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Sammendrag 
Museene har gått gjennom konsolideringer og strukturendringer med museumsreformen som 

i mange tilfeller har endret rammene for frivillighet og venneforeningers rolle i museet. 

Mange mindre museer har blitt til deler av større organisasjoner, og profesjonelle 

museumsansatte har flere steder tatt over oppgaver som tidligere var utført av frivillige og i 

regi av venneforeninger. Et av formålene med denne profesjonaliseringsprosessen var å 

styrke museenes samfunnsrolle og gjøre museene til mer inkluderende institusjoner som 

legger til rette for at alle kan delta i kulturlivet. Hvordan fortolker museene denne opppgaven, 

og hvordan påvirker det frivilligheten? På hvilken måte tar en profesjonalisert tilnærming til 

frivillighet opp i seg målsetninger fra museenes samfunnsrolle? I denne oppgaven undersøker 

jeg frivillighet med fokus på både venneforeninger og frivillig arbeid på tvers av 

museumssjangre. Ved hjelp av ulike forståelser av deltakelsesbegrepet og tverrfaglige 

innganger til frivillighet i museumslitteraturen undersøker jeg museenes tilnærminger til de 

ulike formene for frivillighet. Hva er frivillighetens verdi for museene?  
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KAPITTEL 1: Frivillighet i museene 
!
Det arbeid ti tusener gjør uegennyttig og ubetalt, år etter år, gjør oss til en sivilisasjon - det gjør oss til 
et velfungerende kollektiv, det gjør oss til et varmt og bærekraftig samfunn. Frivillighet skaper mangfold, den 
utfordrer og gjør en forskjell i våre liv. Frivillighet er identitetskaping, fremmer helse, bygger demokrati, det er 
beredskap og det er kunnskap- og kulturformidling. Frivillig arbeid danner det lappeteppet av relasjoner som 
binder mennesker til hverandre og gir livet mening.  1!

  Torhild Widvey i sin åpningstale på Norske Museumsvenners Forbunds årsmøte.  
  Norsk Teknisk Museum, 13. september 2014 !

Innledning 

De første dagene som nyansatt resepsjonist og omviser på museum var jeg veldig opptatt av å 

forstå stedet jeg var kommet til; menneskenes roller på museet, og deres relasjoner til museet. 

Mange av de jeg først hadde plassert i kategorien «besøkende» var kunnskapsrike og 

engasjerte mennesker, og så hjemmevante at det gjorde meg forvirret. Var de egentlig 

tidligere ansatte? Det viste seg raskt at de fleste var i venneforeningen og at mange gjorde 

frivillig arbeid på museet. Men hva var egentlig forbindelsen mellom dette arbeidet og 

venneforeningen, og hvilken rolle hadde venneforeningen på museet? 

!
Da jeg begynte å gjøre litteratursøk på temaet frivillighet i norske museer høsten 2014, fant 

jeg mye stoff, men lite som omhandlet temaet direkte på en generell måte. Jeg fant litteratur 

om frivillighet i Norge både før og nå, og stoff om dugnader, ulønnet arbeid og 

venneforeninger tilknyttet enkeltmuseer i museers årbøker og i bøker om norsk 

museumshistorie. Jeg fant også endel debattinnlegg og avisartikler om venneforeningenes og 

frivillighetens rolle i museene med utgangspunkt i debatten rundt museumsreformen. Men 

stort sett var alt dette knyttet til enkelte museer og situasjoner rundt lokale forhold. Det jeg 

ikke klarte å finne, var litteratur med former for frivillighet i norske museer, og 

venneforeningenes rolle som tema - uten å ta utgangspunkt i et spesifikt museum eller en 

spesifikk venneforening. Jeg savnet altså litteratur som tok for seg frivillighet i museene på et 

generellt og overordnet plan. Bortsett fra Kulturrådets oversikt over frivillige årsverk ved 

museene,  fant jeg heller ikke noen fullstendig oversikt over venneforeninger tilknyttet 2

!  1

 Statsråd Thorhild Widveys tale på Norske Museumsvenners Forbunds årsmøte 13. september 2014. Talen er 1

mottatt på epost fra NMFs web-ansvarlig. (Privat arkiv)

 I 2014 tilsvarte frivillig arbeid ca 188 årsverk i museene. Kilde: Statistikk for museum 2014. Kulturrådet.2



museer i Norge. Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) hadde oversikt over de 

foreningene som er medlem i forbundet, men kunne ikke hjelpe meg med hvor mange 

venneforeninger som finnes i Norge totalt.  Et enslig eksempel jeg fant på norsk litteratur om 3

frivillighet i museene i dag, var Ann Siri Hegseth Garbergs undersøkelse «Frivillige i 

friluftsmuseer» fra 2012.  Det jeg fant av materiale, eller rettere sagt det jeg ikke fant, har 4

formet både fremgangsmåte, metode og problemstilling for oppgaven. Det jeg først trodde 

var en begrepsavklaring, ble etterhvert en problemstilling; Hva er frivillighet i norske museer 

idag? 

!
I min erfaring hadde frivillighet på museer med venneforeninger å gjøre. Venneforeninger 

kan i praksis brukes nesten som synonym til frivillighet i museers dagligtale. Var det 

frivillighet eller venneforeninger som var temaet? Etterhvert gikk det opp for meg at det ene 

ikke kunne løses fra det andre. Jeg har valgt meg ut to fokuspunkter når det gjelder 

spørsmålet om hva og hvem som er inkludert i frivilligheten: Jeg vil fokusere på frivillig 

arbeid, altså privatpersoner som utfører noe som kan forstås som frivillig arbeid, og jeg vil 

fokusere på venneforeningene som frivillige organisasjoner. Det betyr ikke at jeg utelater 

frivillighet og «venner» som står utenfor venneforeningene, og heller ikke at jeg ser bort i fra 

aktiviteter som ikke kan regnes som frivillig arbeid. «Frivillig arbeid» og «Venneforeninger» 

blir to kategorier med flytende grenser mot hverandre og mot resten av det man kan kalle 

frivilligheten i museene.  

!
Synet på frivillighet 

Spørsmålet om hva frivillighet er, kan besvares ut fra hvilke konkrete fenomener ordet kan 

vise til, som foreningsarbeid eller dugnad. På den annen side blir frivillighetet ofte beskrevet 

ut fra ilagte verdier og funksjoner, som i sitatet nevnt i innledningen av tidligere 

kulturminister Torhild Widvey. Frivilligheten skaper i følge Widvey demokrati, identitet, 

fellesskap og integrering, fremmer helse og gir kunnskap. Denne verdibaserte og positivt 

ladede beskrivelsen av frivillighet går igjen i flere offentlige dokumenter og 

!  1

 Samtale med Knut Sterud, leder i FNM. 29/5- 15.3

 Ann Siri Hegseth Garberg: Frivillige i friluftsmuseer. Nordiskt Center for Kulturarvspedagogik 2012.4



stortingsmeldinger på kulturfeltet fra de siste årene.   Men senere i talen sitatet er hentet fra 5 6

beskriver Widvey også hvordan frivillighet kan settes i sammenheng med spenning og 

konflikter, spesielt i forbindelse med museumskonsolideringer og det hun kaller frivilliges 

rettmessige følelse av eierskap til institusjoner.  For frivillighet er ikke bare gratis arbeid, det 7

handler også om fri vilje til å delta og ønske om å påvirke. For de frivillige er frivillig arbeid 

både en investering av tid og energi, og en personlig og emosjonell investering. Frivillige har 

gjerne også en oppfatning om hva deres rolle er og hvilke verdier frivilligheten representerer. 

Flere steder i landet har det de siste årene vært konflikter mellom museer og 

venneforeninger,  og Widvey mener både museer og venner innser at «det er viktig med rolle- 8

og forventningsavklaring mellom museum og venner for å få til godt samarbeid.» 

Forskjellige syn på frivillighet - både på hva frivillighetens verdi er, hva den gjør og hvordan 

den best bør organiseres, er i såfall viktig å undersøke.  

!
Frivillig arbeid og frivillige organisasjoner	
Ordet «frivillighet» viser til en handling som gjøres av fri vilje. Betydningene av 

«frivillighet» kan vektlegges forskjellig i ulike kontekster og sammenhenger. Man kan 

vektlegge aspektet med fri vilje eller fravær av tvang, handlingen som gjøres eller subjektet 

som utfører handlingen. Hvis viljesaspektet blir vektlagt, vil ordet «frivillighet» kunne 

understrekes som det motsatte av tvang, for eksempel når man melder seg frivillig eller flytter 

frivillig. I disse tilfellene kan det ligge underforstått at tvang er alternativet til frivillighet. Om 

flyttingen ikke hadde skjedd frivillig, ville man bli tvangsflyttet, og om ingen hadde meldt 

!  2

 «Tradisjonelt har legitimiteten til sivile fellesskap vært knyttet til deres demokratiske struktur, til at de gir 5

trening i politisk og demokratisk deltakelse, styrker sosiale bånd, formidler lokalt engasjement og fungerer 
uavhengig av stat og marked.» Fra introduksjonen til rapporten «Frivillighet i Norge. Senterets sluttrapport etter 
5 år». Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2013:5 

 «Regjeringen ser frivillig sektor som en grunnpilar i demokrati og velferdssamfunn.» Fra innledningen til 6

Storingsmelding nr. 39 (2006–2007): «Frivillighet for alle».

 «De frivillige føler med rette sterkt eierskap til en institusjon de har vært med på å bygge opp, mens staben 7

kanskje har andre vurderinger bygget på faglige eller økonomiske hensyn. Den store konsolideringsprosessen i 
museumslandskapet de siste ti årene har ført til mange slike prosesser i hele landet, der venneforeninger har fått 
endrede forhold til de institusjonene de er venner av.» Fra Widweys tale 13/9-2014

 Et eksempel er Kongsberg Skimuseums Venneforening, som er i konflikt med Norsk Bergverksmuseet på 8

Kongsberg. Se artikkel i Laagendalsposten: «Hele styret i venneforeningen trekker seg» av Mona Sandviken 
23/12-2015. Hegseth Garberg viser også til konflikter mellom venneforeningen for Trysil Bygdetun og det 
konsoliderte Trysil Engerdal Museum og mellom museet og venneforeningen på Maihaugen. Se «Ledelse av 
frivillige i museer – En håndbok» utgitt av Museene i Sør-Trøndelag/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum 
2014:30



seg frivillig, ville noen ha blitt utpekt. Men frivillighet kan også brukes til å betegne 

handlinger som utføres på eget initiativ, eller som er motivert av ønske om å oppnå noe. 

Frivillighet i denne betydningen brukes ofte i sammenheng med altruistiske eller ideelle 

målsetninger, for eksempel når enkeltpersoner melder seg til frivillig arbeid for en ideell 

organisasjon. Denne forståelsen av frivillighet ligger til grunn for oppgaven.  

!
Det er utarbeidet en rekke definisjoner på frivilighet som vektlegger forskjellige sider ved hva 

frivillighet kan være. Mens noen definisjoner vektlegger frivillige enkeltindivider og deres 

innsats, fokuserer andre på frivillige organisasjoner. ILO (International Labour 

Organisation)`s definisjon av frivillig arbeid legger vekt på enkeltindividets frivillige 

arbeidsinnsats. Her defineres frivillig arbeid som «ikke-obligatorisk arbeid, det vil si den 

tiden en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter - enten gjennom en organisasjon, 

eller direkte overfor andre utenfor egen husholdning - uten å ta betalt.»  FNs «Handbook on 9

Non-Profit Institutions in the System of National Accounts»  legger større vekt på at den 10

frivillige virksomheten må springe ut av en institusjonell organisering, som defineres som «en 

viss grad av intern organisatorisk struktur som kan kjennetegnes gjennom konsistente mål, 

oppbygging og aktiviteter, gjenkjennelige organisatoriske rammer eller statutter eller 

vedtekter som definerer premissene for deltakelse.»  Paraplyorganisasjonen for norske 11

frivillige organisasjoner, Frivillighet Norge, viser til begge disse definisjonene. Selv definerer 

de frivillige organisasjoner som «en sammenslutning av personer eller virksomheter som 

driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis», hvor frivillig virke kan 

forstås som «virksomhet med ikke-kommersielt formål, som baserer en vesentlig del av sin 

virksomhet på gaver, kontingenter, innsamlede midler, eller frivillig innsats og tidsbruk».   12

!  3

 International Labour Organisation: «Manual on the Measurement of Volunteer Work» 2011:13  9

Oversettelse hentet fra nettstedet Frivillighet Norge: 
http://www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/fakta_om_frivillighet/grunnleggende_fakta/Hva+er+frivillighet
%3F.b7C_wlrI4x.ips Link sjekket 16/4-16

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division: Handbook on Non-Profit 10

Institutions in the System of National Accounts. 2003 United Nations Publications, New York:12

 Oversettelse hentet fra nettstedet Frivillighet Norge: 11

http://www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/fakta_om_frivillighet/grunnleggende_fakta/Hva+er+frivillighet
%3F.b7C_wlrI4x.ips Link sjekket 16/4-16

 http://www.frivillighetnorge.no/no/faq/om_frivillig_sektor_i_norge/#undefined.19.04.201612

http://www.frivillighetnorge.no/no/faq/om_frivillig_sektor_i_norge/#undefined
http://www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/fakta_om_frivillighet/grunnleggende_fakta/Hva+er+frivillighet%3F.b7C_wlrI4x.ips
http://www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/fakta_om_frivillighet/grunnleggende_fakta/Hva+er+frivillighet%3F.b7C_wlrI4x.ips


Venneforeninger, lag, interesseorganisasjoner og andre grupper tilknyttet museene kan i 

mange tilfeller defineres som frivillige organisasjoner ut fra Frivillighet Norges definisjon, 

ved at de driver frivillig virke. De fleste slike grupper kan sies å ha et ikkekommersielt 

formål, og drives ofte ved hjelp av frivillig arbeid og gjennom inntekter fra kontingenter, 

gaver, og innsamlede midler. Mange har også formål, vedtekter og andre kjennetegn som 

bekrives i FNs definisjon. Samtidig finnes det nok ved mange museer også enkeltpersoner 

som gjør frivillig arbeid og stiller opp på dugnader uavhengig av organisasjoner, og også 

frivillige grupper uten «intern organisatorisk struktur». Jeg har valgt å ha to fokuspunkter, og 

å fokusere på frivillighet i museene både som frivillig arbeid og i form av frivillige 

organisasjoner.  13

!
Frivillighet i museumshistorien 

Frivilligheten har en lang historie i museene som kan være en viktig bakgrunn for å forstå 

frvilligheten slik den er i museene i dag. Svært mange norske museer er etablert gjennom 

privat engasjement i form av frivillige foreninger, grupper eller selskaper ledet av en eller 

flere «ildsjeler». I dette avsnittet vil jeg gjøre kort rede for noen momenter ved frivillighteten 

i museumshistorien ved hjelp av et par utvalgte eksempler 

!
En av de aller tidligste museumsetableringene var skjedde med etableringen av Bergen 

museum i 1825.  Stortingsmannen W.F.K.Christie, initierte museet ved å sende ut invitasjoner 

til byens borgere med forespørsel om dannelse av en museumsforening og ønske om gaver til 

museet. Han fikk med seg 80 personer i foreningen, og han fungerte selv som direktør og 

konservator frem til sin død.  Det å sende ut invitasjoner til en utvalgt gruppe for å be dem 14

«tegne seg» for museumsforeningen, var en vanlig fremgangsmåte ved tidlige 

museumsdannelser. Medlemmene i Bergen museumsforeningen bidro økonomisk til museet 

!  4

 En forening er på altinn.no definert som en «selveiende sammenslutning av enkeltpersoner som skal fremme 13

ett eller flere bestemte formål». For at en forening skal kunne registreres i enhetsregisteret kreves det at 
foreningen består av minst to medlemmer, at medlemskapet gir opphav til rettigheter og plikter (for eksempel 
møte- og stemmerett i årsmøtet mot betalt medlemsskapsgebyr) og at foreningen har vedtekter. Om foreninger 
har formue, eies og disponeres denne av foreningen, og ikke av enkeltpersoner. Foreninger som har et styre kan 
også registreres i Frivillighetsregisteret, som er et kriterie for å kunne søke om gaveforsterkning gjennom 
Gaveforsterkningsordningen. Selv om de aller fleste venneforeninger vil være åpne for alle som ønsker å betale 
medlemsskap, kan en forening i prinsippet også være lukket. 

 Anne Eriksen: Museum. En kulturhistorie. Oslo, Pax Forlag 2010:5014

http://altinn.no


og med gjenstander og gaver til samlingen, og deltok også i alle sider av museumsarbeidet. 

Adgang til museet var først og fremst forbeholdt museumsforeningens medlemmer og deres 

familie og venner, andre som hadde gitt gaver til museet, eller de som ellers ble funnet 

verdige.  På denne måten var frivilligheten i de tidlige museene en del av en «lukket» 15

offentlighet; selv om Bergen museum anså seg for å være et offentlig museum, fantes det 

ikke adgang for offentligheten slik vi forstår dette i dag. De frivillige bidragsyterne til 

museene tilhørte de øvre sosiale lag, og medlemsskap i en museumsforening kunne fungere 

som en sosial markør for dannelse og velståenhet.  Rundt 1900-tallet vokste det frem flere 16

folkemuseer gjennom lokal frivillig innsats, som også ofte involverte lokalt næringsliv og 

foreningsliv. Ved museumsetableringene på  etableringen av «Selskapet til indkjøp av gamle 

Bygninger» i 1909, det som nå heter Sverresborg Folkemuseum, var både 

Fortidsminneforeningen i Trøndelag og Trondhjems Historiske Forening (1897) var aktivt 

med i prosessen. Selskapet ble omdannet til en museumsforening i 1913, som igjen ble 

omdannet til venneforening i 1975. Et senere eksempel er Nasjonalgalleriets Venner, stiftet i 

1917. På listen over stifterne var «banksjefer, direktører, grosserere, skibsredere, konsuler og 

fabrikkeiere», altså byens aller rikeste.  Formålet med foreningen var å sørge for innkjøp av 17

utenlandsk kunst til Nasjonalgalleriet, som var opprettet for å vise kunst av norske kunstnere. 

!
Norsk museumspolitikk 1950 - 2000 

Fram til mellomkrigstiden hadde Norge lite statlig kulturpolitikk, og ikke noe som kan 

karakteriseres som en egen museumspolitikk. Geir Vestheim beskriver femtitallets 

kulturpolitikk som «en sentralstyrt og statlig overrislingspolitikk» som gikk ut på å spre den 
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tradisjonelle dannelseskulturen i byene til brede lag av folket i utkantene av landet.  Dette 18

skulle skje blant annet gjennom landsdekkende turneer i regi av statlige kulturinstitusjoner 

som Riksteatret, Rikskonsertene og Riksutstillingene. På 60-tallet vokste det frem en kritikk 

av denne kulturpolitikken i Skandinavia, med blant annet den svenske sosiologien Harald 

Schwedner i spissen. Schwedners analyser viste at sosiale og psykologiske barrierer gjorde at 

høykulturen ikke nådde folk flest, men først og fremst appellerte til den bemidlede 

middelklassen. Overrislingspolitikken fungerte dermed ikke etter intensjonen, men bidro til å 

opprettholde skillelinjene mellom det borgerlige og det folkelige publikummet.  Stort fokus 19

og flere analyser av offentlig kulturpolitikk i vestlige land resulterte i det som i statlige 

politiske dokumenter ble kalt «Den nye kulturpolitikken». Vestheim skriver at stikkord for 

denne politikken var «utvida kulturomgrep, desentralisering av kulturpolitiske avgjerder til 

fylkes- og kommunenivå, og kulturell egenaktivitet».   Den nye kulturpolitikken la større 20

vekt på lokale kulturtradisjoner og demokratiske styringsformer enn sentraladministrert 

høykultur, og dette krevde lokal forvaltning. Dette var bakgrunnen for at det i 1975 ble 

innført en statlig tilskuddsordning for halvoffentlige museer administrert av fylkene. 

Gjennom å forvalte lokale og regionale kulturtradisjonar skulle museene medvirke til å styrke 

den lokale og regionale selvtillitten og skape identitet og fellesskapsfølelse, som skulle smitte 

over på det lokale næringslivet i distriktene.  Tilskuddsordningen og fokuset på lokale 21

initiativ la grunnlaget for mange museumsetableringer i løpet av 70- og 80-tallet, og antallet 

museer under tilskuddsordningen økte i perioden 1975 - 1994 fra 179 til over 300.   22

!
I 1996 var det totale tallet på registrerte museer og samlinger 800, fordelte på 700 

administrative enheter.  I stortingsmelding 22 beskrives det norske museumslandskapet som 23

i stor grad «sjølvgrodd», hvor «private og lokale initiativ har vore ein mykje viktigare 
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etableringsfaktor enn planlegging og styring frå styresmaktene», og hvor utviklingen har vært 

lite preget av overordnet statlig regulering.  Museene hadde forskjellige typer eierstrukturer 24

og var organisert som stiftelser, kommunale institusjoner, foreninger, statsinstitusjoner, 

fylkeskommunale institusjoner og aksjeselskap. Det ble også dokumentert behov for 

kapasitets- og kompetanseheving i samlingsarbeid og formidling. Museumsutredningen som 

kom i 1996  var et av forarbeidene til reformen som skulle sørge for «institusjonell 25

opprydding» ved hjelp av konsolideringer og opprettelse av faglige museumsnettverk.  26

!
Profesjonalisering gjennom museumsreformen 

Museumsreformen ble gjennomført i museumssektoren etter Stortingets vedtak i desember 

2000.  Formålet var en profesjonalisering av museene; å styrke fagligheten og å sikre mer 27

effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser ved å slå mindre museer sammen i større 

konsoliderte museer.  Mellom 2001 og 2009 ble antallet norske museumsenheter redusert fra 28

over 300 til 85.  Konsolideringene førte til endringer i organiseringen og eierstrukturene i 29

mange museer som tidligere hadde vært eid av stiftelser, foreninger og lag. Disse endringene 

medførte debatt flere steder hvor frivillige og venneforeninger fryktet at de ble presset ut på 

sidelinjen i museer de selv hadde vært med å bygge opp.   Uttrykket «profesjonalisering av 30 31

museene» viser både til en nyordning og utvikling av museene som organisasjoner og til 

kompetanseheving for ansatte og utvikling av museumsnettverk. Selv om reformen i tillegg 

til å konsolidere museumsenheter og bygge museumsnettverk også skulle «bevara og styrkja 

lokalt engasjement og deltaking i kulturvernet» er opprettelsen av større og mer profesjonelle 
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museumsenheter blitt påpekt som en mulig trussel mot museenes lokale forankring og noe 

som kunne redusere det frivillige engasjementet.  32

!
Politisk fokus på frivillighet 

I samme tidsperiode som museumsreformen ble gjennomført, har det også vært et økende 

politisk fokus på frivillighet. 2000-tallet har vist en generell nedgang i befolkningsandelen 

som utfører frivillig arbeid,  og det er siden 2008 blitt publisert en rekke forskningsrapporter 33

som omhandler endringer i frivilligheten og frivillighetens samfunnsmessige funksjon. I 2007 

kom stortingsmeldingen «Frivillighet for alle» som skulle bedre rammebetingelsene for 

frivillig sektor, blant annet gjennom Gaveforsterkningsordningen.  I tillegg skulle det legges 34

til rette for økt fokus på ressurser til lokal aktivitet og «lavterskelaktivitet», økt 

oppmerksomhet om inkludering og integrering, og styrket kunnskap om og forskning på 

frivillighet. Meldingen nevner kulturinstitusjoner og museer spesielt, og museumsreformens 

intensjonen om å bevare det lokale frivillige engasjementet blir gjentatt. Dette skal blant 

annet gjøres gjennom kompetanseheving i museene: «Framfor alt vil det nå bygges opp 

kompetansemiljø som vil være bedre i stand til å utvikle og stimulere denne innsatsen».  35

Denne satsningen kan forstås som en profesjonalisering av museenes tilnærming til 

frivillighet i en videreføring av museumsreformen. 

!
Museenes samfunnsrolle 

I Stortingsmelding nr 49 (2008–2009) «Framtidas museum» ble det understreket at det 

primære målet med museumsreformen var å «skape sterkere museumsfaglige institusjoner 

som kan gå aktivt inn i de mange utfordringene i musenes samfunnsrolle».  «Museenes 36
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samfunnsrolle» er et begrep det ofte refereres til innen kultur- og museumspolitikk, og kan 

betegnes som et sett verdier som ligger til grunn for det offentlige museets forhold til 

samfunnet. Begrepet har vært sentralt siden 1990-tallet og har blitt utviklet i 

stortingsmeldinger og andre kulturpolitiske dokumenter på 90- og 2000-tallet.  Kulturrådets 37

notat «Museenes samfunnsrolle», skrevet av seniorrådgiver i museumsseksjonen, Hilde 

Holmesland, er en sammenfatning av viktige utdrag og nøkkeltekster om museenes 

samfunnsrolle fra de siste årenes offentlige dokumenter. I notatet konkluderer Holmesland 

med at den overordnede retningen i de politiske signalene om museenes samfunnsrolle er at 

museene må endre seg «fra det hegemoniske og ekskluderende til det demokratiske og 

inkluderende».  Holmesland skriver at denne overordnede målsetningen har sammenheng 38

med et syn på museene som seleksjonssystemer med makt til å definere hva som er verdifullt 

og hva som er uviktig. Definisjonsmakten kan gjøre at visse kulturelle verdier blir prioritert 

på bekostning av andre, slik at det bli skapt kulturelle hierarkier. Derfor er det viktig at 

museene er «bevisst tendenser til henholdsvis hegemonisering og marginalisering av 

kulturuttrykk i kulturarvsammenheng» .  Museene må skifte fokus, fra likhet og konformitet 39

til forskjell, forandring og kompleksitet.  Dette markerer mennesker og ikke det materielle 40

som det mest sentrale i samfunnsrollen, og Holmesland skriver at denne dreiningen 

gjennomsyrer hele tankegangen om samfunnsrollen. 

!
Verdiene knyttet til den endrede samfunnsrollen kan knyttes til demokratisering av 

kulturlivet, og en vektlegging av inkludering og mangfold. Museene skal «reflektere et 

mangfold av perspektiver og virkeligheter», og styrke demokrati og ytringsfrihet gjennom økt 

kulturdeltakelse.  I den nyeste stortingsmeldingen på museumsfeltet, «Kultur, inkludering og 41

deltaking», kommer kulturinstitusjonenes ansvar for mangfold- og inkluderingsarbeid tydelig 

fram.  Meldingen fremhever at alle skal ha muligheter til å delta i kulturlivet, og at 42
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kultursektoren må bli flinkere til å aktivt inkludere mennesker som står utenfor. Dette skal 

blant annet skje i samarbeid med frivillige kulturorganisasjoner , og slike samarbeid er et 43

eget satsingsområde i meldingen . Institusjoner og organisasjoner skal sammen skape 44

møteplasser og tiltrekke seg folk som vanligvis ikke deltar i kultur- og/eller 

organisasjonslivet. Den frivillige kultursektoren inkluderer «venneforeiningar, historielag, 

kunstforeiningar» blant andre. Samtidig som museene er gått gjennom en 

profesjonaliseringsprosess, skal de altså også bli mer inkluderende og utvikle tettere bånd 

med frivillige organisasjoner. Hvordan vil museene forstå og fortolke denne oppgaven?   45

!
Problemstilling og forskningsspørsmål 

Museene har gått gjennom konsolideringer og strukturendringer med museumsreformen som 

i mange tilfeller har endret rammene for frivillighet og venneforeningers rolle i museet. 

Mange mindre museer har blitt til deler av større organisasjoner, og profesjonelle 

museumsansatte har kanskje tatt over oppgaver som tidligere var utført av frivillige og i regi 

av venneforeninger. Nå som de konsoliderte museene begynner å få etablert seg i sine nye 

organisasjoner, ser vi at flere museene begynner å vende fokuset mot venneforeninger og 

frivillig arbeid. Man kan kanskje si at frivilligheten i museene er i endring - til hva?  

!
Den overordnede problemstillingen for oppgaven, «Hva er frivillig arbeid i norske museer i 

dag?», er et spørsmål som trenger videre presisering. Utgangspunktet mitt er en todelt 

definisjon av frivillighet; frivillighet forstått som frivillig virke utført av organisasjoner, og 

som frivillig arbeid utført av privatpersoner. Jeg er interessert i venneforeninger som en 

etablert form for frivillige organisasjoner som gjerne assosieres med frivillig arbeid i 

museene, men også i former for frivillig arbeid som foregår i og i sammenheng med museene 

-  utenfor organisasjonenes rammer. Selv om jeg også vil diskutere de frivillige 

privatpersonene og organisasjonenes motivasjoner, er mitt fokus først og fremst rettet mot 

museenes perspektiv på frivillighet. Hvilken verdi har frivillighet for museene i dag? Hvilke 

former for frivillighet finnes ved museene, og hvordan forholder museene seg til dem? 
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Undersøkelser av referanser til frivillighet på museers nettsteder, og to casestudier av 

frivillighet ved museer, danner det empiriske grunnlaget for diskusjon av hva frivillighet i 

dagens museer kan være og hvor den er på vei. Diskusjonen tar utgangspunkt i 

museumsreformens målsetning om profesjonalisering av museenes arbeid og idealet om 

museets samfunnsrolle. Hvilke teorier og idealer ligger til grunn for museenes syn på 

frivillighet, og på hvilken måte tar en mer profesjonalisert tilnærming til frivillighet i 

museene opp i seg målsetninger fra museenes samfunnsrolle? 

!
Fremgangsmåte og disposisjon 

I dette kapitlet har jeg redegjort for tema, bakgrunn, problemstilling og fremgangsmåte. I det 

neste kapitlet vil jeg gå nærmere inn på teori og metode brukt i oppgaven. Kapittel 3 er en 

gjennomgang av museumslitteratur og nærliggende faglitteratur. Her presenterer jeg et utvalg 

diskusjoner og perspektiver som kan relateres til frivillighet i museene, og som senere kan 

trekkes inn i analysen av casemuseenes tilnærming til frivillighet. I kapittel 4 vil jeg nærme 

meg museenes praksis ved å undersøke hvordan et utvalg museer omtaler, kategoriserer og 

formidler frivillighet på sine egne nettsider. Jeg har valgt å lete etter referanser til frivillighet 

på nettstedene til tre kunstmuseer og tre folkemuseer. Blant kunstmuseene har jeg valgt 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, KODE Kunstmuseene i Bergen og Stavanger 

Kunstmuseum (MUST), og blant folkemuseene har jeg valgt Norsk Folkemuseum, 

Maihaugen og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum (MiST). Nettstedene vil bli analysert 

med fokus på tilgjengelighet på nettstedet og begrepsbruk og fokus i tekstene. Hvor synlig og 

tilgjengelig er informasjonen om frivillighet? Hvilke ord blir brukt til å beskrive den og 

hvilke trekk ved frivilligheten legges vekt på i beskrivelsene? Finnes det noen utpregede 

forskjeller ved måten frivilligheten omtales og presenteres på i de to museumssjangrene? 

Funnene fra nettstedsundersøkelsen danner utgangspunkt for casestudier av frivilligheten ved 

to av museene.  

!
I kapitlene 5 og 6 vil jeg fokusere på de to forståelsene av frivillighet; frivillig virke og 

frivillig arbeid, eksemplifisert ved henholdsvis Venneforeningen for  Kunstindustrimuseet 

ved Nasjonalmuseet og frivillige arbeidsgrupper ved Sverresborg. I disse kapitlene vil de to 

formene for frivillighet og museets tilnærming til frivilligheten beskrives i hvert sitt konkrete 
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eksempel. Hvordan er frivilligheten organisert ved museene, og hvilket formål og 

motivasjoner har museet og de frivillige med virksomheten? Hvilke valg og prioriteringer 

gjør museene, og hvorfor? Som kildemateriale i casestudiene har jeg brukt både skriftlige 

dokumenter og intervjuer. I kapittel 7 vil jeg oppsummere problemstillingen og mine funn og 

konklusjoner.  Hvilke former for frivillighet har jeg funnet, og hvordan forholder museene 

seg til dem? Hvilke teoretiske og faglige perspektiver kan spores i museenes tilnærminger til 

frivillighet, og på hvilke måter kan tilnærmingene relateres til museets samfunnsrolle? Hva er 

frivillighetens verdi for museene i dag? 

!
!
!
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KAPITTEL 2: Metodiske valg 
!
Innledning 

Mens det neste kapitlet tar for seg museumslitteraturen i relasjon til frivillighet, vil jeg i dette 

kapitlet redegjøre for mine metodiske valg for oppgaven. Jeg vil innlede med å plassere 

undersøkelsen min i en museologisk kontekst ved hjelp av en kort museologihistorie 

!
Hva er museologi? 

Utviklingen av museologi som fagfelt er knyttet til etableringen og utviklingen av det 

offentlige museet. British Museum ble etablert i 1753 som det første nasjonale offentlige 

museet i verden, basert på statlig oppkjøp av private samlinger og testamentariske gaver 

(blant annet legen Hans Sloane`s naturaliesamling) og åpnet for publikum i 1759. I Frankrike 

førte revolusjonen til at statens overtok private samlinger som tidligere hadde tilhørt kirken, 

kongefamilien og aristokratiet, og dette la grunnlaget for åpningen av Louvre i 1793.  British 46

Museum og Louvre er to sentrale museumsetableringer som ofte brukes som startpunkt for 

fortellingen om det offentlige museets historie. Disse museene var ikke de aller første 

museene som kan kalles offentlige, men de ble viktige referansepunkter for ideen om det 

offentlige museet og toneangivende for senere museer. Begge museene ble etablert som 

statlige institusjoner med et uttalt formål om å være åpne for offentligheten og i 

offentlighetens tjeneste. Slik markerer de et skille mellom de offentlige museenes historie og 

1600- og 1700 tallets private samlinger og museer. Samtidig var både British Museum og 

Louvre basert på oppkjøp og overtakelse av private samlinger, og kan på den måten sees på 

som en viderføring av den tidligmoderne samlingskulturen, hvor vitenskapelige selskaper og 

nettverk av enkeltstående privatpersoner samlet, organiserte og stilte ut gjenstander i sine 

private museer, og besøkte hverandres samlinger.  

!
Både før og etter det offentlige museets tilblivelse ble det skrevet samlingsbeskrivelser og 

traktater om hva som skulle samles på, hvordan gjenstander skulle prepareres og oppbevares, 

og hvordan samlingene skulle ordnes og monteres. Disse skriftene kan sees som et startpunkt 
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for fremveksten av museologi som fagområde. Museer og samlinger fikk oppmerksomhet fra 

forskjellige disipliner i forskjellige land og fagmiljøer, og slik kan også kanskje kalle 

museologiens utgangspunkt tverrfaglig. I begynnelsen lå fokuset ofte på det praktiske og det 

museumstekniske, men det finnes også eldre eksempler på tekster om museenes formål og 

funksjon i samfunnet.  Begrepene «museografi» og «museologi» har vært i bruk om slik 47

litteratur siden 1700- og 1800-tallet.  I løpet av 1900-tallet utviklet disse to begrepene seg i 48

forskjellig retning. Anita Maurstad og Anne Marit Hauan skriver at museografi betegner 

«konserverings- og dokumentasjonslære, museumspedagogikk og utstillingsarkitektur, med 

andre ord redskapsfag av direkte nytte for den praktiske drift», mens museologi er «kunnskap 

om den museale kunnskapen selv, om dens historie, institusjonelle vilkår, verdigrunnlag og 

ideologiske betydning, samt dens samfunnsrolle».  Dette skillet kan også knyttes til begrepet 49

«ny museologi», og antologien «The New Museology» av Peter Vergo fra 1989.  Antologien 50

ble en sentral referanse for museologisk arbeid på 90-tallet, og begrepet «ny museologi» kom 

til å bli assosiert med et paradigmeskifte i tenkningen rundt museene. Den nye museologien 

var, ifølge Vergo, et resultat av «a state of widespread dissatisfaction with the «old» 

museology, both within and outside the museum profession».  Den nye museologien 51

beskrives her som en mer kritisk tilnærming til både den gamle museologien og til museenes 

funksjon, og et større fokus på det som er blitt beskrevet som museenes hvorfor heller enn 

museenes hvordan: «What is wrong with the «old» museology is that it is too much about 

museum methods, and too little about the purposes of the museum.»  52

!
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!  Kerstin Smeds skriver at begrepet er blitt anvendt på flere tidspunkt og i flere land, alltid knyttet til en 50
nyorientering av museologifaget i forhold til museenes ideologi og samfunnsrolle. Først på 1920- tallet i Paris 
med Georg Henri Rivière (1897 - 1885), senere på 1970-tallet i Frankrike og Øst-Europa, og senest rundt 1990 i 
britisk og amerikansk kulturkrets. Hun mener Vergos antologi «The New Museology» (1989) kan sees på som 
en oppsummering av museologidebatten og diskursen fra 70- og 80-tallet med røtter fra 1920-tallet. 
Kerstin Smeds: «Vad er museologi?» RIG Kulturhistorisk tidsskrift, vol 90, nr2, 2007:69
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Fra hvordan til hvorfor - og tilbake igjen 

Den nye museologiens kritiske fokus på museets funksjon kan settes i sammenheng med en 

maktkritisk og sosialt orientert bevegelse både innen samtidskunst og akademia fra 60-tallet 

av. For museenes del innebar dette blant annet et oppgjør med deres status som formidler av 

objektiv sannhet og som elitistisk institusjon som viderefører samfunnets etablerte 

makthegemonier. Vergo og andre museumskritikere var blant annet inspirert av 

institusjonskritiske kunstnere og aktivister som fra 60-tallet av hadde kritisert museene både 

innefra og utenfra . Disse var igjen blant annet inspirert av Pierre Bordieus sosiologiske 53

studier av smak og klasse, av borgerrettsbevegelsen i USA og av Walter Benjamins kritikk av 

autensitetsbegrepet.  Flere museumskritikere er også sterkt påvirket av tenkningen til Michel 54

Foucault. Et politisert syn på museet har ført til økt oppmerksomhet rundt forholdene mellom 

stat, museum og kulturpolitikk, og Foucaults forskning har blant annet fokusert på forholdet 

mellom kunnskap og makt og hvordan dette brukes til å utøve sosial kontroll gjennom 

statlige institusjoner. I et maktkritisk og ideologisk perspektiv kan museologiens oppgave 

forstås som å dekonstruere museenes praksiser og argumentasjoner for å avsløre de 

underliggende verdiene som videreføres gjennom dem, og å peke ut nye retninger for 

hvordan museet kan bidra til samfunnsmessige endringer  Men for at museologien skal fylle 55

denne oppgaven, må fokuset inkludere både museets metoder og ideologier, både hvordan og 

hvorfor. Ny museologi knyttes ikke bare til kritikk av det bestående, men også til nye 

retninger for museene. Dette innebærer nytenkning rundt verdier og holdninger som 

formidles gjennom museets aktiviteter (i forhold til for eksempel klasseproblematikk, kjønn 

og etnisitet), men også en redefinering av hva og hvem museet er til for og hvordan kontakten 

mellom museet og ulike samfunnsgrupper skal foregå. Slik sett blir museografi en del av 

museologien, som kan sees som et bredt tverrfaglig felt med museenes arbeidsområder som 

felles referansepunkt. Endel av litteraturen jeg vil beskrive i neste kapittel kan sees som 

museografisk, mens mitt perspektiv og målsetningen for oppgaven er museologisk: Jeg vil 

finne ut både hvordan og hvorfor frivillighet gjøres i museene i dag.  

!
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Utvalg av museer til nettstedsundersøkelse	
Kunstmuseer og folkemuseer kan sees på som to museumssjangre med forskjellige historiske 

tradisjoner og formål. Disse ulikhetene kan blant annet komme til uttrykk i museets 

formidlingspraksis og forhold til lokalsamfunn og publikum. Dette betyr også at vilkårene og 

tradisjonene for frivillighet er forskjellige i disse museumssjangrene, noe som kan komme til 

uttrykk både i språkbruk og ordvalg og i ulike praksiser. Likevel har jeg valgt å undersøke 

både kunstmuseer og folkemuseer, nettopp for å få et innblikk i bredden av hva frivillighet 

kan være i dagens norske museer. 	

!
En annen faktor som gjør at vilkårene for sammenlikning blir forskjellige, er museenes 

størrelse og organisering. I nettstedsundersøkelsen har jeg forsøkt å gjøre utvalget mer 

balansert ved å velge et nasjonalt museum, et større regionsmuseum og en lokal 

museumsenhet i hver sjanger. Imidlertid er alle museene og museumsenhetene jeg har valgt, 

konsoliderte museer eller deler av konsoliderte museer, med forskjellig størrelse, indre 

organisering og grad av selvstendighet og synlighet mellom enhetene. Organiseringen i det 

konsoliderte museet vil dermed påvirke museet og museumsenhetene på forskjellige måter og 

skape ulike forutsetninger for frivillighet. Alle de utvalgte museene er større institusjoner som 

ikke er avhengige av frivillig hjelp for å opprettholde driften. Det kunne vært interessant og 

nyttig for problemstillingen å også undersøke mindre museer som er mer avhengig av 

praktisk hjelp og bistand fra frivillige, men dette har jeg valgt å se bort fra av 

kapasitetshensyn. I tillegg har selvsagt hvert museum og hver museumsenhet sin unike 

historie, og er formet av sin samling, av enkeltmennesker og stedstilknytning og av formål	

!
I nettstedsundersøkelsen har jeg valgt å undersøke tre folkemuseer og tre kunstmuseer.  Av 

nasjonale museer har jeg valgt Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo og Nasjonalmuseet for 

kunst, arkitektur og design i Oslo. Av de regionale museene har jeg valgt Maihaugen på 

Lillehammer blant folkemuseene, og KODE Bergen blant kunstmuseene. Av de «lokale» 

museene har jeg valgt å undersøke nettstedene til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, en 

del av MiST (Museene i Sør-Trøndelag) og Stavanger Kunstmuseum, en del av MUST 

(Museum Stavanger)	

!
!
!  16



Nettstedsundersøkelse	
Idéen bak dette kapitlet er hentet fra Hegseth Garbergs «Frivillige i friluftsmuseer» fra 2012. 

Her bruker hun en rekke folkemuseers nettsteder som utgangspunkt for en beskrivelse av 

hvordan musene jobber med frivillighet og hva slags frivillighet som finnes. Imidlertid er min 

målsetning, framgangsmåte og utvalg anderledes enn Hegseth Garbergs	

!
Nettsteder kan defineres som all informasjon i form av tekst, bilder, lyd og annet materiale 

plassert på en bestemt nettadresse. Nettstedene er som regel bygget opp av flere nettsider med 

lenker som forbinder sidene og informasjonen med hverandre. Informasjon på museers 

nettsteder må kunne sees på som museets offisielle standpunkt, med mindre det går fram av 

informasjonen at den ikke er det. Tekst på nettet skiller seg blant annet fra tekst på papir ved 

at den ofte består av, inneholder, og er strukturert av lenker. Lenker er tekst (ord eller korte 

setninger) eller symboler (foto, ikoner, grafiske elementer) som er kodet slik at de, når de blir 

aktivert (som oftest ved å klikkes på), laster inn en ny nettside i nettleseren. Ordet eller 

setningen som utgjør lenken kan oppfattes som en slags overskrift eller overordnet kategori 

for innholdet på nettsiden lenken leder til. Tekstlige lenker kan dermed sees på både som 

tekst, og som strukturerende elementer i nettstedets informasjonsarkitektur. 	

!
Når jeg bruker begrepet «lenker» i nettstedsundersøkelsen, henviser jeg til tekstlige lenker. 

«Nettside» og «nettsted» brukes ofte synonymt med hverandre, men slik jeg bruker ordene i 

det følgende henviser «nettsted» til alt innholdet som ligger på den samme nettadressen (f.eks 

www.uio.no) og som er lenket sammen i en struktur, mens en nettside er det innholdet som 

vises i vinduet når jeg er inne på en bestemt del av nettstedet (f.eks http://www.uio.no/

studier/). Hovedsiden (startsiden) er den siden som kommer opp når man taster inn 

hovedadressen (www.uio.no) og som ofte brukes som utgangspunkt for å nå de andre 

nettsidene. Lenker brukes både til å forbinde nettsider internt på et nettsted og til å lage 

forbindelser med nettsider andre steder på internett, men slik jeg bruker «nettside» her 

henviser det til en side på samme adresse som nettstedet, et underområde på nettstedet.	

!
Nettsteder kan være strukturert på forskjelig måte, men nettstedene jeg analysere i denne 

undersøkelsen er alle versjoner av en hierarkisk struktur. Disse er sentrert rundt en hovedside 

med lenker til alle undersidene, som igjen har lenker til hverandre og egne undersider.  I en 
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hierarkisk struktur kan hovedsiden forstås som nivå 1 og undersidene som nivå 2, 3 og 4 

osv.   Nettsider bindes sammen med tre hovedtyper av lenker. Presentasjonslenker viser at 56

teksten fortsetter på en annen side («les mer..»). Relasjonslenker er koblinger mellom sider 

med beslektet innhold, og kan gjerne stå inne i teksten. Navigasjonslenker er de permanente 

lenkene som hjelper leserne å navigere i nettstedets struktur. De er gjerne like på alle sider i 

samme del av nettstedet, og ligger ofte øverst oppe på siden eller som en kolonne i margen. 

En leser som leter etter spesifikk informasjon på en nettside, vil gjerne bruke 

navigasjonslenkene for å orientere seg i nettstedets struktur.	

!
Når vi leter etter noe spesielt, og særlig når vi ikke finner det umiddelbart, prøver vi å gjette 

hvor det kan være ved å vurdere navigasjonslenkene som kategorier opp mot hverandre . På 57

den måten kan navigasjonslenker oppleves som klassifiserende, ved at de deler innholdet på 

nettstedet inn i kategorier. Mange nettsteder har også meny eller kart over nettstedet som har 

denne funksjonen. Menyen kan gi en oversikt over de øverste nivåene av nettstedet, eller vise 

alle underområdene slik at leseren får raskt overblikk over hele nettsiden. Når leseren 

kommer lenger ned i nivåene på nettstedets undersider, kan kjeder av navigasjonslenker kalt 

«breadcrumbs» eller «sti» være til nytte i orienteringen. En sti er en rekke lenker som viser 

rekkefølgen av sider fra det nivået leseren er på og tilbake til hovedsiden. (Eksempel: 

Universitetet i Oslo > studier > studieprogrammer > museologi og kulturarvstudier) I 

analysen bruker jeg ordet «klikk» om hvert ledd i stien. 	

!
Casestudier av to museer	

Jeg har valgt å undersøke to av museene i nettsideundersøkelsen nærmere i en casestudie. I 

casestudiene vil jeg se nærmere på de ulike formene for frivillighet ved de to museene med 

vekt på organisering, praksis, formål og museets valg og prioriteringer i relasjon til 

frivillighet. Jeg har valgt et kunstmuseum og et folkemuseum, med vekt på henholdsvis 

venneforeningen som frivillig organisasjon og frivillig arbeid i museet. Av kunstmuseer har 

jeg valgt å undersøke Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Venneforeningen for 

Kunstindustrimuseet. Av folkemuseer har jeg valgt Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og 

!  18

Anders Fagerjord: Web-medier. Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet. 2. utgave. Oslo, 56

Universitetsforlaget 2008: 93

 Fagerjord, 2008:8157



museets frivillige arbeidsgrupper i prosjektet «Aktive Venner». 

I eksempelet Sverresborg vil jeg benytte meg av skriftlig materiale i form av undersøkelsen 

«Frivillige i friluftsmuseer» og håndboken «Ledelse av frivillige i museer - en håndbok» av 

konservator og tidligere frivillighetskoordinator Ann Siri Hegseth Garberg, museets 

prosjektsøknad til Kulturrådet for prosjektet «Medvirkning gjennom frivillighet», samt 

informasjonsmateriell fra venneforeningen og fra museets nettsider. Artikkelen og håndboken 

er resultat av museets prosjektsatsning på frivillighet og derfor naturlig å ta utgangspunkt i. I 

tillegg til det skriftlige materialet vil jeg også også benytte materiale fra intervju med 

tidligere frivillighetskoordinator Ann Siri Hegseth Garberg og venneforeningens leder Marit 

Herrem. I eksempelet Nasjonalmuseet er ikke samme type skriftlig materiale tilgjengelig. Her 

vil jeg basere meg på informasjonsmateriell fra venneforeningene og fra museet på papir og 

nettsider, Nasjonalmuseets Årsmeldinger, Venneforeningens Årsberetninger, Nasjonalmuseets 

publikumsundersøkelse for 2014, samt intervjuer med leder for Kunstindustrimuseets 

Venneforening Lauritz Dorenfeldt. I tillegg har jeg, på bakgrunn av intervjuet med Lauritz 

Dorenfeldt, valgt å inkludere bakgrunnshistorikk fra debatten rundt Nasjonalmuseets 

konsolidering. Her har jeg basert meg på Lotte Sandbergs bok «Alle snakker om museet» fra 

2008.   58

!
Det tilgjengelige materialet i de to casestudiene er også forskjellig, og derfor er 

fremgangsmåten min tilpasset dette. I studien av Sverresborg har jeg hatt mulighet til å 

beskrive museets syn på og tilnærming til frivillighet  på en direkte måte, ved hjelp av 

skriftlige dokumenter og søknader som beskriver dette, og gjennom  intervju med ansatte ved 

museet. I Nasjonalmuseet har ikke dette vært mulig i samme grad, da kontakten med museet 

ikke har ført til gjennomføring av interjvu eller tilgang på skriftlige dokumenter utover 

Nasjonalmuseets årsmeldinger. Jeg har derfor gjort en fortolkning av museets tilnærming til 

frivillighet basert på tekst i årsmeldinger og publikumsundersøkelser. Forskjellene i materiale 

gjør dermed at studien av Nasjonalmuseet i stor grad er basert på fortolkning, mens studien 

av Sverresborg er mer deskriptiv i formen.   

!
!
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Intervju 

Når en studie inkluderer innsamling av personopplysninger, skal prosjektet meldes til Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD), og søknaden må godkjennes før innsamlingen 

kan igangsettes. Prosjektet er meldt til NSD og godkjent med forbehold om at det skal 

foreligge eksplisitt samtykke fra den enkelte informant til publisering av personopplysninger.  

Informantene har fått mulighet til å lese gjennom egne opplysninger og godkjenne disse før 

publisering. De har også blitt orientert om at de har mulighet til å trekke eller endre deler 

eller hele sitt bidrag. De har i forkant av intervjuet fått tilsendt et informasjonsskriv om mitt 

prosjekt og en intervjuguide. I informasjonsskrivet har de blitt informert om oppgavens 

formål og problemstilling. Informantene har også i forkant av intervjuene mottatt en 

intervjuguide med liste over spørsmål som jeg ønsket de skulle uttale seg om på intervjuet. 

Guiden var basert på en liste med generelle temaer som er relevante for problemstillingen, 

men hver utsendt intervjuguide har vært tilpasset til den aktuelle interjvusituasjonen med mer 

spesifikke spørsmål. Jeg ønsket at informantene skulle være forberedt på min problemstilling 

og intervjuspørsmål på forhånd, slik at de i størst mulig grad kunne snakke fritt og uavbrutt i 

selve intervjuet. Jeg opplevde at dette fungerte godt ved at informantene hadde reflektert over 

spørsmålene før intervjuet og at det var lett for dem å komme med sine vurderinger  

!
Intervjuene er blitt tatt opp ved digitalt lydopptak og deretter notert ned i stikkordsform. 

I kvalitative intervjuer er det vanlig å transkribere lydopptak. Brinkmann og Kvale skriver 

imidlertid at forskeren må spørre seg: «Hva er en nyttig transkripsjon for min forskning?» , 59

og at et intervju også kan registreres «ved at forskeren bruker sin hukommelse, stoler på sin 

empati og skriver hovedelementer i intervjuet ned etter samtalen».  Jeg har valgt å skrive 60

tekstreferater av intervjuene etter flere gangers gjennomlytting av opptakene. Ut fra 

referatene har jeg valgt ut elementer jeg har ønsket å bruke i teksten. Disse har jeg 

sammenfattet i sammendrag og sendt informantene, med mulighet for å kommentere, endre 

eller trekke bidrag. Sammendragene er godkjent av informantene. Informasjonen som 

kommer ut fra intervjuene er basert på min fortolkning i flere omganger. Allerede i 

intervjusituasjonen skjedde den første fortolkningsprosessen med utgangspunkt i de 
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fordommene jeg hadde før møtet. Deretter er lydopptakene fortolket flere ganger både som 

lyd og som tekst. Tilslutt er min skriftlige fortolkning av intervjuet presentert til de 

opprinnelige avsenderne av budskapene for godkjenning. Deretter skal de tolkes på nytt. 

Godkjenningen betyr altså ikke at informantene nødvendigvis er enige i min fortolkning. 

!
Informanter:  

Ann Siri Hegseth Garberg, tidligere frivillighetskoordinator på Sverresborg, nå ansatt i MiST.  

Marit Herrem, styreleder i Sverresborg Trøndelag Venneforening 

Lauritz G. Dorenfeldt, styreleder for Kunstindustrimuseets Venneforening 

!
Fortolkning 

For å finne svar på spørsmålene i problemstillingen, må materialet analyseres eller fortolkes. 

Hermeneutikken, eller den hermeneutiske sirkel, er et grunnprinsipp innenfor humanistisk 

fortolkningslære som går ut på å se delene i lys av helheten, og helheten i lys av sine enkelte 

deler.  Hermeneutisk fortolkning kan foregå på flere nivåer, for eksempel både på ord - og 61

setningsnivå innenfor et tekstavsnitt, i avsnitt i relasjon til hele teksten, eller en tekst sett i 

forhold til andre tekster og kontekster. Hermeneutisk metode er ikke begrenset til tekst, men 

kan brukes i alle typer fortolkning . Filosofen Hans-Georg Gadamer mente at hermeneutisk 62

forståelse er menneskets fundamentale væremåte, og at denne forståelsen alltid begynner med 

forforståelse eller et sett av fordommer som tilsammen utgjør fortolkerens 

forståelseshorisont. For å få bedre forståelse, må fortolkeren sette fordommene på prøve. Det 

innebære å stille spørsmål til teksten (eller det fortolkede). Samtidig stiller også teksten 

spørsmål tilbake leseren, som bare kan besvares ut fra fortolkerens tid og sted. Slik skjer en 

sammensmeltning av forståelseshorisonter mellom det fortolkede og fortolkeren. Den 

hermeneutiske sirkel kan også tenkes på som en spiral fordi prosessen kan gjentas med stadig 

større grad av forståelse. Et mål er å fortsette prosessen til fortolkningen har oppnådd en 

«indre enhet» uten indre selvmotsigelser.  Siden utgangspunktet for fortolkningen er 63
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fortolkeren selv, hviler fortolkningen alltid på et subjektivt grunnlag. Å vise 

fortolkningsprosessen gjennom begrunnelser og argumenter, er derfor viktig i hermeneutisk 

analyse. Denne forståelsen av fortolkning er mitt utgangspunkt i arbeidet med både 

tekstmateriale, nettsider og intervjuer. 

!
Tekstanalyse 

Både i nettstedsundersøkelsen, i casestudiene og i diskusjonen i kapittel 7 er fortolkning av 

tekst, ordvalg og begreper viktige ledd i analysen. Fortolkningen tar utgangspunkt i semiotisk 

teori og tekstanalyse. Semiotikken har vært sentral innen tverrfaglig humanistisk 

forskningstradisjon siden starten av 1900-tallet, og den handler om hvordan mening oppstår 

gjennom bruk av tegn (semion). Et tegn kan forstås som et symbol for noe, noe som henviser 

til noe annet. Bokstaver, tall, ord, lyd og bilder er eksempler på det vi mennesker kan oppfatte 

som tegn, men den tidlige lingvisten Ferdinand de Saussures tegnssystem er basert på det 

språklige tegnsystemet.  Tegnet består for Saussure av et samsvar mellom et uttrykk 64

(signifiant) og et innhold (signifiè). Tegnet i seg selv er tilfeldig, og det er menneskelige 

konvensjoner/kulturell kode, som knytter et bestemt uttrykk til et bestemt innhold og gir 

tegnet mening. Innenfor et språkfellesskap kan det eksistere underfellesskap med egne 

underkonvensjoner som kan komme til uttrykk som slang, faguttrykk, bruk av bestemte ord 

fremfor andre eller at betydningen av visse ord vektlegges anderledes. På denne måten er 

konteksten rundt ordbruken med på å bestemme betydningen.  

!
Tegnet gis ikke bare mening gjennom konvensjoner og kontekst, men også gjennom forholdet 

til andre tegn i språksystemet. Posisjonsverdi er Saussures betegnelse på relasjonen begrepet 

har til andre begreper på meningsnivå i språksystemet. Mens «tre» og «skog» betegner noe av 

det samme, er det også distinksjoner mellom dem som skiller dem fra hverandre. Bevissthet 

om relaterte begrepers posisjonsverdi kan være nyttig i tekstanalyse fordi valg av et begrep 

fremfor et annet, gir en litt annen betydning, og mottakeren får litt andre assosiasjoner. Valg 

av ord kan dermed si noe om hvilke kontekster avsenderen ønsker å markere nærhet til eller 

avstand fra med ordvalget, hvilke konnotasjoner som kan utløses hos mottakeren, og også 
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hvilke mottakere avsenderen ønsker å nå.  

!
Teorien jeg kort har beskrevet nå er relevant for oppgaven fordi frivillighet, som jeg viste i 

innledningskapitlet, kan ha forskjellige betydninger i forskjellige kontekster, og fordi ulike 

ord kan brukes til å betegne det jeg definerer som frivillighet. I denne oppgaven har jeg med 

mange kontekster å gjøre, både i form av museumssjangre og faglitteratur. Begreper som 

«frivillige», «venner», og «deltakere» kan i visse sammenhenger bety omtrent det samme, 

eller brukes om de samme praksisene. Samtidig har ordene forskjellig denotasjon, eller 

grunnbetydning, og de gir også forskjellige konnotasjoner. Ved å velge hvilke ord vi vil bruke 

om en praksis eller et fenomen, er vi med på å definere det gjennom språksystemet, og  

bestemmer vi til en viss grad hvilke konnotasjoner som kan utløses og hvilke sammenhenger 

vi setter praksisen eller fenomenet i. På den måten kan frivillighet klassifiseres på forskjellig 

måte gjennom språket.  

!
Klassifikasjon 
Klassifikasjon kan sees på som en grunnleggende menneskelig aktivitet, og all vitenskap er 	

basert på en form for klassifisering. Bjarne Rogan skriver: «Klassifikasjon er de ulike 

kulturers måte å ordne erfaringer på og å sementere meninger, og det er vitenskapens måte å 

systematisere kulturens og naturens verden på» . Gjennom klassifisering blir verden sortert i 65

et system av kategorier i et hierarki. Noe ekskluderes, og det som inkluderes får en plassering 

som underordet, overordnet eller sidestilt i systemet. Klassifisering skjer i språket idet et 

konsept eller fenomen blir gitt et bestemt ord og får en plassering i språksystemet i relasjon 

til andre ord. Det skjer også når informasjon blir plassert i et nettsteds informasjonshierarki. 

Geoffrey Bowker og Susan Leigh Star beskriver i boken «Sorting Things Out» (2000) at 

kategoriene som etableres gjennom klassifisering lett kan bli selvsagte og usynliggjorte, noe 

som tas for gitt og ikke blir stilt spørsmålstegn ved. På den måten kan klassifisering bidra til å 

skape og opprettholde sosial og moralsk orden.  Samtidig kan det at kategoriene tas for gitt 66

gjøre at vi ikke legger merke til det som ikke passer inn, det som ikke er inkludert, eller 

alternative måter å betrakte det klassifiserte på. I denne oppgaven driver jeg selv med 
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klassifisering av frivillighet, samtidig som jeg undersøker museenes og museumslitteraturens 

måte å gjøre det på.	

!
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KAPITTEL 3: Museumsidealer og 
profesjonalisering 

!
Innledning 

Kritikken mot museene som insitusjoner er et spørsmål om museumsidealer - det handler om 

hva museene skal være. Profesjonalisering handler om fagliggjøring - det å forankre 

beslutninger, fremgangsmåter, målsetninger og strategier ved hjelp av teorier og metoder. 

Formålet med dette kapitlet er å plassere frivillighet på det museumsfaglige kartet ved å vise 

hvordan museumslitteraturen forholder seg til temaet frivillighet. Hvilke museologiske 

diskurser og museografiske metoder kan knyttes til frivillighet i museene? Litteraturen jeg vil 

benytte meg av i dette kapitlet handler både om praksiser og metoder i museene - museets 

hvordan - og om hvilke idealer som kan være grunnlaget for dette. «Frivillighet» og 

«frivillige» kan som tidligere nevnt bety mye forskjellig, og temaer beskrevet i 

museumslitteraturen kan godt grense opp mot eller falle innenfor det jeg betegner som 

frivillighet selv om disse ordene ikke benyttes. Et eksempel på dette er praksiser knyttet til 

idealer om «medvirkning» og «deltakelse», som jeg vil beskrive nærmere under. 

!
Den sosiale vendingen 

Mye av den litteraturen jeg presenterer her vil kunne knyttes opp til det som kalles «den 

sosiale vendingen» i relasjon til museer og museumslitteratur. I essayet «The Museum and 

the Public» fra 2002 beskriver museumsteoretikeren Stephen Weil det han mener er en 

transformasjonen i forholdet mellom museene og publikum, og som han i en annen kjent 

artikkel betegner som en endring «from being about something to being for somebody» . 67

Weil mener det tidlige museets holdning til publikum som «one of superiority» er i ferd med 

å bli snudd totalt på hodet, og han spår at det i fremtiden vil være publikum og ikke museet 

som har den overlegne posisjonen.  Weil ser for seg fremtidens museer som ideologisk 68

nøytrale institusjoner, «instrumenter», hvor innholdet skal bestemmes ut fra samfunnets 
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behov. Fokuset på menneskene og samfunnet museet er en del av, manifesterer seg blant 

annet i begrepene «community/communities» og i idealet om deltakelse.  

!
Museenes «communities» 

I forrige kapittel beskrev jeg ny museologi som en maktkritisk og sosialt orientert bevegelse 

innenfor akademisk museumslitteratur, som også førte med seg nye museumsidealer og 

endrede praksiser i museene. Museene ble kritisert for å presentere et kolonialistisk 

verdensbilde på bekostning av opphavskulturer (særlig i etnografiske museer), lav 

representasjon av kvinner og etniske minoriteter i kunstmuseene og monologisk 

kommunikasjon på museets premisser. Ønske om endring førte til et økt oppmerksomhet på 

forholdet mellom museet og samfunnet - eller samfunnene - det eksisterer på bakgrunn av. 

Dette kommer til uttrykk blant annet gjennom et fokus på «communities» - som på norsk 

kanskje kan oversettes som «samfunn» i flertall. I introduksjonskapitlet til boken «Museums 

and their Communities» skriver Sheila Watson at community-konseptet kan knyttes til 

museets oppgave i relasjon til ulike samfunnsgruppers behov, og det er knyttet til temaer som 

identitet, tilhørighet og representasjon. Communities kan for eksempel defineres gjennom 

felles historisk eller kulturell bakgrunn, gjennom felles spesialisert kunnskap, demografiske 

eller sosioøkonomiske faktorer, identitet (nasjonal, regional, lokal, eller relatert til kjønn, 

alder eller funksjonshemming), gjennom bruk av museet, eller ved å være ekskludert fra 

andre grupper.  Gjennom tilhørighet til «communities» skaper vi oss identitet som individer, 69

og museets publikum, målgrupper og den generelle offentligheten består dermed av mange 

ulike communities. I omdefineringen av forholdet mellom museet og dets «communities» er 

begrepene dialog, medvirkning og deltakelse blitt viktige stikkord.  

!
Et eksempel på en museumspraksis som utviklet seg i tråd med denne tankegangen, er 

«community work» knyttet til «neighborhood museums» i fattige amerikanske bydeler på 60-

tallet, og utviklingen av økomuseumsbevegelsen i Frankrike på 70-tallet initiert av blant 

andre museologen Hugues de Varine og ICOMs første president, Georges Henri Rivière.  70
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Begge disse museumsbevegelsene karakteriseres av fokus på lokalmiljøet og utvikling av 

lokalt fellesskap, identitet og egenaktivitet. Samarbeid og dialog med lokale institusjoner og 

interesseorganisasjoner, og prosjektarbeid med frivillige i lokalmiljøet er sentrale 

virkelmidler for å  stimulere til «egen aktivitet med utgangspunkt i eget miljø og egen 

tradisjon».  Økomuseumsbevegelsens tankegods har hatt innflytelse i mange museer i 71

Norge, kanskje særlig i folkemuseene. Et eksempel kan være Toten økomuseum og 

historielag, som har drevet omfattende museumsarbeid i samarbeid med frivillige.  I 72

økomuseums-tankegangen handler det imidlertid ikke om frivillig hjelp på museets 

premisser, men om en «dialog mellom to subjekter (museumsspesialist og 

lokalsamfunnsmedlem) med den lokale virkeligheten (miljø/samfunn/kultur) som objekt».  73

De frivilliges deltakelse handler ikke først og fremst om museet, men om å øke deltakernes 

selvaktelse og gi dem mulighet til å påvirke sin egen situasjon.  

!
Idealet om deltakelse 

Selv om noen av idèene forbundet med 60- og 70-tallets museumsutvikling er mindre 

aktuelle i dag, er dialog, medvirkning og deltakelse fortsatt viktigere begreper i dagens 

museers relasjon til publikum. I boken «The Participatory Museum» fra 2010 skriver Nina 

Simon, blogger og museumsdirektør, at mennesker i dag er vant til interaktivitet og forventer 

å få være aktive og få delta. Å legge til rette for deltakelse er ikke lenger noe som gjøres kun 

for å stimulerere museets «communitites», men er nødvendig for å holde museet relevant og i 

takt med samfunnsutviklingen.  Simon definerer en deltakende institusjon som et sted hvor 74

besøkende kan skape, dele og ha sosial kontakt i relasjon til innhold: «I define a participatory 

cultural institution as a place where visitors can create, share and connect with each other 

around content.»  Basert på biologen Rick Bonneys forskning på typologier innenfor 75
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«Citizen Science», forskningsprogrammer basert på frivillig arbeid, har Simon utviklet fire 

modeller for deltakelse; «contribution», «collaboration» og «co-creation» og «hosted». 

Simon beskriver «contribution» som den mest begrensede formen for deltakelse, hvor 

deltakeren bidrar på en spesifikk og avgrenset måte i en institusjonskontrollert prosess. I 

«collaboration»- modellen kan deltakerne være med å påvirke og ta valg innenfor rammene 

av et institusjonelt inititert og kontrollert prosjekt. Innenfor «co-creation»-modellen blir 

prosjektets målsetninger definert av ansatte og deltakere i samarbeid, og «hosted»-modellen 

kjennetegnes av at en institusjon setter deler av sine ressurser til rådighet for en gruppe 

deltakere.  Den absolutt vanligste formen for deltakelse, skriver Simon, er «contribution»-76

modellen. Hun mener ingen av modellene er «bedre» enn de andre, og at de ikke bør sees 

som stadier mot maksimal deltakelse; «Not every project benefits from the same power 

structure».  77

!
Kritikk av deltakelsesbegrepet 

Deltakelsesidealet, begrepet deltakelse og praksiser som springer ut fra dette tankesettet har 

også være gjenstand for kritikk. Kultursosiolog Tony Bennett har kritisert idèen om at man 

kan gjøre museet til en frigjørende og demokratisk institusjon ved å snu opp-ned på 

makthegemoniet. Han innvender blant annet at det alltid vil være grupper som ikke er 

representert, og som dermed gjør museet udemokratisk. Kultur vil alltid kunne brukes for å 

markere sosial status og differensiere ulike sosiale grupper.  Andre har kritisert konseptet om 78

deltakelse i museumsinstitusjoner fordi det impliserer en forståelse av museet som 

premissleverandør og besøkende som passive tilskuere. Det forutsetter en idè om at et 

budskap kan formidles uavhengig av mottakerens fortolkning, eller at sosiale situasjoner kan 

defineres på kun den dominerende partens premisser. I fortolkningsteorien blir derimot 

mening til i møte mellom budskapet og fortolkerens erfaringsbakgrunn, og flere har 

argumentert for at det selv under skjeve maktforhold skjer sosial utveksling mellom 
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subjekter.  På den måten kan museumsbesøkende i utgangspunktet sees som deltakere, i 79

kraft av å være personer som er tilstede i den sosiale konteksten og som skaper sin egen 

forståelse av verden. 

!
En mer politisk betinget forståelse av deltakelse finnes i sosialarbeideren Sherry Arnsteins 

artikkel «A Ladder of City Participation» fra 1969.   I artikkelen, som kritiserer statlige og 80

kommunale deltakelsesprosjekter, presenterer hun stigemodellen «Arnsteins Ladder» som 

senere har blitt en kjent referanse forbundet med deltakelsesmodeller. Hovedbudskapet i 

artikkelen er at deltakelse alltid handler om maktfordeling. «Citizen participation is citizen 

power», og at deltakelsesprosjekter lett kan bli symbolske («tokenism») og ikke medføre reell 

omfordeling av makt; «There is a critical difference between going trough the empty ritual of 

participation and having the 

real powers needed to affect the 

outcome of the process».  81

Gjennom stigemodellen og en 

rekke eksempler viser hun ulike 

grader av deltakelse, hvor bare 

de øverste stigetrinnene 

«partnership», «delegated 

power» og «citizen control» 

innebærer reell deltakelse. 

Arnsteins forståelse av 

deltakelse handler om 

maktfordeling og konkrete 

rettigheter og muligheter til å 

påvirke. 
Arnstein`s Ladder, bilde fra artikkelen 
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Deltakelsesbegrepet og samfunnsrollen 

Idealet om deltakelse finner vi også igjen i kulturpolitiske stortingsmeldinger og beskrivelser 

av museets samfunnsrolle. I Stortingsmelding 10 (2011–2012) settes deltakelse i 

kulturaktiviteter i sammenheng med det å høre til i samfunnet: «Deltaking i kulturaktivitetar 

er ein måte å høyre til i samfunnet på. I det moderne samfunnet er personleg og sosial 

identitet sterkt knytt til deltaking i kulturaktivitetar».  For at alle skal ha mulighet til 82

deltakelse må kultursektoren være inkluderende:  

!
«Ein inkluderande kultursektor er ein sektor som der alle har like moglegheiter til deltaking og 
til å utvikle sine skapande ressursar, uavhengig av faktorar som sosioøkonomisk-, kulturell- eller 
religiøs bakgrunn eller funksjonsevne.»  83!

I stortingsmeldingen blir det presisert at like muligheter ikke bare innebærer formelle 

rettigheter og muligheter til å oppsøke kulturlivet, men at «kultursektoren i større grad enn 

tidligare skal gå aktivt ut for å trekkje med nye deltakarar og nå personer og grupper som i 

dag står utanfor kulturlivet».  På denne måten skal flere få «reelt høve til å delta, til å være 84

skapande og å prege større deler av kunst- og kulturlivet. Dette gjeld både publikum og 

utøvarar». Hva innebærer deltakelsesbegrepet slik det blir brukt i her? Som jeg har vist finnes 

det flere modeller for og forståelser av hva deltakelse kan være. I denne oppgaven har jeg 

valgt å ta utgangspunkt i tre forståelser. I den bredeste forståelsen mener jeg at deltakelse kan 

forstås som det å være tilstede, fortolke, oppleve og å være en del av et sosialt rituale eller et 

fortolkningsfellesskap. Slik Nina Simon definerer deltakelse, handler det i tillegg om å 

utrykke seg og la sin mening bli hørt. I den tredje forståelsen jeg har redegjort for her, som 

jeg vil kalle deltakelse i demokratisk forstand, handler deltakelse om rettigheter og makt til å 

påvirke sine omgivelser. Hvilken deltakelseforståelse museene vil legge vekt på og hvordan 

samfunnsrollen fortolkes, er det museene selv som må finne ut av.  

!
!
!
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Publikumsutvikling 

Jeg innledet med Stephen Weils beskrivelse av den sosiale vendingen, og jeg har beskrevet 

hvordan deltakelse kan sees som en del av et museumsideal knyttet til denne fokusendringen. 

Fokuset på hvem museet er for, snarere enn hva det handler om, er altså lett å relatere til et 

ønske om å demokratisere museene, men Weil skriver at dette fokusskiftet også kan ses i lys 

av en generell profesjonalisering av museet som markedsrettet institusjon . Mens 85

institusjonskritikk, aktivisme og nye museumsidealer har vært pådrivere i 

demokratiseringsprosessen, nevner Weil amerikanske museers økonomiske rammer som en 

av de viktigste årsakene til fokusskiftet. Mens de tidlige museene ofte var helt eller delvis 

finansiert av private, er de fleste større museer idag avhengige av statlig støtte. Weil mener at 

denne nye avhengigheten gjør at det er viktig for museene å bli oppfattet som relevante og 

viktige institusjoner, ikke bare av fagfolk, men av den brede offentlige opinionen. For å holde 

besøkstallene og inntektene oppe, må museene appellere til publikum både som 

skattebetalere og som besøkende. Økte krav om egeninntekt har også ført til at museene har 

tatt i bruk moderne markedsføringsmetoder, og at publikum, som tidligere skulle oppdras av 

museet, nå er blitt museets kunder. Som kunder, skriver Weil, har de i økende grad 

definisjonsmakt over institusjonen.  86

!
Etableringen av kunnskapssenteret Norsk Publikumsutvikling i 2009 er eksempel som viser 

satsningen på publikumsutvikling i norsk kultursektor de siste årene.  Kunnskapssenteret er 87

bygget opp som medlemsorganisasjon for kulturinstitusjoner og interesseorganisasjoner, og 

bistår sine medlemmer med publikumsundersøkelser, kulturanalyse, og kompetanse- og 

organisasjonsutvikling. I 2010 utga organisasjonen artikkelsamlingen «Om 

publikumsutvikling», med Kristin Danielsen som redaktør. I artikkelen «Hva kan 

publikumsutvikling være?» presiserer Anne-Britt Gran  at publikumsutvikling ikke handler 88

om å utvikle publikum eller å markedstilpasse kulturen til å bli det publikum vil ha, men både 
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å utvide den eksisterende publikumsgruppen og å forsøke å nå helt nye publikumsgrupper. 

Hun mener at alt en kulturorganisasjon gjør, kan sees fra et publikumsperspektiv, og hun 

nevner blant annet både markedsføring, kunstneriske virkemidler og formidlingsgrep, 

organisasjon og ledelse, og organisasjonsnettverk og relasjonsmarkedsføring som en del av 

en institusjons publikumsutvikling. Gran trekker linjer mellom publikumsutvikling og å 

bedrive «offentlighetsutvikling» - det å gjøre offentligheten større og mer inkluderende. Slik 

sett, skriver hun, «handler publikumsutvikling også om makt, demokrati og ytringsfrihet».  89

På denne måten knytter Gran profesjonalisering gjennom publikumsutvikling til funksjoner 

forbundet med museenes samfunnsrolle. I Stortingsmelding 10 blir også publikumsutvikling 

satt i sammenheng med inkluderingsarbeid i kulturinstitusjoner: «Institusjonane lyt orientere 

seg i samtida og samfunnet, kjenne faktiske og potensielle målgrupper og vurdere korleis dei 

kan nå fleire.»  90

!
Frivillighetets rolle 

Også museenes forhold til frivillighet er preget av profesjonalisering. I europeeisk 

sammenheng har britiske museer vært tidlig ute med standarder for institusjonenes arbeid 

med frivillige. I artikkelen «Volunteers in the Heritage Sector: a neglected audience?» fra 

2002  beskriver Kirsten Holmes hvordan dette arbeidet har endret seg de siste 30 årene . 91

Frem til starten av 80-tallet beskriver hun museenes arbeid med og tilrettelegging for 

frivillige som ad hoc-preget, men at det deretter er blitt gradvis mer profesjonalisert, med 

større grad av ledelse, opplæringsprogrammer, håndbøker, kvalitetssikring og kontrakter. 

Årsaker til dette er blant annet amerikanske museers innflytelse som forbilder og en generell 

profesjonalisering av britisk museumsbransje. 

!
Paradoksalt nok kan profesjonaliseringen av museene som publikumsrettede institusjoner 

innebære et større skille mellom institusjonen og utenomverdenen, deriblant frivillige og 

venneforeninger. På tross av idealer om deltakelse og medvirkning kan frivillige og 
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venneforeninger oppfattes som en trussel mot fagligheten og bli sett på som et uromoment i 

organisasjonstrukturen. Kirsten Holmes skriver at negative holdninger til frivillige innad i 

museumsorganisasjonen kan knyttes til det hun kaller «the economical model»; frivillighet 

sett i et økonomisk perspektiv hvor de frivillige sees på som ubetalt arbeidskraft. Hun 

beskriver at det i britiske museer har vært implementert systemer for opplæring og ledelse av 

frivillige basert på personalpolitikk for arbeidstakere, uten hensyn til frivilliges posisjon og 

motivasjoner. Dette har igjen vært medvirkende til en oppfatning innad i museene av 

frivillige som upålitelige og uprofesjonelle museumsarbeidere, skriver Holmes. Bruk av 

frivillige i oppgaver knyttet til den daglige driften av museet kan også føre til konflikter 

mellom frivillige og ansatte. Et av de store fagforbundene i svensk kulturarvssektor, DIK, 

uttrykker bekymring for dette på sine nettsider: «Risken finns alltid att ekonomiskt trängda 

arbetsgivare ersätter professionella medarbetare med volontärer.» Forbundet advarer mot å 

bruke frivillige til å løse oppgaver knyttet til museets ordinære drift fordi dette kan føre til 

risiko for å «undergrava institutionernas professionalla kunskap, kompetens ock kvalitet». 

Forbundet mener samarbeid med frivillige alltid må skje «på ett professionellt sätt – och på 

de professionellas villkor.»  92

!
Frivillige som publikumssegment 

Som et alternativ til den økonomiske modellen, foreslår Holmes et syn på frivillighet som 

fritid og de frivillige som besøkende; «The leisure model». Holmes viste til undersøkelser 

blant frivillige i britiske museer som viste at de aller fleste var over 60 år gamle, mange var 

pensjonister, og at deres fremste motivasjon for frivillighte var nettop «leisure»: å gjøre noe 

man liker, treffe nye mennesker, ha det hyggelig sosialt og gjøre noe meningsfullt.  Disse 93

motivene kan ligge nærmere vanlige besøkendes motiver enn ansattes, og Holmes mener 

frivillige bør sees soma besøkende med et ønske om å være aktive, såkalte «active visitors» 

heller enn ubetalt og ufaglært arbeidskraft. Museers tilnærming til frivillige bør være tilpasset 

deres bakgrunn, kunnskaper og motivasjoner på samme måte som andre publikumsgrupper - 

som et unikt publikumssegment med egne behov. Men selv om et syn på frivillige som et eget 

publikumssegment kan være nyttig for museumsorganisasjonene, stemmer ikke dette synet 
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nødvendigvis med de frivilliges eget syn på seg selv og sitt arbeid. Holmes undersøkelser 

viste at de frivillige ofte hadde sterk tilknyttning til «sitt» museum, og følte seg som en del av 

museumsorganisasjonen, «as insiders rather than outsiders that most visitors would be».  94

Hun mener denne delte posisjonen, som publikumsgruppe med sterk tilhørighet til staben og 

museumsorganisasjonen, kan gi de frivillige rolle som bro mellom besøkende og de ansatte. 

Hun foreslår at de frivillige i større grad bør sees som ambassadører for museet, og at de bør 

få mulighet til å påvirke og delta i planleggingen av sitt eget arbeid.  

!
Europeiske forskningssamarbeid 

Selv om amerikanske og britiske museer har vært tidlige ute med etablering av standariserte 

frivillighetsprogrammer, har andre europeiske land nå kommet etter. Et innflytelsesrikt 

forskningsprosjekt på frivillighet er det EU-funderte utviklingsprogrammet «Volunteers for 

Cultural Heritage (VOCH)», som foregikk i samarbeid mellom landene Storbritannia, 

Australia, Italia og Slovenia mellom 2007 og 2009 . Programmet fokuserte på frivillighet i 95

kulturarvsektoren og gjennomførte forskning på denne typen frivillighet i de fire landene. I 

tillegg til kartlegging av frivilligheten i en nasjonal kontekst, ble det også jobbet med å 

identifisere eksempler for «Good Practice» og utvikle retningslinjer for arbeid med frivillige, 

laget treningsprogram for frivillige og for frivillighetskoordinatorer, og arrangert konferanser 

og informasjonsdager. Programmet kulminerte i publisering av en håndbok for arbeid med 

frivillige i kulturarvsektoren, «Volunteers in Museums and Cultural Heritage - A European 

Handbook»  og en forskningsrapport med bakgrunnsinformasjon om frivilligheten i de fire 96

landene (lovgivning, organisasjonsmodeller og frivillighetens infrastruktur): «Volunteers in 

Museums and Cultural Heritage: A European Overview».  97

!
I nordiske land har det også blitt gjennomført et lignende samarbeidsprosjekt kalt «Pride, Joy 
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and surplus value» med utgangspunkt i nordiske museer i Sverige, Norge og Danmark. 

Formålet var å undersøke og utvikle virksomhet for frivillige i museer, og grunnlaget for 

rapporten var spørreundersøkelser som ble gjennomført blant frivillige ved museene i en 

kartlegging av hvem de frivillige er, og hva som motiverer dem til frivillighet. Rapporten 

«Volunteers in Museums in Denmark, Sweden and Norway: A Comparative Report» ble 

publisert i 2015 ble rapporten med støtte fra Nordisk Center for Kulturarvspedagogik 

(NCK) .  98

!
Om de frivillige 

Den norske undersøkelsen, utført ved folkemuseeene/friluftsmuseene Maihaugen og 

Sverresborg blant 101 frivillige, viste at de fleste frivillige her er eldre mennesker, gjerne 

pensjonister. 75% er mellom 60 og 79 år gamle, og 15%  er over 80 år. Kjønnsfordelingen er 

ganske lik, med en liten overvekt av kvinner (51%).  De er godt utdannede, og 71% har 99

utdanning fra universitet eller høyskole. Over halvparten oppga at de hadde medlemsskap i 

foreninger eller organisasjoner, mange med kulturelt tilsnitt som lokalhistorielag, 

folkedanslag og lignende. Dette ble understreket av at de aller fleste trakk fram det sosiale 

som en av de viktigste grunnene til å være frivillig. 59 % av de norske informantene mente 

det beste med å være frivillig var å «sosialisere, tilhøre en gruppe, møte nye mennesker». 

Like mange satte mest pris på «å være til nytte» og «å gjøre noe meningsfylt». 18% svarte at 

det beste var å «gjøre noe for samfunnet» eller «for museet», mens 14% trakk frem det «å 

jobbe med noe interessant» og «å ha det gøy».   100

!
Håndbøker og «good practice» for museenes arbeid 

«Volunteers in Museums and Cultural Heritage - A European Handbook» fra 2009 beskriver 

at strategisk planlegging og tilrettelegging for frivillighet gjennom programmer og det å ha 

egen ansatte som er ansvarlige for oppfølgingen av frivillighetsarbeidet som vikige punkter 

for å lykkes med frivillighetsarbeidet. Håndboken gir eksempler på «good practice» i arbeid 

med rekruttering, opplæring, avtaleinngåelser og utarbeidelse av en egen frivillighetsstrategi 
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for museet.  I sammenheng med det nordiske museumssamarbeidet er det også blitt utgitt 101

en norsk håndbok: «Ledelse av frivillige i friluftsmuseer» skrevet av Ann-Siri Hegseth 

Garberg. Håndboken er en praktisk guide for museer som ønsker å jobbe med frivillige på en 

profesjonell og strukturert måte. Hegseth Garberg skriver at idèen til boken er en håndbok 

utgitt av det britiske forbundet for museumsvenner, og at materialet for boken blant annet er 

samtaler med frivillige og frivillighetskoordinatorer i Norge, Danmark, Storbritannia, Irland 

og Latvia. Håndboken anbefaler at museer som ønsker å jobbe med frivillige utvikler en 

skriftlig frivillighetsstrategi som definerer hva målsetningen for arbeidet med frivillige er, og 

som sørger for at målsetningen er forankret i museets misjon. Strategien bør også avklare 

hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres av frivilige, hvordan de ansatte skal involveres, 

hvordan rekruttering bør foregå og hvem som skal rekrutteres som frivillige. Håndboken 

anbefaler at en ansatt frivillighetskoordinator drifter frivillighetsprogrammet og at det 

utvikles systemer for opplæring og HMS, og inneholder også råd om konflikthåndtering. 

!
Hva er en Venn? 

Holmes artikkel om synet på frivillighet i britiske museer nevner ikke venneforeninger. Dette 

kan fra et norsk perspektiv virke underlig siden venneforeninger er frivillige organisasjoner 

med tette bånd til museet, som ofte har som formål å støtte museet økonomisk, med frivillig 

arbeid eller på andre måter. Men i Storbritannia, hvor museumsbransjen er blitt 

profesjonalisert i en større grad og over lengre tid, er museenes tilnærminger til frivillighet på 

flere punkter anderledes enn i Norge. I undersøkelsen «Frivillige på friluftsmuseum» 

undersøker Ann Siri Hegseth Garberg flere norske museers hjemmesider for å kartlegge 

frivillig aktivitet. Hun sammenligner funnene med britiske og amerikanske nettsider, og hun 

kommer frem til at det i Norge er en mye større sammenheng mellom venneforeninger og 

frivillighet enn i andre land. «Alt frivillig arbeid ser tilsynelatende ut til å være knyttet til 

venneforeninger» skriver Hegseth Garberg. Om norske museer spør hun: «Er det likhetstegn 

mellom frivillige og venner?»  102

!
Ordet «venn» og «venner» må kunne sies å være upresist. Hva innebærer det å være en 
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«(museum)venn»? Hvor går grensen mellom «venner» og andre som er tilknyttet museer? 

Sammen med «forening» gis ordet et mye mer konkret innhold, i den forstand at en forening 

har en juridisk definisjon. En venneforening har medlemmer, vedtekter og gjerne et styre, og 

det blir holdt et årsmøte hvor medlemmene har møte- og stemmerett. Men ikke alle 

venneforeninger har ordet «forening» i navnet. Den internasjonale paraplyorganisasjonen for 

museumsvenner og deres organisasjoner, «World Federation of Friends of 

Museums» (WFFM), har publisert et etisk regelverk for museumsvenner, hvor «Friends of 

museums» defineres på denne måten:  

!
Those who contribute in any way to the support of museums, to their development and to their 
public presence and influence are called ʻfriends of museumsʼ. They act on a voluntary and non-
remunerative basis. Their support is moral, financial or consists of voluntary work or expertise. 
Benefactors, donors, volunteers, museum board members and members of museums are all 
considered friends of museums.  103!

Denne brede definisjonen av museumsvenner inkluderer både frivillige og medlemmer i 

venneforeninger i kategorien «Friends of museums» som støttespillere for museer. I andre 

britiske artikler beskrives «Friends» som «any support group for a particular museum under 

whatever local name it operates»  og «the major fund-raising body of a museum».  Disse 104 105

beskrivelsene legger vekt på at dette er grupper som støtter opp om museet gjennom frivillig 

arbeid, pengestøtte eller på annen måte . «Friends» kan i følge WFFMs definisjon også være 

enkeltindivider, men utgjøres ofte av en gruppe av støttespillere. WFFMs retningslinjer gir 

bruker denne definisjonen på «association»:  

!
The word ʻassociationʼ covers all forms of organization that bring together friends and 
volunteers of museums and structure their activities. Whether judicially constituted or not, these 
associations, societies or committees can operate only with official recognition from the 
institution concerned. !
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Alle typer sammenslutninger som samler og organiserer venner og frivillige, omtales som 

«association». Dette betyr at ordet «venn-» i følge WFFM også kan brukes om andre 

støttegrupper enn foreninger, og at det avgjørende er at sammenslutningen anerkjennes av 

institusjonen den er ment å slutte opp om.  

!
Venner versus frivillige 

Ut ifra disse to definisjonene kan «Venner» innbefatte grupper eller enkeltindivider som 

støtter opp om museet, gjennom frivillighet eller på annen måte. I introduksjonen til kapittel 

1 brukte jeg «Frivillighet Norge» sine definisjoner på frivillighet og frivillig virke for å 

definere venneforeninger som frivillige organisasjoner. Dermed kan det se ut til at «venner» 

og «frivillige» kan være gjensidig inkluderende kategorier. Men – i undersøkelsen «Frivillige 

i friluftsmuseer» bruker Hegseth Garberg flere eksempler som viser at museer i Storbritannia 

og USA ofte opererer med skiller mellom «Volunteers» og «Friends».  Hun nevner Victoria 106

and Albert Museum i London som et eksempler blant flere på dette, som på sin hjemmeside 

viser tre måter å støtte museet på: Gjennom donasjoner, gjennom medlemskap og gjennom 

frivillighet. Hegseth Garberg skriver: «Mange museeer har venneforeninger, men det betyr 

ikke nødvendigvis at museene arbeider med frivillige, ettersom mange venneforeninger 

drives som en egen organisasjon i form av en sosial klubb uavhengig av museene».  Slik 107

jeg forstår Hegseth Garberg, skiller hun her mellom den frivillige aktiviteten som foregår i 

regi av museene, og den som foregår i regi av venneforeningene eller inngår i driften av dem. 

At museene arbeider med frivillighet kan forstås som at museene driver 

frivillighetsprogrammer eller på annen måte administrerer frivilligheten selv. Hegseth 

Garberg viser dermed til et skille som gjelder både mellom frivillighet i regi av museet og i 

uavhengige organisasjoner, og mellom «Frivillige» og «Venner» innad i  

museumsorganisasjonen.  

!
Alix Slater er seniorlektor i museum- og kulturminneledelse (Senior Lecturer in Museum & 

Heritage Management) ved University of Greenwitch Business School, og forsker innen 

feltet publikumsutvikling og besøkendes motivasjoner. Hun har sammen med Debi Hayes 
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utviklet en typologi for kartlegging og klassifisering av det hun kaller «Friend’s schemes» 

ved museer.  I artikkelen «Developing a typology of membership scheme in the UK» 108

beskriver Slater et mangfold av ulike grupper tilknyttet museer og en begrepsforvirring rundt 

benevningen av dem.  Jeg velger  å oversette «membership scheme» med medlemsordning, 109

da jeg mener det kan innebefatte både en forening og et museumsstyrt program. 

!
Det finnes ingen almenn definisjon som beskriver «Friend`s schemes» eller «members 

schemes», skriver Slater. Hun mener dette reflekterer det reelle bildet av situasjonen, hvor det 

som i Storbritannia kalles «friends», «membership schemes», «societies», eller 

«assosciations» har store fellestrekk og benytter det samme begrepsapparatet.  Felles for 110

disse, skriver hun, er at de som regel støtter museumsorganisasjonen økonomisk, og at de 

gjerne bidrar som frivillige og som støttespillere for institusjonen. Til gjengjeld får de 

fordeler som gratis adgang, informasjonsbrev og invitasjoner, privatomvisninger, rabatter i 

cafè og butikk, sosiale aktiviteter og andre privilegier. Slater skiller imidlertid prinsipielt 

mellom det hun kaller «special interest groups» (interessegrupper) og venne- og 

medlemsordninger (friends schemes, membership schemes). Hun mener begrepsbruk og 

generelle likhetstrekk lett skaper forvirring mellom typen av grupper, men at forskjellen 

mellom de to er at venner og medlemsgrupper har fokus på å støtte museet som institusjon, 

mens interessegruppene har fokus mot sitt spesifikke interessefelt. I praksis skjer det ofte 

overlappinger mellom de to, som når en interessegruppe med jernbaneentusiaster tar på seg 

restaureringen av en togkupé. Er de da «friends» eller interessegruppe? Begrepene «friends» 

og «members» brukes også forskjellig i USA og Storbritannia. I USA brukes uttrykket 

«friends» om selvstendige grupper utenfor museets administrasjon, og «membership scheme» 

om museumsstyrte tiltak, mens begrepene brukes om hverandre i Storbritannia. 

!
!
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Typologi for medlemsordninger i museer 

I innledningen til artikkelen «From «social club» to «intergrated membership scheme»: 

developing membership schemes strategically» fra 2001 skriver Slater og Hayes at venne - og 

medlemsordninger gir museumsorganisasjoner mange fordeler. Medlemmer kan være lojale 

og livsvarige støttespillere for museer, som tilbyr «a high lifetime value to the organisation.» 

Verdien av slike støttespillere kan manifesteres gjennom hyppige besøk, høyt forbruk per 

besøk, frivillighet, promotering av museet og donasjoner. Høyt utviklede medlemsordninger 

gjør organisasjonen i stand til å studere medlemmenes besøksmønster, kalkulere deres 

«lifetime value» for museet og integrere dette i målrettet markedsføring og formidling.  111

Men for at museer skal kunne nyttigjøre seg denne ressursen, mener de det må ryddes i 

begrepene og skapes mer teori på området. Slater og Hayes´ typologi er en kartlegging av 

forskjellige typer av medlemsordninger, fra små, uformelle og elitistiske grupper av 

entusiaster kalt «social groups», til store og profesjonelt drevne medlemskapsprogrammer, 

«integrated membership schemes». Typene går på en skala går fra «Social Club Group», via 

«Public Membership Scheme» til «Integrated membership Scheme». Skalaen går på grader 

av formalisering, profesjonalisering, planlegging/evaluering og autonomi/integrering med 

vertsinstitusjonen. Typene beskrives med utgangspunkt i åtte punkter med karakteristikker 

knyttet til seg. De åtte punktene er medlemsskap, formål, medlemsfordeler, rekruttering, 

struktur, «fund-raising» (pengeinnsamling), promotering og evaluering .  112

!
Gruppene som blir plassert i «Social Club Group» skårer jevnt over høyt på autonomi og lavt 

på integrasjon i vertsinstitusjonen. De har ofte under 500 medlemmer, og er drevet av 

frivillige. Typisk er lokale sammenslutninger med relativt få og aktive entusiaster. 

Medlemmene har ofte stort engasjement og mye kunnskap temaet det gjelder. 

Enkeltmedlemmer har stor påvirkningsmulighet i organisasjonen. En «Social Club Group» 

sitt formål har ofte utspring i en felles interesse eller oppsluttning om en idè, og kombinerer 

dette med altruistiske motiver rettet mot museet eller det Slater kaller vertsorganisasjonen. 

Formålene kan også være sentrert rundt sentrale medlemmers agenda, og de er gjerne knyttet 

til viktige milepæler i museets utvikling. I karakteristikkene av «Structure/Gouvernance» i 
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typen «Social Group» er autonomi og eierskap til organisasjonen stikkord. Mens fordelene 

med denne typen er at medlemmene er «active belongers» som gjerne bidrar frivillig eller 

med donasjoner, skriver Hayes og Slater at konflikter med vertsorganisasjoner kan oppstå om 

gruppen er elitistisk, aldrende eller om den stagnerer eller går tilbake i medlemstallet. Fra 

vertsorganisasjonens perspektiv kan det å utvikle en «intergrated menbership group» med 

ideell status og målsetninger om publikumsutvikling og «fundraising» være fordelaktig. 

Imidlertid er det fare for at dette kan fremmedgjøre eksisterende medlemmer, skriver Hayes 

og Slater.  113

!
«Public Members Scheme» er en mere formalisert og semi-profesjonell videreutvikling av 

«Social Group Club». Denne typen medlemsordninger har en formalisert struktur, ideelt 

formål og en autonom ledelse, men kan ha profesjonelle ansatte. Gruppen har i tillegg til sitt 

formål også mål om å skaffe økonomiske midler for å opprettholde en bærekraftig 

organisasjon, og driver gjerne med organisert frivillighet. Her beskrives en mer variert 

medlemsbase med forskjeller i motivasjon og demografi, hvor «social club group» fortsatt 

kan eksistere som en hard kjerne. Motivene for medlemsskap kan være sammmensatt av 

ønske om medlemsfordeler som gratis adgang og rabatter, personlig interesse, og ønske om å 

støtte museet. Hayes og Slater mener potensialet for konflikt med vertsorganisasjonen er 

mindre med denne typen gruppe, men at «den harde kjernen» av entusiaster kan gjøre at 

andre medlemmer føler seg ekskludert fra arrangementer og dermed hindre deltakelse.  114

!
 Typen «Intergrated Membership Scheme», i motsatt ende av skalaen fra «Social Group 

Club», karakteriseres ved at vertsorganisasjonen har stor grad av kontroll, og ordningen er 

gjerne integrert som en del av markeds-eller kommunikasjonsavdelingen. Medlemsordningen 

har profesjonell ledelse og er en del av organisasjonens strategi- og markedsplanlegging. 

Ledelsen har et profesjonelt forhold til medlemsskap med fokus på vekst, jobber strategisk 

med programmering og kommunikasjon og har utviklet flere typer medlemsskap tilpasset 

ulike markedssegmenter. Fokus har gått fra frivillighet og å støtte opp om saker til «fund-

raising»(å samle økonomiske midler), og organisasjonens egne utviklingsmuligheter. Å 

!  41

 Hayes og Slater, 2001:59113

 Hayes og Slater, 2001: 65114



utvikle strategier og funksjoner for publikumsutvikling er også sentralt for denne typen 

organisasjon.  115

!
Profesjonalisering versus Venner 

I en senere artikkel fra 2005, «Developing a Typology of membership Scheme in the UK», 

påpeker Alix Slater endringer i feltet medlemsordninger i museer, i form av vekst i det hun 

kaller rene «subscriber schemes». Denne typen medlemsordninger kjennetegnes av store 

medlemsmasser i museumsdrevne medlemsordninger med fordeler som fri adgang og 

rabatter. Hun beskriver et tilfelle hvor en medlemsordning som valgte å integrere seg i museet 

ble omdannet til en slik ordning: 

!
«One relatively successful membership scheme affiliated to a heritage site chose to become 
integrated into the organization rather than remain as a separate charity because they felt that it 
would be «safer». It is now about to be disbanded, including their volunteer workforce and 
replaced with a season ticket.»  116!

Dette er ikke et enestående tilfelle, skriver Slater. Flere medlemsordninger må kjempe for sin 

eksistensberettigelse «as Directors look to the perceived success of schemes such as those at 

the Tate and Kew Gardens.»  Disse to store medlemsordningene oppfattes både som mindre 117

elitistiske og som mindre ressurskrevende for museet, samtidig som de genererer inntekt og 

publikumsvekst for museet: «(..) whilst boosting flagging visitor numbers and generating 

large sums of income due to the volume of members (..)».  Slater skriver at denne varianten 118

av «intergrated membership scheme» opprinnelig ble holdt utenfor typologien fordi den blir 

en ren abonnementsordning uten den altruistiske formålet om å støtte museet som hører under 

Slaters forståelse av «Friends schemes» og «Membership Schemes» i museer, men at nå 

kanskje må sees som en fjerde kategori.  119

!
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Profesjonaliseringen av norske museers forhold til publikum og frivillige har kanskje ikke 

kommet like langt som i britiske og amerikanske museer, men utviklingen skjer fort. Det 

finnes også politiske incentiver for at museene skal utvikle seg i retning mot større fokus på 

publikumsutvikling som også er rettet mot venneforeninger. I 2015 meldte Aftenposten at var 

daværende kulturminister Widvey og topp-byråkrater fra Kulturdepartementet hadde vært på 

studietur til en rekke private museer på vestkysten i USA. Disse museene er organisert som 

stiftelser, og de har til felles at de «jobber svært profesjonelt med publikumstilrettelegging, 

medlemsgrupper og venneforeninger.»  120

!
Etter å ha undersøkt frivilligheten i museumslitteraturen vil jeg nå nærme meg frivilligheten 

slik den foregår i museene. I neste kapittel vil jeg undersøke frivilligheten slik den 

presenteres på seks museers nettsider. 	

!
!
!
!
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KAPITTEL 4: Frivillighet på museenes 
nettsider 

!
Innledning 
De fleste museer ser på nettstedet sitt som en markedsføringskanal som kan brukes til å 

formidle et ønsket budskap til utvalgte målgrupper. For at budskapet skal nå ut til flest mulig 

av de ønskede mottakerne, må kommunikasjonen være tilpasset dette. Tekst, bilder og andre 

tegn på nettsiden må være utformet for å formilde det rette budskapet til de rette mottakerne, 

og kommunikasjonen må distribueres slik at målgruppen får budskapet med seg. Dette kan 

innebære at nettstedet er innrettet mer mot målgruppene enn andre besøkende, og at visse 

budskap og synsvinkler legges vekt på fremfor andre. Min framgangsmåte i denne 

undersøkelsen er basert på en antakelse om at museers nettsteder reflekterer det som er viktig 

for museet å formidle, dets fokus, og at frivillighetens plass i dette fokuset kan bli tydelig 

gjennom en analyse av nettstedet. 	

!
Intensjonen med dette kapitlet er å skape et grunnlag for diskusjonen av hva frivillighet i 

museene er i dag og et orienteringspunkt for de senere kapitlene. Jeg har derfor valgt å 

avgrense undersøkelsen både i dybde og bredde. Selv om kommunikasjon på nettet ofte 

foregår multimodalt, i samspill mellom ulike kommunikative elementer som tekst, bilder, 

typografi, grafisk design, interaksjonsdesign osv, vil jeg ha fokus på kun to temaer: Tekst og 

begreper som refererer til frivillighet, og hvordan dette tekstinnholdet er plassert i nettstedets 

struktur. Jeg vil lete etter referanser til frivillighet i et utvalg av tre kunstmuseers og tre 

folkemuseers nettsider.  Funnene vil jeg analysere med utgangspunkt i spørsmålene: Hvor 121

viktig er frivillighet for museene, og hvilke sider ved frivilligheten legger museene vekt på? 	

!
Fremgangsmåte	
I metodekapittelet forklarte jeg hvordan klassifisering i kategorier skjer både i bruk av språket 

og i oppbygging av nettsteder. Å bruke et bestemt ord om et fenomen i stedet for et annet, 

kan plassere fenomenet i en bestemt kontekst eller kategori definert ut fra konvensjoner som 

også bestemmer forholdet mellom kategoriene. Ofte innebærer språklig klassifisering å legge 
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vekt på visse trekk ved fenomenet fremfor andre, slik at fenomenet passer inn i den gitte 

kategorien. På et nettsted blir fenomener klassifisert språklig, samtidig som de blir gitt en 

plassering i nettstedets hierarkiske struktur. Strukturen og informasjonsarkitekturen gjør ofte 

at visse kategorier og visse tekstinnhold blir mer synlige og tilgjengelige for leseren enn 

andre. Leseren av nettstedet navigerer i denne strukturen ved hjelp av lenker, som gjerne har 

form av ord eller korte setninger. En lenke kan dermed fungere klassifiserende både gjennom 

å plassere noe på et bestemt sted i en hierarkisk nettsidestruktur, og i kraft av å være et 

semiotisk tegn eller et kommunikativt budskap. Fenomenet «frivillighet» blir dermed 

kategorisert både gjennom språklige valg og formuleringer, og gjennom plassering i struktur 

på museenes nettsteder. Min påstand er at den semiotiske kategoriseringen sier noe om hvilke 

sider ved frivillighet som legges vekt på - hvilke konnotasjoner som fremheves - mens den 

strukturelle kategoriseringen kan si noe om hvilken prioritet frivillighet og målgruppen 

«(potensielle) frivillige» har i museets markedsføring av seg selv.	

!
Undersøkelsen av museenes nettsteder er gjort i to omganger. I den første runden har jeg gått 

gjennom alle museenes nettsteder og notert ned hvilke lenker jeg har vurdert som potensielle 

referanser til frivillighet. Lenkene er satt inn i en tabell som viser hvilke nettsteder jeg fant 

dem på og hvor på nettstedet jeg fant dem. Jeg har lett etter bruk av ord som «frivillighet», 

«frivillig» og «frivillige», men jeg har også lett etter ord og uttrykk som jeg mener kan 

assosieres med frivillighet og frivillig virksomhet. Som jeg forklarte i metodekapitlet, har ord 

og begreper ofte synonymer som er etablert gjennom konvensjoner. Synonymene kan delvis 

erstatte et ords betydning i en kontekst, men med litt endrede konnotasjoner. Siden 

venneforeninger ofte kan regnes som frivillige organisasjoner, er dette et ord jeg vil se etter. 

«Foreninger», «lag» og «organisasjoner» er formaliserte organisasjonsformer, men «venner», 

«grupper» og «klubber» kan også handle om frivillig arbeid.  	

!
Når jeg har funnet en lenke jeg vurderte som en potensiell referanse til frivillighet, har jeg 

skrevet den inn i tabellen som viser alle museenes nettsteder (fig 2). Tabellen skal vise hvilke 

referanser jeg fant på de forskjellige museenes nettsteder, og gi et inntrykk av hvor lett 

referansen var å finne. I tabellen er hver referanse til frivillighet markert med rødt og plassert 

i en en egen kolonne. Nivåene i kolonnen viser «stien» frem til referansen, altså hvilke andre 

lenker jeg måtte klikke på for å finne den aktuelle lenken. Hvert museum er gitt en egen 

fargekode, slik at det er lett å se hvilke referanser som er funnet på hvilke museers nettsider. 
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Slik er tabellen et godt utgangspunkt for en sammenliknende analyse av funnene på museenes 

nettsider med fokus på hvilke ord som er brukt som lenke og hvor lett tilgjengelig lenken var 

på nettstedet. 	

!
Alle lenkene i tabellen er vurdert som potensielle referanser til frivillighet, men det de 

betegner kan også falle utenfor definisjonen som ble gitt i innledningskapitlet - frivillighet 

som noe som innebærer ulønnet arbeidsinnsats (frivillig arbeid) eller som har med frivillige 

organisasjoner å gjøre. For å avgjøre hvorvidt lenkene refererer til frivillighet, og hvilket 

fokus på frivillighet det i såfall gjenspeiler, må jeg beskrive og diskutere innholdet på 

nettsidene de leder til. Hva slags informasjon får fokus i tekstene på sidene?  Hvordan passer 

beskrivelsene i tekstene med de forskjellige definisjonene av frivillighet?	

!
Museenes nettsider 

Alle de undersøkte museenes nettsider har lenker og/eller tekstinnhold som potensielt kan 

forstås som forskjellige former for referanser til frivillighet. Selv om museenes nettsteder 

gjenspeiler forskjellene mellom dem, har de også mange likhetstrekk. Alle museene/

museumsenhetene bortsett fra Stavanger Kunstmuseum har en egen nettadresse hvor jeg har 

tatt utgangspunkt i nettstedets hovedside. Stavanger Kunstmuseum har et eget underområde 

på nettstedet til Museum Stavanger, og for sammenlikningens skyld har jeg tatt utgangspunkt 

i dette underområdet og sidestilt det med de andre museenes hovedsider. Når jeg i det 

følgende snakker om hovedsider, inkluderer jeg derfor også Stavanger Kunstmuseums 

underområde på www.must.no.  	

!
Hovedsidene består av navigasjonslenker og innhold med presentasjonslenker. Innholdet med 

presentasjonslenker er gjerne bilder fra utstillinger, aktiviteter, kalendre og aktuelle ting som 

foregår på museet, og er plassert sentralt på nettsiden. Museets logo fungerer som 

navigasjonslenke med «hjem»-funksjon. Alle hovedsidene har også en rad med mellom fem 

og åtte tekstlige navigasjonslenker øverst på siden (Stavanger Kunstmuseum har en kolonne 

på venstre side). Disse lenkene er synlige på alle nettstedets øvrige sider, og de leder enten til 

en enkelt nettside eller til en meny med flere lenker. Lenkene fungerer som «hurtigtaster» til 

de viktgste undersidene og kan ofte også fungere som en meny. På noen nettsteder finnes det 

også en egen meny-lenke som gir et raskt overblikk over nettstedets innhold ved å lenke til 

forskjellige nettsider og underområde. Formuleringer og ordvalg varierer, men kategorier 
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med lignende betydninger og innhold går igjen i lenkene på hovedsiden og i menyen på de 

seks museenes nettsteder. For eksempel har samtlige museer en lenke for besøksinformasjon 

på hovedsiden eller i menyen («Besøk oss», «Besøksinformasjon og kontakt»  «Åpningstider 

og kart») og en lenke med informasjon om museet («Om museet», «Om Maihaugen», «Om 

oss», «Om Sverresborg»). Alle museene har også en lenke kalt «Utstillinger» og en som 

omhandler utleie («Utleie av lokaler», «Møter, event og selskapslokaler», «Tjenester» m.m). 

Andre temaer som går igjen blant lenkene på hovedsidene er informasjon om samlinger, 

informasjon rettet til skoler, barnehager og til presse, og informasjon om museenes butikker 

og kafèer. «Venneforeningen», og «Venner» finnes også blant lenkene på forsiden på flere av 

de undersøkte nettstedene.	

!
Referanser til frivillighet      

I gjennomgangen av museenes nettsteder fant jeg tre mulige referanser til frivillighet på det 

jeg har kalt Nivå 1- som permanente navigasjonslenker på museenes hovedside. På 

Nasjonalmuseets hovedside lå lenken «Venner» som en av fem navigasjonslenker, og på 

Stavanger Kunstmuseum og Sverresborgs nettsted var lenkene «Venneforeningen» også lett 

synlige på hovedsiden. På Norsk Folkemuseum måtte jeg klikke meg inn på lenken «Om 
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museet» på forsiden. På denne siden fant jeg to lenker jeg mente kunne ha noe med frivilighet 

å gjøre i en kolonne til høyre: «Norsk Folkemuseums Dansegruppe» og «Norsk 

Folkemuseums Venneforening». På KODEs nettsted fant jeg «KODE Kunstklubb» ved å gå 

inn på undermenyen knyttet til lenken «Besøk oss» på forsiden. Maihaugens nettsted hadde et 

kart over hele nettstedet under lenken «Meny» på forsiden, og her fant jeg lenkene 

«Venneforeningen» og «Frivillige» med overskriften «Om Maihaugen». Den første lenken 

ledet til en informasjonsside om foreningen De Sandvigske Samlingers venner, mens lenken 

«Frivillige» førte til en side om muligheter for å delta i frivillig arbeid på Sverresborg 

gjennom arbeid i friluftsmuseet, eller ved å delta i de frivillige gruppene «Torsdagsvennene» 

og «Maihaugenassistentene». Jeg fant ingen referanser på nivå tre, altså to klikk fra 

hovedsiden. Men ved å gå inn på menyen på Nasjonalmuseets nettsted i stedet for lenken 

«Venner» på forsiden, og ved å klikke «Visningssteder» og velge enten «Nasjonalgalleriet», 

«Kunstindustrimuseet» eller «Nasjonalmuseet- Arkitektur», fant jeg tre referanser på nivå 4; 

«Nasjonalgalleriets Venneforening», «Venneforeningen for Kunstindustrimuseet» og 

«Arkitekturmuseets Venner». 	

!
I alt fant jeg 11 mulige referanser til frivillighet på de 6 museumsnettstedene jeg undersøkte. 

Åtte av disse hadde ordet «venn» i seg, med seks venneforeninger og to 

«Venner» (Arkitekturmuseets Venner og lenken «Venner»/Nasjonalmuseets Venner på 

Nasjonalmuseet). I tillegg fant jeg ordet «frivillig» brukt bare en gang, og det samme med 

«klubb» og «gruppe». Dette kan forstås som at venneforeninger fortsatt spiller en viktig rolle 

for norske museer, og kan også kanskje bety at frivillighet i stor grad er knyttet opp til 

venneforeningene. Som jeg forklarte i innledningskapitlet vil venneforeninger ofte kunne 

regnes som frivillige organisasjoner om man legger definisjonene fra FN og Frivillighet 

Norge til grunn. Samtidig er frivillig arbeid noe som også foregår uavhengig av frivillige 

organisasjoner og som utføres av privatpersoner. Sansynligheten for at frivilligheten 

beskrives på museenes nettsider, vil antakeligvis øke med graden av formell organisering av 

grupper og frivillig arbeid. Derfor kan det godt hende at mye frivillig arbeid som foregår ved 

museene og som for eksempel utføres av enkeltpersoner  eller små uformelle grupper, ikke 

kommer frem på nettsidene. Dette kan også være årsaken til at venneforeningene som 

formelle organisasjoner er så dominerende i denne undersøkelsen. Det at Maihaugen har en 

egen lenke til «Frivillige», kan imidlertid tyde på at også frivillig arbeid utenfor 

venneforeninger foregår innenfor en organisert struktur. Kunstklubber og dansegrupper kan 
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inngå i begge definisjoner av frivillighet, men de kan kanskje også falle utenfor det vi tenker 

på som frivillighet i begge typer av definisjoner. I det følgende vil jeg beskrive funnene på de 

forskjellige museenes nettsteder med fokus på lenkens plassering og tilgjengelighet på 

nettstedet, og fokus i teksten på siden lenken ledet til. Beskrivelsene er delt inn i nivåer, fra 

de mest tilgjengelige lenkene til de jeg vurderte som mest utilgjengelige. 	

!
Nivå 1	

Lenken «Venner» på Nasjonalmuseets hovedside ledet til en side med informasjon om  

Nasjonalmuseets Venner. Under overskriften «Bli Venn nå!» står det at Nasjonalmuseets 

Venner er et «tilbud til deg som ønsker å lære mer om kunst, design og arkitektur. Som 

medlem av Nasjonalmuseets Venner får du tilbud om helt spesielle kunstopplevelser og 

fordeler. Her møter du også andre som deler dine interesser.» Under denne ingressen finnes 

informasjon om innmelding, medlemsavgift og medlemsfordeler i Nasjonalmuseets Venner. 

Medlemsskapet koster 500 kr, og som medlem i Nasjonalmuseets Venner får man gratis 

adgang til alle museets visningssteder for to personer. Man får også en rekke andre fordeler, 

blant annet rabatt i museumsbutikken, gratis adgang til Munchmuseet og Moderna Museet i 

Stockholm og Malmø, program og nyhetsbrev tilsendt i posten, invitasjon til 

utstillingsåpninger, og adgang på eksklusive arrangementer, omvisninger og utflukter. 

Teksten om Nasjonalmuseets venner nevner ikke frivillig arbeid. Tittelen kan indikere at 

Nasjonalmuseets Venner er en venneforening, men i teksten nevnes ikke vedtekter, 

styremedlemmer, årsmøtedokumenter eller andre organisatoriske rammer som kjennetegner 

foreninger.  Det står heller ikke noe om formålet, utover at medlemmene skal få lære mer om 

kunst. På bakgrunn av teksten på nettsiden er det vanskelig å avgjøre om Nasjonalmuseets 

Venner kan karakteriseres som frivillighet, eller om det i all hovedsak er et tilbud om 

medlemsfordeler fra museets side.  

!
I motsetning til teksten om Nasjonalmuseets Venner er teksten på Stavanger Kunstmuseums 

venneforenings nettside fokusert mot å redegjøre for foreningens formål. Å «gi økonomisk 

støtte til innkjøp av kunst til samlingene», «fremme forslag om, og selv forestå aktiviteter 

som kan stimulere bruken og interessen for museet» og «yte museet annen støtte» er 

foreningens mål, og står i de første tekstlinjene på siden. Det økonomiske grunnlaget for 
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denne støtten får foreningen hovedsaklig fra «medlemskontingent og gaver fra 

enkeltmedlemmer og fra bedriftsmedlemmer». Men på punktet om medlemsfordeler deler 

medlemmene i venneforeningen mange av fordelene med Nasjonalmuseets venner; gratis 

inngang til alle utstillingene på museet, invitasjon til utstillingsåpninger, informasjon om 

utstillinger, kunstnere og aktiviteter og invitasjon til foreningens arrangementer, kunstlunsjer 

og kunstreiser. I tillegg til foreningens formål og medlemsfordeler, inneholder siden også 

informasjon om foreningens styremedlemmer, vedtekter og årsmøtedokumenter, samt digitale 

utgaver av medlemsbladet LARS. Frivillig arbeid blir ikke nevnt på siden, og Stavanger 

Kunstmuseums Venneforening fremstår som en frivillig organisasjon som først og fremst er 

opptatt av å støtte museet økonomisk. 	

!
På sverresborg.no leder lenken «Venneforeningen» til et helt underområde for Trøndelag 

Folkemuseums venner. Her finnes mye av den samme informasjonen som på Stavanger 

Kusntmuseums side, fordelt på sider knyttet til lenkene «Trøndelag Folkemuseums venner», 

«Medlemsskap», Styret», «Aktualiteter», «Prosjekter» og «Organisering». Om 

venneforeningen står det at den har som formål å «støtte museets drift og utvikling gjennom 

økonomisk støtte til gjennomføring av utviklingsprosjekter og gjennom medlemmenes 

frivillige arbeid som deltakere i arrangementer og utviklingsprosjekter». Medlemsfordelene 

inkluderer gratis adgang til Sverresborg og til Maihaugen, Norsk Sjøfartsmuseum, Norsk 

Folkemuseums og Jamtli museum i Østersund, rabatt i museumsbutikk og kafe. Det blir 

presisert at medlemskap i venneforeningen også innebærer «hyggelig sosial kontakt i de 

aktiviteter man deltar i. Og ikke minst – gleden av å være til nytte for Museet». Under 

lenkene «Aktualiteter» og «Prosjekter» finnes informasjon om venneforeningens 

arrangementer som julebasar og årsmøteinkalling og om foreningens frivillige arbeid på 

museet, blant annet med hagearbeid og landskapspleie. Under lenken «Organisering» finnes 

vedtekter for foreningen og informasjon om frivillige arbeidgrupper og grasrotandel. Over 11 

forskjellige frivillige arbeidsgrupper presenteres, og teksten inviterer «alle som ønsker det» 

til å delta i en gruppe. Gjennom arbeidet i gruppe bidrar de frivillige «med en betydelig 

innsats til driften av museet», samtidig som de møter «mange hyggelige mennesker».  

Sverresborg Trøndelag Folkemuseums venneforening fremstår som en frivillig organisasjon 

som støtter museet økonomisk, men her legges det også mye mer vekt på frivillig arbeid, 

både som en måte å støtte museet på, og som en fritidsaktivitet for medlemmene hvor de kan 

bli kjent og oppleve hyggelige ting. De frivillige gruppene presenteres på venneforeningens 
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side, men man trenger tydeligvis ikke å være medlem i venneforeningen for å delta i det 

frivillige arbeidet.	

!
Nivå 2	
Maihaugens lenke «Venneforeningen» leder til en side om De Sandvigske Samlingers 

Venner, med flere undersider. Her beskrives venneforeningen De Sandvigske Samlingers 

Venner som den «største museum-venneforeningen i landet», med formål om å «arbeide til 

fremme av De Sandvigske Samlinger/Maihaugen». Teksten trekker frem økonomisk støtte og 

gaver i form av innkjøp til museet: «DSSV gir hvert år et betydelig beløp til ulike prosjekter 

på Maihaugen. Millioner av kroner er gjennom årene overført til museet.» Men i tillegg  til 

økonomiske bidrag og gaver legges det her vekt på frivillig arbeid: «I tillegg til gaver gjør 

mange av våre medlemmer en stor og viktig dugnadsinnsats for museet.» Teksten legger også 

vekt på foreningsmedlemmenes tilknytning og tilhørighet til museet og samlingene ved å 

understreke at mange «føler en sterk tilknytning til Maihaugen», og at «folk fra hele distriktet 

og enda lenger føler tilhørighet til dette enestående museet og ønsker å støtte opp om det». 	

Men selv om frivillig arbeid er en måte å støtte museet på, kan det virke som om det på 

Maihaugen også sees på som en fritidsaktivitet og et tilbud til medlemmer. Under lenken 

«Aktiviteter», nederst på venneforeningens side, presenteres frivillig arbeid som en av 

aktivitetene som tilbys venneforeningens medlemmer. I tillegg til Barnas sommerdag, 

Venneturen, spesialomvisninger og hyggekvelder kan medlemmene delta i gruppene 

«Maihaugenassistentene» og «Torsdagsvennene».  Maihaugenassistentene gjør 

«dugnadsarbeid for store beløp hvert år» ved å jobbe på museets små og store arrangementer. 

Torsdagsvennene er «Maihaugens gode hjelpere», og deltakerne møtes på museet hver tordag 

for å utføre «viktige arbeidsoppgaver for Maihaugen på frivillig basis». Arbeidsoppgavene 

spenner fra registrering, transkribering og arkivoppgaver til søm og snekkerarbeid. Jobben 

som gjøres av frivillige i friluftsmuseet og i frivillige grupper presenteres som «av stor 

betydning, men det understrekes også, som på Sverresborgs nettsted, at de frivillige blir del 

av et fellesskap og får fine opplevelser med sosialt samvær.	

!
Lenken «Frivillige» ligger ved siden av lenken til Venneforeningen i nettstedets meny, og 

leder til en side hvor innledningsteksten spør: «Har du lyst til å være en del av det yrende 

livet på Maihaugen om sommeren? Eller kunne du tenke deg å bli torsdagsvenn og hjelpe til 

med museumsarbeid?» Her presenteres en mulighet til å jobbe frivillig i friluftsmuseet om 
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sommeren. Frivillige kan være en del av museets formidling ved å gjøre praktisk arbeid som 

slåttearbeid med hesjing og raking, og får familieårskort til museet «som takk for innsatsen».  

I tillegg presenteres også de samme frivillige gruppene som på venneforeningens side; 

Maihaugassistentene og Tordagsklubben. Under hver gruppepresentasjon står 

kontaktpersoner blant museets ansatte. Frivillig arbeid på Maihaugen er altså ikke kun 

forbeholdt venneforeningens medlemmer eller å utføres i regi av venneforeningen. At de 

frivillige gruppene har sin egen lenke på nettsiden, ved siden av lenken til venneforeningen, 

understreker også at de frivillige gruppene er noe annet enn venneforeningen. 	

!
«Som Venn av Norsk Folkemuseum er du med på å støtte opp om en av landets eldste 

kulturinstitusjoner. Med ditt medlemskap vil du lære museet bedre å kjenne. La neste 

generasjon få oppleve våre spennende utstillinger og delta på de mange tradisjonelle 

markeringer i løpet av året.» Slik er ingressen på siden tilhørende lenken «Norsk 

Folkemuseums venneforening». Teksten inneholder mye av den samme informasjonen som 

hos de andre venneforeningene; her er formålet å «støtte museets virksomhet gjennom å sikre 

større museale innkjøp og ved å hjelpe til med å løse oppgaver som ligger utenfor museets 

vanlige driftsbudsjett». Frivillighet nevnes ikke i formålet, men under overskriften 

«Medlemsfordeler» får vi opplyst at det foregår «organisert frivillighetsarbeid innen søm, 

dataregistrering, snekring, muring og maling (..) året rundt på museet». Medlemmene i 

foreningen får også gratis adgang til museet for to voksne og barn i følge, tilsendt 

medlemsblad og invitasjon til kurs, foredrag, omvisninger, arrangementer, turer og aktiviteter 

for barn og voksne. Siden har ikke opplysninger om vedtekter eller andre 

foreningsdokumenter, men venneforeningens sekretær kan kontaktes på epost. 	

!
Norsk Folkemuseums Dansegruppe presenterer seg som en gruppe på ca. 120 dansere i 

alderen 5-25 år, som danser på museet hver søndag hele sommerhalvåret og har nissedans på 

museets julemarked. Teksten om dansegruppa nevner ikke formål, vedtekter, 

medlemsfordeler eller frivillig arbeid, men vier mye tekstplass til å informere om at danserne 

kan leies til opptredener og kurs i folkedans. Hva slags tilknytning dansegruppen har til 

museet står det heller ikke, men i teksten finnes en hilsen til «gode hjelpere i 

venneforeningen» i forbindelse med gruppas 60-årsdag som indikerer forbindelser mellom 

gruppa og venneforeningen.	

!
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Lenken til siden om KODE Kunstklubb ligger i undermenyen knyttet til lenken «Besøk oss» 

på forsiden. Teksten på KODE Kunstklubbs nettsteder presenterer klubben som et tilbud til 

publikum hvor man mot medlemsavgift får gratis inngang: «Ved å bli medlem i KODE 

Kunstklubb, kan du ta med en venn og oppleve alle våre utstillinger gratis i et helt år». 

Medlemmer får også medlemsfordeler som invitasjon til åpninger, rabatter i 

museumsbutikkene og adgang på spesielle arrangementer som «studieturer, foredrag, 

verksted og foredrag». Teksten nevner ikke noe spesielt formål med medlemsskapet, og 

nevner heller ikke noen former for frivillig arbeid. KODE Kunstklubb, slik den presenteres i 

teksten på nett, fremstår som et ganske likt type tilbud som Nasjonalmuseets Venner i det at 

de begge tilbyr medlemsfordeler mot betalt medlemsskap, uten at det fremgår at dette skjer i 

regi av en frivillig forening eller med et spesielt formål utover å være et tilbud til publikum 	

!
Nivå 4	
Som på de fleste av de andre venneforeningenes nettsider informerer Nasjonalgalleriets 

Venner, Kunstindustrimuseets venneforening og Arkitekturmuseets Venners nettsider om 

foreningenes formål, medlemsfordeler og aktiviteter. De nevner også foreningens historie, 

som er knyttet til de tidligere enkeltstående museene Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet 

og Arkitekturmuseet. Nasjonalgalleriets Venners formål er å støtte Nasjonalgalleriet ved å 

«skape interesse for museet og samlingane – og ved innkjøp av utanlandsk kunst». 

Foreningens gaver til museet i form av innkjøpt kunst fremheves i teksten: «Venneforeininga 

har gitt meir enn 140 verk i gåve til Nasjonalgalleriet, her kan ein trekkje fram den 

eineståande samlinga av franske impresjonistar som er blitt kjøpt inn i løpet av åra.» På 

denne foreningens side står det ingenting om gratis adgang til museet , men medlemmene 122

kan være med på «venneaften med foredrag og spesialomvisingar i Nasjonalgalleriet eller i 

andre museum, svært ofte med bevertning etterpå» arrangert av styret i foreningen. Styrets 

arbeid med arrangementer kan regnes som frivillig arbeid, men utover dette nevnes ikke 

frivillig arbeid i teksten. Nasjonalmuseets Venner synes først og fremst å fokusere på å 

generere økonomisk grunnlag for innkjøp av kunst til samlingen.	

!
Venneforeningen for Kunstindustrimuseet har tre spesifiserte måter de ønsker å støtte 
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Nasjonalgalleriet på. Foreningen «ønsker å bidra til å øke museets samlinger av både eldre og 

nyere kunsthåndverk og design», «skape interesse for museets samlinger og virksomhet» og 

«ivareta medlemmenes interesse for kunsthåndverk og design ved å være et forum med faglig 

og sosialt innhold».  Venneforeningen for Kunstindustrimuseets nettside nevner også 123

foreningens fond på 2 millioner kroner, bundet i en stiftelse med formål om å bruke 

avkastningen til innkjøp av kunsthåndverk til museets samling. Dette er den eneste av 

venneforeningene på Nasjonalmuseets nettsider som nevner medlemsfordeler, som gratis 

inngang til museet, tilsendt program, rabatt i butikkerog invitasjon til åpninger, temakvelder, 

turer og venneaftener. 	

!
På siden til Arkitekturmuseets Venner står det at foreningen «er en selvstendig forening som 

har til formål å bidra til Nasjonalmuseet - Arkitekturs virksomhet, og medlemmenes innsats 

skjer i samarbeid med museet». I Arkitekturmuseet arrangeres «omvisninger, møter og 

vandringer om temaer knyttet til museets utstillinger og samlinger, samt til arkitektur 

generelt». I tillegg har Arkitekturmuseets Venner «realisert filmintervjuer med utvalgte 

personligheter innenfor arkitektfaget og samlet inn både dokumentasjon og lydopptak», som 

nå er overtatt av Nasjonalmuseet. Foreningen arbeider også med å samle dokumentasjon 

knyttet til Arkitekturmuseets historie. Arbeid med å arrangere omvisninger, foredrag, 

utflukter og turer for medlemmene kan sees som en frivillig innsats for å holde foreningen 

levende, og for å skape interesse rundt temaer knyttet til museet. Dokumentasjonsarbeid som 

det Arkitekturmuseets Venner har utført og fortsatt jobber med, må også kunne karakteriseres 

som frivillig arbeid. Frivillig arbeid presenteres ikke som en aktivitet eller et organisert tilbud 

til medlemmene på Nasjonalmuseets nettsted som hos folkemuseene, men likevel kommer 

det fram av nettsidene at foreningene gjør frivillig arbeid som kommer museet til gode.	

!
Tilgjengelighet	
Lenkene på nivå 1 var alle svært lett tilgjengelige. Selv om ingen av dem brukte ordet 

«frivillighet» eller «frivillige», vil venner og venneforeninger være noe mange kan ha et 

forhold til og assosiere til frivillighet gjennom kjennskap til denne typen grupper og 

organisasjoner. At disse lenkene er plassert på hovedsiden kan sees som et tegn på at 

innholdet på sidene de lenker til er viktig for museet å formidle, og at mennesker som er 

nyskjerrig på venner og venneforeninger er en prioritert målgruppe. Plasseringen på forsiden 
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kan også bety at museene ønsker å formidle denne informasjonen til alle besøkende, og ikke 

bare til de som allerede er «venner» eller med i venneforeningen.	

!
Av lenkene på nivå 2, opplevde jeg Maihaugens lenker som enklest å finne. Menyen gav god 

oversikt over alle nettstedets sider, slik at jeg raskt fant frem til lenkene «Venneforeningen» 

og «Frivillige» som sto oppstilt over hverandre. For å finne referanser på Norsk 

Folkemuseums nettsted måtte jeg først velge riktig lenke på forsiden, og deretter lete i en 

kolonne med lenker. «Norsk Folkemuseums Venneforening» vurderte jeg umiddelbart som en 

mulig referanse til frivillighet, men «Norsk Folkemuseums Dansegruppe» var jeg mer 

usikker på. Det samme var jeg med «KODE Kunstklubb», som jeg fant under 

navigasjonslenken om besøksinformasjon på forsiden. Jeg valgte å inkludere disse to lenkene 

i tabellen som mulige referanser til frivillighet, fordi både «klubb» og «gruppe» viser til 

sammenslutninger av mennesker, som kan ha ideelle formål eller innebære former for 

frivillig arbeid. Disse lenkene på nivå 2 ligger kategorisert under lenkene «besøk oss» og 

«om museet», som kan være naturlige steder for å lete om leseren ikke umiddelbart finner det 

han eller hun leter etter på hovedsiden. Basert på dette kan man anta at det viktigste for 

museet er å nå ut med denne informasjonen til de som allerede kjenner til dansegruppen, 

venneforeningene, de frivillige og kunstklubben.	

!
Referansene jeg fant på nivå 4 til Nasjonalmuseets tre venneforeninger, vil jeg karakterisere 

som de referansene med minst tilgjengelig plassering. Brukeren av nettstedet må klikke seg 

inn på tre lenker for å komme inn på siden til et av «visningsstedene», som bærer navnet til 

de konsoliderte museene, og deretter scrolle helt nederst på siden for å klikke seg inn på 

venneforeningenes sider. En lang «sti» med mange klikk er i seg selv noe som gjør det 

vanskelig for utenforstående å finne denne informasjonen. Men i tillegg er det lite som 

indikerer at man kan finne informasjon om venneforeninger ved å klikke seg inn på de 

enkelte visningsstedene. Når lenken «Venner» befinner seg på forsiden, vil det for de fleste 

være naturlig å anta at informasjon om venneforeninger vil finnes i forbindelse med denne 

lenken, og ikke under andre kategorier på nettstedet. Siden lenken «Venner» kun leder til 

Nasjonalmuseets Venners side, og ikke lenker videre til noen av venneforeningene, er det lett 

å tenke at det ikke finnes noen flere sider som omhandler «venner» eller venneforeninger på 

Nasjonalmuseets nettsted. Sett i forhold til lenken «Venner»s plassering på hovedsiden hvor 

alle besøkende på nettstedet vil se den, kan det virke som intensjonen bak plasseringen av 
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lenker til informasjon om de konsoliderte museenes venneforeninger ikke er å tiltrekke seg 

besøkendes oppmerksomhet, men heller det motsatte - å heller lede besøkendes 

oppmerksomhet mot informasjonen under «Venner»-lenken.	

!
Venneforeninger, frivillige grupper og klubber	
Gjennomgangen av teksten knyttet til lenkene viste forskjellige former for frivillighet. Basert 

på fellestrekk som kom fram i beskrivelsen av tekstene på nettsiden, har jeg delt referansene 

inn i tre kategorier; venneforeninger, frivillige grupper og klubber. 	

Den største gruppen var venneforeningene; Nasjonalgalleriets Venner, Kunstindustrimuseets 

Venneforening, Arkitekturmuseets Venner, Stavanger Kunstmuseum, Norsk Folkemuseums 

Venner, De Sandvigske Samlingers venner og Sverresbog Trøndelag Folkemuseums 

venneforening. Venneforeningene deler likheter ikke bare i navnet, men også i den 

informasjonen som blir trukket fram på nettsidene. Selv om hva som ble lagt vekt på i 

presentasjonen av venneforeningene varierte, haddde de alle informasjon om foreningens 

formål, vedtekter og medlemsfordeler. Disse trekkene former venneforeningenes 

organisatorisk rammer, regulerer måten ressurser blir anskaffet og brukt i foreningen og  

hvilke rettigheter og plikter medlemmene har. Selv om det ikke sto i klartekst i alle tekstene, 

kan vi gå ut i fra at kontingentene fra medlemmene, i tillegg til gaver og eventuelle 

avkastninger på kapital (som i tilfellet med Kunstindustrimuseets venneforening), er det som 

gjør at foreningene er i stand til å støtte museene. Vi kan også gå ut i fra at styremedlemmene 

i venneforeningene har frivillige verv, som er å betrakte som frivillig arbeid. 	

!
De frivillige gruppene fant jeg bare på folkemuseenes nettsider, og tekstene om de frivillige 

arbeidsgruppene på Sverresborg og Maihaugen hadde flere felles trekk. Her var det ikke 

gruppens formelle rammeverk som ble trukket frem, men det ble fokusert på 

arbeidsoppgavene, på opplevelsen ved å bidra som frivillig og, begge steder, på det sosiale 

ved å delta i frivillig arbeid. På Maihaugen sto gruppene oppført etter aktiviteter, og på 

Sverresborg både etter aktivitet og bakgrunn. Museets ansatte sto som kontaktpersoner begge 

steder. Det tyder på at de frivillige gruppene kanskje ikke er styrt av venneforeningene, men 

at venneforeningene benytter seg av det og at museet organiserer det. Akkurat hvilken 

forbindelse det er mellom gruppene og venneforeningene kommer ikke fram.	

Dansegruppa på Norsk Folkemuseum driver også med noe som kan sees som en frivillig 

aktivitet; nemlig å danse på folkemuseet hver søndag om sommeren og på nissefest om 
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vinteren. Men i motsetning til de frivillige arbeidsgruppene virker det som fokuset i 

dansegruppa hovedsaklig er folkedans, og ikke frivillig arbeid i seg selv. Slik sett kan 

Dansegruppa kanskje sees som en interessegruppe.	

!
I den siste kategorien har jeg plassert Nasjonalmuseets Venner og KODE Kunstklubb. Selv 

om Nasjonalmuseets Venner umiddelbart gir assosiasjoner til venneforeninger, har 

Nasjonalmuseets Venner mye mer til felles med Kode Kunstklubb enn med de syv 

venneforeningene. Medlemsfordelene i begge klubbene minner mye om dem man får i 

venneforeninger, men mens det i venneforeningenes tilfelle blir opplyst om hva formålet er 

og hva kontigenten går til, blir formålet ikke klargjort i klubbene. Både Nasjonalmuseets 

venner og KODE Kunstklubb fremstår som medlemstilbud uten noe ideelt formål, og kan slik 

sett forstås som kommersielle tilbud. 	

!
I de neste kapitlene vil jeg gå nærmere inn på to av referansene jeg fant på nettsteder jeg har 

undersøkt i dette kapitlet. Jeg har valgt å undersøke Kunstindustrimuseets Venneforening ved 

Nasjonalmuseet og Sverresborgs frivillige arbeidsgrupper. Hvordan er disse to formene for 

frivillighet organisert, og hva kjennetegner museets tilnærming til dem? 	
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KAPITTEL 5: Venner og venneforeninger  
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
!
Innledning 

I forrige kapittel viste jeg hvordan Nasjonalmuseets nettsted inneholder både informasjon om 

medlemstilbudet Nasjonalmuseets Venner og de tre venneforeningene tilknyttet 

Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet. Nasjonalmuseets Venner ligner 

venneforeningene i navnet («Venner») og tildels i formen, gjennom å være en 

medlemsordning som gir medlemsfordeler – men skiller seg fra dem ved å være drevet av 

profesjonelle i museets kommunikasjonsavdeling.  Mens informasjonen om 124

venneforeningene var relativt vanskelig tilgjengelig på nettstedet, var Nasjonalmuseets 

venner promotert på forsiden. Dette kan sees som bevisst markedsføring av 

medlemsordningen Nasjonalmuseets Venner på bekostning av venneforeningene – noe som er 

interessant for min problemstilling. Hva sier denne prioriteringen om frivillighetens verdi for 

museet? For å finne mulige svar vil jeg analysere forholdet mellom museet og 

venneforeningene med utgangspunkt i en av foreningene, Venneforeningen for 

Kunstindustrimuseet.  

!
Nasjonalmuseet har vært gjenstand for mye debatt siden sammenslåingen ble vedtatt i 2003, 

og denne debatten er en viktig kontekst for forholdet mellom museet og venneforeningene. 

Innledningsvis vil jeg fortelle kort om konsolideringsprosessen og debatten knyttet til dette, 

basert på Lotte Sandbergs bok «Alle snakker om museet» fra 2008.  Deretter vil jeg 125

analysere museets tilnærming til venneforeningene og opprettelsen av Nasjonalmuseets 

Venner med utgangspunkt i Nasjonalmuseets årsmeldinger 2005-2015. Informasjon om 

Venneforeningen for Kunstindustriuseets organisering, formål, medlemmer, frivillige 

aktiviteter og relasjon til museet er hentet fra intervju med foreningens styreleder Lauritz 
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G.Dorenfeldt og foreningens årsberetninger 2012 - 2014.  I intervjuet kommer Dorenfeldt 126

med kritikk av Nasjonalmuseets ledelses håndtering av venneforeningene. Denne delen av 

intervjuet må sees i lys av Nasjonalmuseets forhistorie og debatten rundt dette. Her er 

Dorenfeldt ikke en nøytral informant, men en part i en komplisert og omfattende politisk 

situasjon, og i debatten rundt Nasjonalmuseets konsolideringsprosess. På den annen side 

handler deler av intervjuet om venneforeningens historie og arbeidet i foreningen. Her må 

Dorenfeldt sees som en god kilde til førstehåndsinformasjon om målsetninger og arbeid. I 

den siste delen av kapitlet vil jeg se Nasjonalmuseets tilnærming til venneforeningene og 

opprettelsen av Nasjonalmuseets Venner i lys av museumslitteratur beskrevet i kapittel 3. Her 

vil jeg trekke inn Hayes og Slaters typologi over medlemsordninger, begrepsavklaringen 

rundt benevningen «Venner» og teori knyttet til publikumsutvikling og museets 

samfunnsrolle. På hvilken måte kan Nasjonalmuseets tilnærming til frivillighet sees som et 

resultat av profesjonalisering, og hvordan kan dette knyttes opp til tolkninger av museets 

samfunnsrolle? 

!
Om Nasjonalmuseet 

Sammenslåingen av Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet, Museet for 

samtidskunst og Riksutstillingene ble først foreslått i stortingsmelding 22 (1999-2000) 

«Kjelder til kunnskap og oppleving» som et tidlig ledd i museumsreformen.  127

Sammenslåingen og samlokaliseringen av de fire museene ble vedtatt i år 2000, og 

Nasjonalmuseet for kunst ble etablert som en stiftelse i 2003.  Av de fire museene var to 128

private stiftelser (Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet) og to statseide institusjoner. 

Derfor måtte det inngås egne avtaler mellom Kulturdepartementet og de private stiftelsene da 

Nasjonalmuseet ble opprettet.  Nasjonalmuseet har fra etableringen av vært gjenstand for 129

stor offentlig debatt, og de konsoliderte museenes identitet og egenart i den sammenslåtte 

enheten Nasjonalmuseet er et av hovedtemaene i debatten. Det har både innad og utenfor 
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Nasjonalmuseet vært motstand mot flytting og samlokalisering av museene i et felles bygg, 

og det har også vært store uenigheter om hvor den nye museumsbygningen skulle ligge. 

Nasjonalmuseet har siden etableringen vært omorganisert flere ganger, og mye offentlig 

debatt har også vært knyttet til de tidligere direktørene Sune Nordgren (2003-2006) og Allis 

Helleland (2007-2008).  Den nye musemsbygget bygges nå på Vestbanen, og hele 130

Nasjonalmuseet er i en pakke - og flytteprosess. Bygget skal være klart for innflytting i 2017 

og åpne for publikum i 2020. Denne samlokaliseringen vil foregå uten Arkitekturmuseet, som 

vil bli værende i nytt bygg på Bankplassen.  Samlingen i nytt bygg vil markere slutten på 131

sammenslåingsprosessen som begynte i 2003. 

!
Nasjonalmuseets Årsmeldinger 2005 - 2014 

Da Nasjonalmuseet ble etablert i 2003, hadde de fire museene som ble slått sammen hver sin 

venneforening; Nasjonalgalleriets Venner, Venneforeningen for samtidskunstmuseet, 

Arkitekturmuseets Venner og Venneforeningen for Kunstindustrimuseet. I 2005, to år etter 

sammenslåingen, nevnes de fire venneforeningene for første gang i Nasjonalmuseets 

Årsmelding. I meldingen står det at Nasjonalmuseet «ser det som formålstjenlig på sikt kun å 

ha én venneforening, men vil overlate initiativet til en eventuell sammenslåing av dagens 

foreninger til foreningene selv, og ønsker at foreningene selv bestemmer tempoet i 

prosessen.» Ifølge reportasjen «Vil være for seg selv» i Kulturnytt i P2 fra 2005 mente 

daværende direktør Sune Nordgren at venneforeningene burde slå seg sammen siden de fire 

museene de tilhører er sammenslått. Lederne i Nasjonalgalleriets Venner og 

Kunstindustrimuseets Venneforening uttalte at det kun var venneforeningen for 

samtidskunstmuseet som var interessert i dette, og at sammenslåing av de fire foreningene 

ikke var aktuelt.  132

!
I de neste årsmeldingene frem til 2010 får venneforeningene lite oppmerksomhet. I 2010 

finnes det imidlertid informasjon om endringer i foreningenes medlemstall fra fjoråret, og om 

hvor mange arrangementer hver av foreningene har gjennomført gjennom året. De fire 
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venneforeningene hadde tilsammen 1047 medlemmer dette året, med Kunstindustrimuseets 

Venneforening og Nasjonalgalleriets Venner som de to største. Årsmeldingen for 2011 

rapporterer på tilsvarende måte om venneforeningene. I 2012 står det i museets årsmelding: 

!
Nasjonalmuseet har i løpet av året igangsatt en styrking av samarbeidet med venneforeningene 
gjennom flere felles møter og arrangementer. Museet ønsker at medlemmene skal ha anledning 
til å bli kjent med hverandres fagområder. Et mål fra museets side har vært å harmonisere 
fordelsprogrammene til de fire foreningene. Blant fordelene er gratis inngang til alle 
basisutstillinger og rabatt i Nasjonalmuseets butikker og kafeer. !

Dette kan tyde på at museets ledelse igjen ønsker å samordne de fire venneforeningene, og at 

intensjonen fra 2005 om en felles venneforening fortsatt står ved lag. Fordelsprogrammene – 

altså medlemsfordelene til de fire venneforeningene – skal bli likere, og alle 

foreningsmedlemmene skal gis adgang til alle Nasjonalmuseets visningssteder, de fire 

tidligere museene. Dette gjentas i 2013 med omtrent samme ordlyd: «En prosess er igangsatt 

for å styrke samarbeidet med de forskjellige venneforeningene, blant annet for å harmonisere 

og styrke fordelsprogrammene for medlemmene.». I 2014 står det i Årsmeldingen, etter 

oppramsingen av de fire venneforeningenes stiftelsesdato og medlemstall, at «da 

Nasjonalmuseet vedtok å etablere en egen venneforening, administrert av museet selv, 

besluttet styret i venneforeningen for Museet for samtidskunst å legge ned sin virksomhet, og 

anbefale medlemmene å ta del i det nye Nasjonalmuseets Venner». Videre står det at 

Nasjonalmuseets Venner ble etablert 9. oktober, og at «det ble igangsatt en vervekampanje 

som resulterte i 646 medlemmer ved utgangen av året. Målet er å få så mange venner som 

mulig før dørene åpner i det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta.»  Nasjonalmuseets 133

Venner er altså opprettet som et alternativ til sammenslåing av de gamle venneforeningene,  

og har ført til nedleggelse av Venneforeningen for samtidskunstmuseet.  

!
Hvorfor ønsket museet sammenslåtte foreninger, og hvorfor var venneforeningene negative 

til å slå seg sammen? Jeg vil belyse dette med utgangspunkt i en av foreningene, 

Venneforeningen for Kunstindstimuseet, og starte med en kort beskrivelse av museet 

foreningen har navn etter.  

!
!
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Kunstindustrimuseet i Oslo 

Kunstindustrimuseet ble stiftet i 1876 etter initiativ fra professor i kunsthistorie Lorentz 

Dietrichson og antikvaren Nicolay Nicolaysen, med motivasjonen om å vise frem og ta vare 

på norsk kunsthåndverk. Museet flyttet inn i en nyoppført bygning i St. Olavsgate i 1903, og 

har hatt tilhold der frem til 2016.  Samlingen av design og kunsthåndverk omfatter drakt, 134

mote og tekstil, møbler, sølv, glass, keramikk, design og kunsthåndverk. Kunstindustrimuseet 

er organisert som en stiftelse, og inngår i den konsoliderte enheten Nasjonalmuseet gjennom 

en avtale mellom stiftelsen og Kulturdepartementet. Venneforeningen for 

Kunstindustrimuseet ble etablert i 1919, og ble i 1996 slått sammen med to andre av 

Kunstindustrimuseets støtteforeninger. Dette var den tidligere nevnte «Foreningen til vore 

gamle sølvarbeiders bevaring for landet» (se fotnote side 5) og en tilsvarende forening for 

menn, som Lorentz Dietrichson referer til som «Glassherrene» (1936).  Venneforeningen er 135

representert med to medlemmer i Stiftelsen Kunstindustrimuseets styre.  136

!
Venneforeningen for Kunstindustrimuseet 

Foreningen har rundt 430 medlemmer, og driftes av et frivillig styre på seks personer. Styret 

har styreleder og nestleder, og flere av styremedlemmene har egne ansvarsområder i driften 

av foreningen, som medlemskontakt og økonomisk forvaltning.  Styremedlemmene velges 137

for to år av gangen på foreningens årsforsamling, som er åpen for alle medlemmer. Her blir 

også regnskap og årsberetning lagt fram. Foreningen har et fond organisert som en stiftelse, 

som også ledes av venneforeningens styre. Styreleder Dorenfeldt forteller at medlemmenes 

kontingenter går delvis til driften av foreningen, og delvis til fondet.  Fondet er på rundt to 138

millioner kroner, og avkastninger skal i følge vedtektene brukes til innkjøp av kunsthåndverk 

og design til museet, og annen type støtte. De siste årene har venneforeningen, etter søknad 

fra museet, blant annet finansiert innkjøp av kunsthåndverk til museets samling og studieturer 
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for to konservatorer ved avdeling Kunsthåndverk og design.  

!
Styremedlemmenes frivillige arbeid inkluderer planlegging av program, tilbud og aktiviteter 

for medlemmene. I løpet av 2014 arrangerte de ifølge årsberetningen tre Venneaftener med 

med kuratoromvisninger i utstillinger på Kunstindustrimuseet, to dagsturer med omvisning, 

to arrangementer med omvisninger på andre museer, en utenlandstur og to kurs. Dorenfeldt 

forteller at foreningens styre ofte samarbeider med kuratorer ved avdeling design og 

kunsthåndverk ved planlegging av omvisninger. Foreningen betaler leie til museet ved 

arrangementer i museumslokalene, men i følge Dorenfeldt holder kuratorene ofte 

omvisningene som en vennetjeneste, og i stedet for betaling får de gjerne en påskjønnelse i 

form av vin eller blomster. 

!
Av foreningens 430 medlemmer anslår Dorenfeldt at mellom 90 og 100 jevnlig pleier å delta 

på arrangementer i regi av venneforeningen. I 2014 hadde foreningen ett juniormedlem 

(under 30), 23 livsvarige medlemmer, åtte æresmedlemmer, ett innbudt medlem og resten 

seniormedlemskap (over 30 år) . Dorenfeldt har inntrykk av at hovedmotivasjonen bak 139

medlemsskap i foreningen er interesse for kunsthåndverk og design, og et ønske om å møte 

folk med interresse for samme sak. Han forteller at flere av medlemmene har vært med i 

mange år, og at flere av de aktive medlemmene har blitt kjent med hverandre i foreningen. 

Som jeg viste i kapittel 4, er foreningens formål både knyttet til å støtte museet og til å 

«ivareta medlemmenes interesse for kunsthåndverk og design ved å være et forum med faglig 

og sosialt innhold». Foreningen er altså ikke en ren støtteforening for museet, men 

kombinerer en spesifisert støtte til museets samling av kunsthåndverk og design med 

ivaretakelse av medlemmenes interesser innen det samme fagområdet. Styreleder Dorenfeldt 

sier i intervjuet at selv om foreningen primært skal støtte museet, er det viktig at 

medlemmene får et tilbud, både med henhold til medlemsfordeler og arrangementer, slik at 

foreningen kan opprettholde medlemsmassen. På den måten kan medlemsarbeidet forstås 

som nødvendig for å tjene formålet om å støtte museet. Frivillig arbeid i museet er ikke en 

del av foreningens aktivitetstilbud for medlemmer, men Dorenfeldt forteller at foreningens 

medlemmer tidligere (før sammenslåingen) bisto Kunstindustrimuseet med frivillig arbeid 
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ved arrangementer, vakthold og som telefonvakter, og at flere medlemmer også har bidratt i 

arbeid med utstillinger. Det var på denne måten han selv ble introdusert til venneforeningen 

gjennom et utstillingsprosjekt på Kunstindustrimuseet i 1989. Som samler av blåmalt 

porselen fra 1700-tallet bidro han til utstilling av kongelig dansk porselen med sin egen 

samling. I arbeidet med utstillingen ble han kjent med både de ansatte ved museet og med 

frivillige fra venneforeningen. 

!
Dorenfeldt om forholdet til Nasjonalmuseet 

Dorenfeldt forteller at det i 2005 ble lagt frem forslag fra museets ledelse om en 

sammenslåing av de fire venneforeningene.  Forslaget gikk blant annet ut på å ansette en 140

sekretær på fulltid, og utgivelse av et eget blad. Museet ønsket å øke medlemsmassen i den 

sammenslåtte foreningen til minst 3 –5000 medlemmer. Imidertid var venneforeningenes 

styrer ikke interessert i løsningen, blant annet fordi de mente forslaget ikke ville være 

økonomisk gjennomførbart. Dorenfeldt forteller at de fire foreningene fortsatte som før, 

knyttet til hver sin faglige avdeling og hvert sitt visningssted ved Nasjonalmuseet. I 2013 var 

det nye møter mellom ledelsen i Nasjonalmuseet og de fire venneforeningene, og forslaget 

om sammenslåing av venneforeningene ble gjentatt. Da det ble klart at dette ikke var ønsket 

av de fire foreningene, sier Dorenfeldt at museets ledelse foreslo at de fire foreningene burde 

nedlegges og at museet selv skulle opprette en felles venneforening for Nasjonalmuseet. 

Styret i venneforeningen for Museet for samtidskunst valgte senere å legge ned foreningen da 

det ble klart at museet kom til å gjennomføre disse planene, mens de tre andre foreningene 

fortsatte som før. I oktober 2014 ble Nasjonalmuseets Venner lansert som et medlemstilbud 

for alle de fire visningsstedene i Nasjonalmuseet. 

!
Dorenfeldt er kritisk til det nyetablerte tilbudet Nasjonalmuseets Venner på flere punkter. For 

det første understreker han at Nasjonalmuseets Venner ikke er en forening, men en del av den 

kommersielle driften ved museet. «En forening skal ha styre og vedtekter», sier han. Han ser 

heller ikke hvordan driften av Nasjonalmuseets venner skal kunne være økonomisk gunstig 

for museet, siden driften vil kreve lønnsutgifter. Han poengterer at museet ikke har noen 

utgifter med driften av venneforeningen. For det tredje tror han potensielle medlemmers 
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motivasjon ofte ligger i en spesialinteresse, og at Nasjonalmuseets Venner kan bli for bredt og 

generelt ved å fokusere på både eldre og moderne kunst, samtidskunst, arkitektur, 

kunsthåndverk og design. Han sier at foreningen har informert sine medlemmer om tilbudet, 

men at dette har ført til kun to utmeldelser så langt. Hans inntrykk er at foreningens 

medlemmer er opptatt av kunsthåndverk og design, og «ønsker å være medlem av en 

venneforening.» 

!
Dorenfeldt mener også at Nasjonalmuseet har brutt avtalen som ble inngått med Stiftelsen 

Kunstindustrimuseet i forbindelse med sammenslåingen, som inneholder et punkt om 

venneforeningen. Han siterer: «KHiO (Kunstindustrimuseet i Oslo)s Venneforening er en 

viktig ressurs for museet, og partene ønsker å arbeide for fortsatt bistand fra og samarbeid 

med venneforeningen». Han sier at museets argumenter for en sammenslåing eller 

nedleggelse av foreningene var at medlemmene var «for få, for gamle og at vi bodde på Oslo 

Vest». Men han understreker at foreningen er åpen for alle, og at «foreningen har aldri 

diskriminert noen». Han mener imidlertid at det finnes en grense for hvor stor en slik type 

forening kan være uten at tilbudet til medlemmene vil bli forringet. I en forening med flere 

tusen medlemmer vil det fort bli fullt på arrangementer, og han mener at flere og spesialiserte 

foreninger er et bedre alternativ. 

!
Profesjonaliserte Venner 

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet har flere trekk som stemmer med kriteriene for 

typen «Public Members Scheme» i Hayes og Slaters typologi, som jeg redegjorde for i 

kapittel 3. Foreningen har et ideellt formål fastsatt i vedtekter og formell organisering som 

forening med demokratiske prosesser. Den er har en ordnet økonomi basert på kontingenter, 

og administrerer et eget fond. Dorenfeldt forteller at mange i foreningen er motivert av sin 

interesse for kunsthåndverk og design, og at mange har vært medlemmer i mange år og er 

blitt kjent i foreningen. Omtrent 100 av medlemmene deltar jevnlig på arrangementer. Hayes 

og Slater skriver at medlemmene kan motiveres av både spesialinteresse, ønske om å støtte 

museet og medlemsfordeler, og at «Public Members Scheme»-typen ofte har en kjerne av 

aktive entusiaster som et vedvarende trekk fra «Social Club Group». Dette kan også se ut til å 

stemme i foreningens tilfelle.  
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!
Hayes og Slater mener medlemsordningen av typen «Social Club Group» lett kan komme i 

konflikt med museet om gruppen er «aldrende», om den oppfattes som elitistisk eller om 

medlemstallet synker. Faren for dette er mindre i typen «Public Members Scheme», men der 

kan det også skje at nye medlemmer føler seg ekskludert, skriver de. Hayes og Slater skriver 

at i noen konfliktfylte situasjoner vil museer kunne sette opp sin egen integrerte 

medlemsordning, som på sikt fører til at den opprinnelige medlemsordningen dør ut.  Er det 141

dette som er i ferd med å skje gjennom Nasjonalmuseets Venner?  

!
I hvertfall er det lett å sette Nasjonalmuseets Venner inn i typen «Intergrated Membership 

Scheme», i motsatt ende av skalaen fra «Social Group Club». Ordningen er integrert i museet 

som en del av museets kommunikasjonsavdeling hvor den drives av profesjonelle ansatte. 

Nasjonalmuseets Venner har en uttalt ambisjon om å «få så mange venner som mulig før 

dørene åpner i det nye Nasjonalmuseet», i motsetning til venneforeningens ønske om flere 

mindre og spesialiserte foreninger. De største forskjellene mellom de to medlemsordningene 

er altså organisering (frivillig, autonom forening vs. profesjonell museumsstyrt) og ambisjon 

angående medlemstallet. Likhetstrekkene ligger i navnet (Venner/Venneforening), 

medlemsfordelene med gratis adgang til museet, nyhetsbrev, rabatter o.l, og tilbudet med 

omvisninger, arrangementer og turer. Nasjonalmuseet har valgt å etablere en museumsstyrt 

og profesjonellt drevet medlemsklubb som i hvertfall på museets nettsider gir de frivillige 

venneforeningene hard konkurranse med tanke på potensielle nye medlemmer.  

I det følgende vil jeg diskutere hva som kan være bakgrunnen for dette, og hva det kan 

fortelle om frivillighetens verdi for Nasjonalmuseet.  

!
Institusjonell identitet 

For det første må motivasjonen bak beslutningen/ønsket om å slå sammen de fire 

venneforeningene sees i lys av sammenslåingen av de fire museene til Nasjonalmuseet. Sune 

Nordgrens uttalelse til Kulturnytt om at han mente det var naturlig å slå sammen de fire 

venneforeningene fordi museene de tilhørte var blitt sammenslått, kan forstås som at han 

ønsket at venneforeningene skulle fronte det nye Nasjonalmuset som museumsenhet, og ikke 
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de gamle museene. I den første tiden etter sammenslåingen var det mange protester knyttet til 

oppfatningen om at at ledelsen ved Nasjonalmuseet forsøkte å viske ut identiteten til de 

tidligere selvstendige museene ved å fjerne navnene deres og oppløse dem som egne 

avdelinger i organisasjonen. Som bærere av navnene til de museene de var tilknyttet, kan 

venneforeningene ha fremstått som en trussel mot museumsenheten Nasjonalmuseet slik 

situasjonen var i 2005. Museets ønske i årsmeldingen fra 2005 om èn felles medlemsordning 

må sees i sammenheng med ønsket om å bygge en felles identitet for Nasjonalmuseet. 

Nasjonalmuseet ble slått sammen av fire institusjoner med sterk egen identitet, og det var 

mye debatt om insititusjonenes autonomi og egenart i de første årene etter sammenslåingen. 

Indre omorganiseringer med tverrgående avdelinger de første årene av Nasjonalmuseets 

levetid ble blant annet kritisert for å bygge ned «delinstitusjonenes identitet og 

tradisjonsgrunnlag» . Når Dorenfeldt refererer til avtalen med Stiftelsen 142

Kunstindustrimuseet, skriver kritikken hans seg inn i denne debatten. I boken «Alle snakker 

om museet» fra 2008 er Dorenfeldt sitert slik: 

!
 Man laget et samrøre av de fire museers staber som ble flyttet til kontorlokaler i Kr. 
Augustsgate, og betegnelsen Kunstindustrimuseet ble tonet ned til en parentes for å identifisere 
museumsbygningen i St. Olavsgate, «Nasjonalmuseet - Design (Kunstindustrimuseet). Det 
faglige miljøet ble lidende - nå har det vært lidende i fem år. Med håp om at lederkrisen ved 
Nasjonalmuseet kan løses raskt og en ny organisasjonsmodell bli fremforhandlet, må det nå tas 
hensyn til gjeldende avtale om identitet for Kunstindustrimuseet som en egen avdeling .  143!

Som dette sitatet er et eksempel på, er de gamle venneforeningene engasjert i debatten rundt 

sammenslåingen og kan ha fått en symbolsk identitet forbundet med de opprinnelige 

museene. Venneforeningens formål samsvarer i større grad med Kunstindustrimuseets formål 

fra før sammenslåingen: «å skape interesse for og gi kunnskap om norsk og utenlandsk 

kunsthåndverk og design (kunstindustri), øke sansen for kvaliteter innenfor disse felt, samt 

stimulere til estetisk bevissthet»  enn med Nasjonalmuseets mål om «å heve kunnskapen 144

om og engasjementet for billedkunst, arkitektur, kunsthåndverk og design, utvikle den 

kritiske sansen, stimulere til ny erkjenning, skape økt historisk bevissthet og toleranse for 
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mangfold».  Venneforeningen for Kunstindustimuseets fokus på kunsthåndverk og design 145

kan kanskje, sett fra museets side, representere en insistering på å opprettholde identiteten til 

den gamle institusjonen Kunstindustrimuseet, og bli et uttrykk for manglende lojalitet til 

Nasjonalmuseet.  

!
I dag er Nasjonalmuseet omorganisert på nytt i de opprinnelige fagavdelingene, og den 

offentlige debatten har lagt seg. Sammenslåingen og omorganiseringsprosessene kan ha skapt 

vanskelige forutsetninger for samarbeid mellom venneforeningene og museumsledelsen, men 

når Nasjonalmuseet velger å opprette «en egen venneforening, administrert av museet selv» i 

2014, er motivene sansynligvis andre enn i 2005.  

!
Fokus på publikumsutvikling 

Om vi ser på Nasjonalmuseets strategidokument 2011–2016, perioden frem mot flyttingen, 

ser vi at museet blant annet er opptatt av publikum: «Styrke kunnskapen om publikum» og 

«Ta med nåværende og nytt publikum på veien til det nye Nasjonalmuseet» er to av 

fokusområdene.  Fokuset på publikum kommer også til uttrykk ved at museet i 2011 146

gjennomførte en omfattende publikumsundersøkelse, utført av kulturanalysebyrået Perduco 

Kultur og presentert i rapporten «Publikum – hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, 

arkitektur og design». I innledningen til rapporten viser utrederne Anne-Britt Gran og Elise 

Wedde til økte politiske forventninger om at museene skal fungere inkluderende, jobbe 

systematisk med inkludering og mangfold og kjenne «faktiske og potensielle målgrupper» 

ved å blant annet vise til Stortingsmelding 10, «Inkluderingsmeldingen».  147

Publikumsundersøkelsen presenteres som et svar på disse forventningene, «ett av flere tiltak 

for å profesjonalisere publikumsarbeidet ved Nasjonalmuseet».  Etableringen av 148

Nasjonalmuseets Venner kan sees som en del av museets strategiske tiltak for å 
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profesjonalisere sitt arbeid med publikum, en måte å drive publikumsutvikling på.  

!
Rapporten fra 2011 konkluderer med at en av Nasjonalmuseets overordede utfordringer er å 

rekruttere et mye bredere publikum. Publikumsundersøkelsen rapporten er basert på, viser at 

høyt utdannede er sterkt overrepresentert blant publikum (74%) og at innvandrerbefolkningen 

er sterkt underrepresentert (3% ikke-vestlige).  I undersøkelsen ble de besøkende blant 149

annet spurt om sine motivasjoner for museumsbesøket og hvor de hentet sin informasjon om 

museets utstillinger fra. Svært få av de besøkende viste til venneforeningene; kun 1% sa de 

hadde mottatt informasjon eller blitt motivert til museumsbesøket gjennom en av 

foreningene. 2 % sa at dette var en måte de kunne tenke seg å få informasjon på, mens hele 

35% kunne tenke seg informasjon gjennom museets nyhetsbrev. Basert på denne statistikken 

kan det se ut som venneforeningene i liten grad medvirker til å øke det normale besøkstallet 

og spre informasjon om utstillingene, selv om statistikken ikke reflekterer deltakelse på 

spesialomvisninger og arrangementer. Selv om venneforeningene ikke peker seg ut som en 

potensiell arena for informering om og markedsføring av museet, finnes det, slik Slater 

beskriver, ved andre kunstmuseer (f.eks Tate og V&A i London) «friends»-programmer som 

fungerer som vellykkede markedsførings- og kommunikasjonskanal for museet. Et åpenbart 

hinder for at venneforeningene skal fungere på denne måten, er deres manglende motivasjon 

for å samle mange medlemmer, men også det at de er selvstyrte foreninger. For at museet skal 

kunne nyttiggjøre seg venneforeningene som kommunikasjonskanal, forutsetter det enten 

svært godt samarbeid med foreningene, eller kontroll over dem. 

!
Venner og inkludering 

Uavhengig av om venneforeningens lojalitet ligger til Kunstindustrimuseet eller til 

kunsthåndverk, har foreningen en smal profil sammenlignet med Nasjonalmuseets venner. 

Sammenlikningen viser at Nasjonalmuseets Venner ønsker å fokusere på bredde og å tiltrekke 

seg store skarer av medlemmer, mens Venneforeningen ønsker å beholde medlemstallet 

stabilt og fokuset smalt. Dorenfeldt mener motivasjonen blant medlemmene i 

venneforeningen ligger i nettopp denne forutsetningen. Medlemmene ønsker å fordype seg i 

sitt interessefelt, og de ønsker å treffe likesinnede. En annen forutsetning for å nå ut til mange 
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kan være en lav terskel for å bli medlem. Museet må kunne nå ut til folk med forskjelllige 

bakgrunner og motivasjoner for medlemsskap, og være lett å nærme seg også for de som ikke 

har mye kunnskap fra før.  

!
Dorenfeldts kritikk om at driften av Nasjonalmuseets Venner ikke vil lønne seg fordi den er 

ressurskrevende og krever lønnede ansatte, gjelder ikke lenger når medlemstallet blir høyt 

nok. Som Slater viser til med eksempler fra medlemsordninger ved Tate og den botaniske 

hagen Kew Gardens kan store medlemstall kunne være innbringende for museet.  I tillegg 150

til den økonomiske tryggheten et stort antall medlemmer vil kunne gi, vil det også gi museet 

mulighet til å utføre markedsundersøkelser og evalueringer, og å studere målgrupper og 

besøksvaner. En demografisk sammensatt medlemsmasse kan være bra for inntjeningen til en 

medlemsordning og gi gode muligheter for publikumsutvikling, men det er også et mål i seg 

selv for et museum. Museene skal «gjenspeile det samfunnet de er en del av» og «reflektere 

et mangfold av perspektiver og virkeligheter».  151

!
Dette kan være bakgrunnen for det som i følge Dorenfeldt var et av museets argumenter for 

en nedleggelse av venneforeningene; at de var «for få, for gamle og bodde på Oslo Vest». 

Utsagnet er tatt ute av sammenheng, og det er vanskelig å vite akkurat hva som ble sagt og 

under hvilke omstendigheter, men jeg velger likevel å tolke det som et uttrykk for at at 

museet er misfornøyd både med fokuset til foreningen og med den demografiske 

sammensetningen av medlemsmassen. At de er «for få» oppfattes negativt fordi de ikke 

ønsker å utvide medlemsmassen i den grad museet ønsker. «For gamle» og «fra Oslo vest» 

tolker jeg i retning av at sammensetningen er ensartet og ikke reflekter det mangfoldet 

museet ønsker. Implisitt i dette kan det ligge en beskyldning om at foreningen er 

eksluderende ovenfor potensielle medlemmer uten riktig sosial eller faglig bakgrunn. En slik 

gruppe kan være vanskelig å forene med et inkluderende museumsideal. Men hvis det er 

riktig som Dorenfeldt sier, at «Venneforeningen har aldri diskriminert noen», kan kanskje 

museet beskyldes for å bruke formålet om mangfold som et påskudd i en kritikk av 

venneforeningene. En målsetning om mangfold betyr ikke at man må skyve ikke-
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marginaliserte grupper vekk, og museene har ansvar for å ta vare på og samarbeide med de 

«samfunnene samlingene kommer fra», som venneforeninger også må kunne sies å være. 

ICOMs museumsetiske regelverk sier eksplisitt at  
!
«Museene skal skape et gunstig miljø for støtte fra lokalsamfunnet (f.eks venneforeninger og 
andre støtteorganisasjoner), erkjenne verdien av deres bidrag og fremme et harmonisk fellesskap 
mellom lokalsamfunnet og museets medarbeidere».   152!

Samtidig har også venneforeningene et ansvar for å forholde seg til målsetningene til 

institusjonen de skal støtte. WFFMs etiske regelverk for museumsvenner sier under paragraf 

2.3, «Respect for the museums`s mandate»:  

!
(..)The goals they set, the sphere within which they operate and the programs they adopt should 
be developed with the participation and agreement of the museum authorities and in accordance 
with the museum’s mission.   153!

Ut fra dette kan man si at venneforeningens formål ikke samsvarer i stor nok grad med 

Nasjonalmuseets målsetninger. Men på den annen side er det urealistisk å forvente at en 

etablert gruppe med tilhørighet til et museum skal skifte lojalitet som resultat av en 

konsolidering. Man kan kanskje si at det som tidligere var en venneforening for 

Kunstindustrimuseet, med et formål som samsvarer med institusjonens mål, nå har fått 

posisjon som det Slater kaller en interesseforening – uten at dette er resultat av en 

fokusendring i foreningen selv. 

!
Frivillighetens verdi 

Venneforeningen er frivillig drevet, har et fond på 2 millioner kroner og gir årlige gaver til 

museet. Likevel foretrekker Nasjonamuseet en museumsstyrt ordning som, som Dorenfeldt 

sier, man må bruke tid og ressurser på å opprettholde. Forslaget om å legge ned 

venneforeningene til fordel for Nasjonalmuseets Venner er altså ikke et resultat av et 

økonomisk perspektiv på frivillighet. Som Slater viser kan museumsstyrte medlemsskap være 

innbringende for museet når de blir store, men i mellomtiden vil museet ha store utgifter 

forbundet med driften og oppbyggingen av dem. Museets nye medlemsordning skiller seg 
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vesentlig fra venneforeningene i både formål og organisasjon, men overlapper i det som har 

med navn, medlemsskap og medlemsfordeler å gjøre. Derfor kan virke som om det er denne 

delen av venneforeningene som er mest attraktivt for museet. En av fordelene med 

«Memberships» som drives etter «Intergrated membership»-modellen, er at museet kan 

informere, sende nyhetsbrev og kommunisere direkte med medlemmene. Gjennom 

kartlegging av medlemsmassen kan museet drive målrettet markedsføring og lage langsiktige 

strategiske planer for driften. Tilbudet om å ta med en venn gratis er et eksempel på 

markedsrettet tilbud som kan føre til et større publikum på Nasjonalmuseet, og som kanskje 

kan sees i sammenheng med publikumsundersøkelsen som viste at mange lot være å besøke 

museet fordi de ikke ønsket å gå alene.  Men samtidig som et profesjonellt medlemstilbud 154

kan være en fordel for museet, innebærer profesjonalisering av driften i Nasjonalmusets 

tilfelle en bortprioritering av selve det frivillige grunnlaget for venneforeningene. 

Venneforeningenes status som frivilige organisasjoner blir ikke ilagt verdi i omtalen av dem i 

årsmeldingene, og Nasjonalmuseets venners nettside inneholder ingen indikasjoner på at 

frivillighet vil bli en del av medlemsordningens tilbud. Slik det fremstår for meg er verdien 

Nasjonalmuseet ser i venneforeningene først og fremst markedsføringsmulighetene som 

ligger i medlemskapsformen og i navnet «Venner».  

!
Motivasjon og medlemsskap 

Dorenfeldt sier at medlemmenes hovedmotivasjoner er interesse for kunsthåndverk og 

design, og et ønske om å møte likesinnede. Men hvis det stemmer at mellom 90 og 100 er 

aktive deltakere på arrangementer, betyr det fortsatt at ca 75% av medlemmene er passive 

medlemmer, som kun benytter seg av medlemsskapet når de kommer inn gratis på museet og 

handler med rabatt i museumsbutikken. Kan man da egentlig snakke om noen særlig forskjell 

mellom venneforeningen og medlemsordningen? I diskusjonen om begrepet «Friends» og 

hvordan venner kan defineres, var formål om støtte til museet, eller altruistiske og ideelle 

formål, viktig for både WFFM og Slater. Et medlemskap i en frivillig forening med et ideelt 

formål representerer noe annet for medlemmene enn et medlemsskap i en bokklubb eller på 

et treningssenter, på tross av at medlemsfordelene kanskje har stor betydning. Et ideellt 

formål kan være formalisert gjennom vedtektene eller kommunisert på annen måte, men en 
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museumsstyrt medlemsordning som kun fokuserer på det Slater kaller «harde» fordeler - noe 

man tjener eller sparer penger på - og eksklusive tilbud for medlemmene, vil kunne ha sies å 

ha gått bort fra den frivillige dimensjonen og blitt et rent kommersielt tilbud. 

!
Profesjonalisering, deltakelse og samfunnsrolle 

Museenes samfunnsrolle handler om å å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for 

kulturdeltakelse. Dette skal skje blant annet gjennom at museer og andre kulturinstitusjoner 

jobber aktivt og strategisk med publikumsarbeid for å nå dem som ikke deltar. I dette kapitlet 

har jeg argumentert for at Nasjonalmuseets ønske om en felles venneforening – og senere en 

felles medlemsordning –  for Nasjonalmuseet er motivert av målsetningen om å drive 

publikumsutvikling og markedsføring av museet, som et ledd i å nå et større publikum.  

Dette innebærer at Nasjonalmuseets Venner må sees som en del av 

profesjonaliseringsprosessen rettet mot publikum. Valget om å opprette Nasjonalmuseets 

Venner som en konkurrerende ordning til de gamle venneforeningene, kan sees som en 

prioritering av konseptet om museumsvenner som en form for publikumsutvikling fremfor 

den eventuelle egenverdien av frivillige venneforeninger. 

!
Opplevelse av eller forestillinger om elitisme og eksklusivitet kan være et hinder i å besøke 

kunstmuseer og å delta på sosiale kunstarrangementer. En medlemsordning som oppfattes 

som en kommersiell transaksjon heller enn noe man må kvalifisere seg til, kan kanskje gjøre 

terskelen for deltakelse lavere for noen. Gjennom å lage strategier for å få flest mulig til å 

besøke museet og kanskje også delta på omvisninger og arrangementer, kan Nasjonalmuseets 

Venner sies å ha tatt opp i seg målsetninger om kulturdeltakelse for alle. Men i så fall 

representerer dette en forståelse av deltakelse i bred betydning; det å være tilstede, oppleve 

og fortolke, være tilstede i et felleskap.  

!
I en venneforening har medlemmene demokratiske rettigheter som gir dem mulighet til 

påvirkning gjennom engasjement. Medlemmer kan stemme på styremedlemmer, komme med 

forslag på årsmøte og stille til valg. Styret i venneforeningen kan utforme tilbudet til vennene 

i samarbeid med museet. I mange museer er venneforeningene involvert i frivillig arbeid i 

museet, og de kan innvilge støtte til museumprosjekter og gi gaver til samlingen. 
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Foreningsformen representerer en annen form for deltakelse enn den brede betydningen, 

nemlig deltakelse i politisk forstand. I et valg på et årsmøte skjer det en reell omfordeling av 

makt når et medlem blir valgt inn i styret, men det skjer også en omfordeling av ansvar. For å 

få dette ansvaret, må medlemmet kvalifiseres gjennom å få andre medlemmers tillitt. Dermed 

er denne deltakelsesformen mer krevende enn den brede betydningen, og ikke mulig å oppnå 

for alle. Opprettelsen av Nasjonalmuseets Venner kan sees på som en prioritering av den 

brede formen form deltakelse – som er tilgjengelig og mulig å oppnå for de aller fleste, men 

som i mindre grad dreier seg om reell omfordeling av makt. 

!
I det neste kapitlet vil jeg undersøke et museum som har valgt å profesjonalisere sitt arbeid 

med frivillighet i museet, og som ser frivillighet som en mulighet til å arbeide med 

medvirkning i museet.   

!
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KAPITTEL 6: Frivillige arbeidsgrupper   
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum 
!
Innledning 

Som jeg forklarte i første kapittel, var Ann-Siri Hegseth Garbergs artikkel «Frivillige i 

friluftsmuseer» (2012) en av få relevante Google-treff jeg fikk under litteratursøket i 2014. I 

dag, to år senere, inneholder Google-søkene «frivillighet+museum» og frivillige+museer» 

svært mange flere relevante treff og artikler. Flere av treffene kan relateres til nordiske 

museumssamarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid i kultursektoren som Sverresborg og 

Hegseth Garberg har vært en del av (se kapittel 3), og lignende prosjekter ved andre museer. 

Flere treff er også referanser til Hegseth Garbergs håndbok «Ledelse av frivillige i 

friluftsmuseer» fra 2014,  som ble utviklet mens forfatteren var frivillighetskoordinator på 155

museet. Sverresborgs profesjonaliserte tilnærming til frivillig arbeid i museene er 

hovedårsaken til at jeg har valgt Sverresborg som objekt for casestudie. Hva har motivert 

satsningen på frivillighet, og hvilke teorier og idealer tar den opp i seg? 

!
Selv om arbeidet med frivillige på Sverresborg må sees i sammenheng med 

profesjonaliseringsprosessen håndboken er en del av, må det også skilles mellom teori og 

praksis i beskrivelsen av de frivillige gruppene. Jeg har derfor valgt å basere beskrivelsen av 

gruppene og prosjektet Aktive Venner på intervjuer. For en beskrivelse av de frivillige 

arbeidsgruppenes aktiviteter og venneforeningens rolle, vil jeg intervjue Marit Herrem, 

styreleder for venneforeningen og aktiv i den frivillige «Hagegruppa». For å få vite mer om 

arbeidet med gruppene fra museets perspektiv, har jeg intervjuet tidligere 

frivillighetskoordinator Hegseth Garberg. Fordi dette kapitlet – i tillegg til å være en 

beskrivelse av frivillighet ved Sverresborg – også kan sees som en beskrivelse av 

teoridannelse ved et museum, har jeg inkludert et avsnitt som kronologisk viser utviklingen 

av prosjekter, publikasjoner og deltakelse i forskningssamarbeid. Etter beskrivelsen av 

prosess og arbeid med de frivillige gruppene, vil jeg vise hvilke teorier som trekkes veksler 

på i den profesjonaliserte tilnærmingen til frivillighet på Sverresborg, og hvordan dette 
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former synet på frivillighet. Utgangspunktet her er håndboken for ledelse av frivillige. Tilslutt 

vil jeg, med utgangspunkt i prosjektsøknaden til utviklingsprosjektet «Medvirkning gjennom 

frivillighet» som håndboken var en del av, beskrive hvordan museet arbeider med 

målsetningene om medvirkning og publikumsutvikling gjennom utvikling av et «best 

practice»-eksempel. Hva preger museets tilnærming til medvirkning, og på hvilken måte kan 

satsningen på frivillighet sees som publikumsutvikling?  

!
Sverresborg og MiST 

Sverresborg ble etablert som friluftsmuseum i 1913. Museet ble eid av museumsforeningen 

frem til museet ble en offentlig stiftelse i 1976. Frem til 1990 var museet et sommeråpent 

friluftsmuseum, men utviklet seg så til å bli helårsåpent. Siden begynnelsen av 90-tallet har 

museet hatt stor utvikling både i årsverk, museumsareal, gjenstander i samlingen og 

publikumstall . I jubileumsboken «En Smuk Fremtid» Trøndelag Folkemuseum 100 år» 156

fremhever flere av forfatterne at denne veksten ikke ville vært mulig uten en privat donasjon 

museet mottok i 1995 fra det sveitsiske ekteparet Monica og Pierre Chappuis . Pengegaven 157

fra ekteparet på 62 millioner til utbygging av driftsbygninger til museet, sammen med 

fylkeskommunal støtte til å utvide museets arealer, gjorde at det ble gjennomført flere store 

utbyggingsprosjekter på 90-tallet . Samtidig økte museets gjenstandssamlinger, 158

fotosamlinger og filmsamling, blant annet ved at museeet mottok samlinger fra andre 

museer . I løpet av 90- og 2000-tallet fikk stiftelsen Sverresborg Trøndelag Folkemuseum 159

driftsansvar for flere mindre museer, som Meldal Bygdemuseum (1997), Trondhjems 

Sjøfartsmuseum (1998) og Norsk Døvemuseum (2002).  I 2009 inngikk Sverresborg 160

Trøndelag Folkemuseum avtale om å være en del av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST). 

MiST består av Trondheim Kunstmuseum, Ringve Museum, Rockheim, Trøndelag 
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Folkemuseum Sverresborg, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Orkla Industrimuseum, 

Rørosmuseet, Museet Kystens Arv og Kystmuseet i Sør-Trøndelag. MiST har idag ansvar for 

faglig, administrativ og økonomisk drift av museet, mens Stiftelsen Sverresborg Trøndelag 

Folkemuseum fortsatt eier bygninger, eiendom og samlinger. Også i forbindelse med 

konsolideringen av museene i MiST var det debatt og kritiske stemmer, blant annet i 

venneforeningen ved Sverresborg, Trøndelag Folkemuseums Venneforening I et innlegg i 

Museumsnytt i 2008 uttrykte venneforeningens leder og styreleder bekymring for 

konsekvensene den forestående konsolideringsprosessen ville ha for museet, publikum og for 

venneforeningen på Sverresborg.  I motsetning til i casestudien av Nasjonalmuseet har jeg 161

ikke sett denne debatten som viktig kontekst for undersøkelsen av de frivillige 

arbeidsgruppene på Sverresborg, og jeg har derfor valgt å ikke gi den fokus. Imidlertid er 

venneforeningen en viktig bakgrunn i beskrivelsen av de frivillige arbeidsgruppene og 

museets tilnærming til frivillig arbeid. Selv om fokuset i dette kapitlet ikke ligger på 

venneforeninger som frivillige organisasjoner, er foreningen sentral i museets arbeid med de 

frivillige gruppene. 

!
Trøndelag Folkemuseums venneforening 

I forbindelse med at museet ble en offentlig eid stiftelse i 1976, ble museumsforeningen 

omdannet fra eierforening til en venneforening . I dag er venneforeningen en frivillig 162

forening med 900 medlemmer og et frivillig styre på 5 personer. Styreleder i venneforeningen 

sitter i styret for Stiftelsen Sverresborg Folkemuseum, sammen med representanter for 

museets ansatte, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Museets direktør 

sitter også i venneforeningens styre, og foreningens vedtekter skal godkjennes av museets 

ledelse. Foreningen har som formål at de skal yte støtte til tiltak museet har behov for, 

fremme museets interesser i landsdelen og øke medlemmenes kunnskap, bl. a. gjennom 

fellesturer og møter for medlemmene.  Marit Herrem forteller at foreningen de siste årene 163
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har bidratt med mellom 100 000 og 150 000 kr årlig til utviklingsprosjekter i museet.  I 164

tillegg til pengestøtte til prosjekter bidrar foreningen også til planlegging og organisering av 

frivillig arbeid i museet i samarbeid med museets frivillighetskoordinator og andre ansatte. 

!
Publikumsammensetning 

Herrem forteller i intervjuet at venneforeningen har foretatt en kartlegging av medlemmene, 

og at tall herfra viser overvekt av pensjonister og barnefamilier. Spørreundersøkelsen blant de 

frivillige som Hegseth Garberg gjorde i 2012 , viste at de fleste frivillige var mellom 60 og 165

80 år og at mange hadde høyere utdanning (det var særlig mange av de spurte, 25%, som 

oppga at de hadde bakgrunn fra undervisning og forskning).  Hegseth Garberg mener det 166

høye tallet pensjonister blant de frivillige henger sammen med at de er tilgjengelige på dagtid 

i ukedagene. Selv om jeg ikke har tall som viser sammensetningen av det generelle 

publikummet på Sverresborg, mener jeg vi på bakgrunn av tall fra venneforeningen kan gå ut 

fra at mange av museets besøkende er nettopp pensjonister. Venneforeningens 

medlemsundersøkelse viser også at mange av medlemmene bor i nærheten av museet. Dette 

bekrefter Ann-Siri Hegseth Garberg i intervjuet at også gjelder for de frivillige.  

!
Aktive Venner 

Herrem forteller at det i dag er rundt 95 aktive frivillige i arbeidsgruppene ved museet knyttet 

til prosjektet Aktive Venner. Åtte grupper er sentrert rundt forskjellige arbeidsaktiviteter; 

kafè- og bakegruppe, arrangementsgruppe, hagegruppe, landskapspleiegruppe, 

broderigruppe, tekstilgruppe, markedsføringsgruppe og arkiv- og biblioteksgruppe. 

Gruppenes medlemsantall spenner fra 3 til 23 medlemmer, og de er åpne for alle som ønsker 

det. Herrem, som selv er aktiv blant annet i Hagegruppa, forteller at den aller mest aktive 

gruppa er Landskapspleiegruppa, som består av åtte pensjonerte menn. Denne gruppen jobber 

med landskapspleie på hele museumsområdet, og de jobber fulle dager fra mandag til onsdag 

hver uke i nært samarbeid med driftsansvarlig på museet. I tillegg til landskapspleie 

produserer gruppa også ved og flis fra felte trær. Veden brukes til fyring i husene på 
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friluftsmuseet, og flisen strøs på bedene. I tillegg selges overskuddsved til inntekt for 

Venneforeningen. Hagegruppa er også svært aktiv og har opp mot 20 medlemmer. Gruppa har 

vært med å bygge opp en medisinsk urtehage i tilknytning til en eldre apotekbygning på 

museumsområdet. De har også rehabilitert en dam, og de er nå i gang med å utbedre 

parkområdet rundt dammen. Broderigruppa jobber med registrering av en samling gamle 

broderimønstre, og sømgruppa syr kopier av historiske plagg som brukes som kostymer og 

uniformer av ansatte på museet. Kafè - og bakegruppa arrangerer hvert år kafè under 

julearrangement og ved St. Hans, hvor inntektene går til Venneforeningen. I tillegg til 

gruppeaktivitetene har museet også dugnader for frivillige hvor gamle og nye frivillige kan 

være med på tvers av gruppene. Herrem forteller at det på sist vaskedugnad ble servert 

rømmegrøt, kaffe og kaker, og at det da kom dobbelt så mange som forventet.  

!
I intervjuene understreker Herrem hvor viktig det sosiale er, og at det alltid blir fokusert på 

dette i planleggingen av aktiviteter og i rutiner forbundet med det frivillige arbeidet. Et 

eksempel hun trekker frem er at det legges opp til felles lunsj for de frivillige og de ansatte i 

museets administrasjonsbygg. Herrem mener miljøet er veldig inkluderende og at det bare er 

å dukke opp et par ganger, så «er man kjent». Hun mener også det er viktig med kontakten 

med de ansatte, at de frivillige føler seg sett og satt pris på, og at de vet hvem de har å 

forholde seg til. Derfor er også jule- og sommeravslutningene viktige. Her blir alle de 

frivillige gruppene invitert, og de ansatte presenterer «sin» gruppe og forteller om deres 

aktiviteter og arbeid i året som har gått. 

!
Herrem forteller at venneforeningen har hatt som hovedregel de siste årene at de helst støtter 

prosjekter som har med de frivillige gruppene å gjøre. For eksempel har Venneforeningen gitt 

støtte til innkjøp av en fliskuttemaskin til bruk for Landskapspleiegruppa, til nye symaskiner 

og syutstyr til Sømgruppa, og til Hagegruppas prosjekter. Slik blir flere av prosjektene knyttet 

til frivillige grupper finansiert som spleiselag mellom museet og venneforeningen, og i noen 

tilfeller også med ekstern støtte. Et eksempel på dette er prosjektet Apotekerhagen, hvor 

prosjektstøtten kom fra museet, venneforeningen, Trondheim kommune og en forening for 

apotekere. Hun forteller også at noen av de frivillige gruppene genererer inntekter, og at disse 

går tilbake til venneforeningen. Eksempler på dette er Landskapspleiegruppas salg av ved, og 
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Kafé- og bakegruppas salg ved arrangementer. Disse pengene brukes til aktiviteter for 

medlemmene og går igjen tilbake til museet i form av gaver og prosjektstøtte.  167

!
Organisering og ledelse 

Ann-Siri Hegseth Garberg forteller i intervju at prosjektet kom istand etter initiativ fra den 

daværende lederen av Venneforeningen, Hans Petter Fyhn, og at utgangspunktet var 

problemer med å få rekruttert frivillige til å jobbe på arrangementer.  Selv om 168

venneforeningen på dette tidspunktet hadde over 900 medlemmer, var det få ordinære 

medlemmer som var aktivt involvert i museet. Hun forteller at de fleste medlemmene var 

med i Venneforeningen for medlemsfordelenes skyld, og hverken museet eller styret i 

venneforeningen kjente mange av dem personlig. Dette gjorde det vanskelig å finne frem til 

de rette medlemmene for å få hjelp til frivillig arbeid. Garberg og Fyhn ønsket å etablere 

tettere kontakt mellom museet og medlemmene i venneforeningen. De begynte dette arbeidet 

med å kartlegge oppgaver ved museet som kunne være aktuelle for frivillige å utføre, og som 

kunne fungere som alternativer til de tradisjonelle frivillige aktivitetene. Museumsansatte 

innenfor ulike områder ble involvert i å finne egnede arbeidsoppgaver innenfor sine felt. Med 

utgangspunkt i disse arbeidsoppgavene ble det dannet grupper med frivillige, som ble 

tilknyttet hver sine kontaktpersoner blant ansatte ved museet. Museet og venneforeningen 

inngikk også en avtale om at frivillige som arbeidet ved museet ved tre anledninger i løpet av 

et år skulle få gratis medlemskap i venneforeningen det påfølgende året.  

!
Hegseth Garberg mener et av de viktigste momentene i utviklingen av de frivillige gruppene 

var avtalen som ble inngått med Venneforeningen om gratis medlemsskap for frivillige, fordi 

dette sikrer likebehandling av de frivillige og gir en felles strukturell og sosial tilhørighet til 

alle de frivillige gruppene . Hun mener muligheten for gratis medlemsskap fungerer som 169

motivasjon og belønning for de som jobber frivillig, og enda viktigere: Skaper et fellesskap 

for både frivillige og venner. At nye frivillige blir medlemmer i venneforeningen, bidrar både 

til at venneforeningen får flere medlemmer og at flere av de «gamle» vennene får lyst til å 
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jobbe frivillig. Et annet viktig moment, sier hun, er at gruppene har kontaktpersoner blant de 

ansatte på museet, som er med å utforme, lede og følge opp arbeidet gruppene gjør. For 

eksempel er museets driftsleder Hagegruppa og Landskapspleiegruppas kontaktperson. Slik 

får de ansatte eierskap til frivillighets-prosjektet, blir kjent med de frivillige og ser nytten av 

frivilligheten ved at arbeidsoppgaver som de selv ikke har kapasitet til å gjøre blir gjort. 

Samtidig blir frivillige grupper og dermed også venneforeningens medlemmer bedre kjent 

med museets ansatte. Hegseth Garberg påpeker at frivillig arbeid ofte er avhengig av 

personlig engasjement blant både frivillige og ansatte, og at systemet derfor er sårbart for 

forandringer. Om en ansatt som er kontaktperson for en frivillig gruppe slutter eller får nye 

oppgaver, eller om en primus motor blant de frivillige blir borte, kan en frivillig gruppe ofte 

forvitre. Derfor er det viktig at noen har oversikt og plukker opp tråder. Det at museet har en 

ansatt med spesiellt ansvar for å koordinere frivilligheten er et grep Hegseth Garberg mener 

er svært viktig for å sikre kontinuiteten av arbeidet med frivillige. Frivillighetskoordinatoren 

har det overordnede ansvaret for å følge opp arbeidet med frivillige og sørge for rekruttering, 

velkomst og opplæring av nye frivillige. At ansvaret for frivilligheten er godt implementert 

og spredt i organisasjonen, er også et viktig ledd både for å opprettholde aktivitet og for å 

unngå konflikter og interessemotsetninger. Hegseth Garberg sier det er viktig at de ansatte 

som får ansvar for frivillige ser verdien av det selv, og selv ønsker å jobbe med frivillige. Om 

noen ikke trives med denne typen ansvar, bør de få slippe. Frivilligheten er altså ikke noe 

som skal påtvinges noen, og systemet må være fleksibelt og være åpnet for å finne nye 

løsninger som passer de involverte personene. Nye frivillige grupper kan oppstå på inititiativ 

fra frivillige med ønske om en bestemt aktivitet, eller gjennom forslag fra ansatte. For at et 

initiativ fra de frivillige skal kunne realiseres, må det passe inn i museets drift, og det må 

finnes en ansatt med kapasitet og ønske om å være gruppas kontaktperson. På samme måte 

må det finnes frivillige som er interessert i å være med i en gruppe for at det skal kunne bli 

noe av. Noen av gruppene har stor pågang av nye frivillige, men Hegseth Garberg mener at 

antallet medlemmer i en gruppe bør begrenses oppad. Om en gruppe blir veldig populær, 

mener hun det kan det være en fordel å opprette en ny gruppe med lignende arbeidsoppgaver 

og egen kontaktperson. På den måten blir det lettere å administrere arbeidet, og man risikerer 

ikke at det oppstår et sosialt skille mellom de «nye» og de «gamle» medlemmene i en gruppe.  

!
!  81



Et tredje trekk ved organiseringen av det frivillige arbeidet er at det finnes tre typer frivillige 

arbeidsgrupper, som er organisert rundt forskjellige prinsipper. Gruppene med kontaktperson 

på museet er organisert etter aktiviteter, som Hagegruppa og Landskapspleiegruppa. Disse 

gruppene er åpne for alle og forutsetter ingen forkunnskaper. I tillegg til disse gruppene 

finnes det frivillige grupper som utgår fra interessegrupper knyttet til museet, som 

Knivklubben Trønderkniv og Motorkameratene Trondheim som blant annet bidrar med 

demonstrasjoner for publikum på arrangementer. Museet har samarbeidet med disse 

foreningene om frivillig arbeid i flere år før Aktive Venner kom i gang, og Hegseth Garberg 

sier at det i begynnelsen ble vurdert å holde foreningene utenfor ordningen med gratis 

medlemsskap i venneforeningen. Imidlertid er hun nå fornøyd med valget om å la de 

frivillige fra disse foreningene opprette egne grupper, som også gir medlemskap i 
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venneforeningen. På den måten får de frivillige beholde sin foreningstilknytning samtidig 

som de blir en del av venneforeningen på lik linje med de andre frivillige gruppene. Det 

samme gjelder grupper organisert ut fra fagfelt. Disse gruppene består av mennesker med 

utdanning og yrkesbakgrunn fra fagområdene og er nå også blitt organisert som egne 

frivillige grupper. De pensjonerte farmasøytene, legene og tannlegene jobber alle med 

registrering av utstyr innenfor sine fagområder, og farmasøytene fungerer som omvisere i 

apoteksbygningen på arrangementsdager. Gruppene basert på fagfelt har vært tilknyttet 

museet i flere år, og de er etablerte og sammensveisede grupper. 

!
Både Herrems og Hegseth Garbergs beskrivelser av prosjektet «Aktive Venner» legger vekt 

på personlige relasjoner i organiseringen av prosjektet. Herrem trekker fram det sosiale som 

viktig, og påpeker at det er viktig at de frivillige blir sett og anerkjent. Hun legger også vekt 

på arrangementer og mer uformelle møter som felles lunsj, hvor frivillige og museumsansatte 

blir kjent. Hegseth Garberg fremhever det sosiale fellesskapet mellom venner og frivillige 

som viktig, men er også opptatt av at de ansatte blir involvert i prosjektet gjennom ansvar for 

gruppene og at de blir kjent med de frivillige. Samtidig mener hun også det er viktig at dette 

ikke er noe som skal tvinges på noen. Det å være involvert i det frivillige arbeidet skal være 

lystbetont.	

!
Hegseth Garberg forteller at hun ikke kjente så godt til hvordan andre museer arbeidet med 

frivillige da Aktive Venner ble til i 2008, og at utformingen og organiseringen av prosjektet 

ble til gjennom samarbeid med venneforeningen. Imidlertid ble Aktive Venner starten på en 

prosess hvor hun blant annet gjennom deltakelse i forskningssamarbeid ble mer kjent med 

utviklingen av arbeid med frivillige i europeiske og britiske museer. I neste avsnitt vil jeg 

vise en kort kronologisk oversikt over denne utviklingen.	

!
Forskningssamarbeid og utviklingsprosjekter	

Underveis i arbeidet med Aktive Venner deltok Hegseth Garberg i det EU-funderte 

«Grundvig Lifelong Learning Programme» (2007-2013),  et utviklingsprogram om livslang 170
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læring.  Gjennom Lifelong Learning - programmet kom hun i kontakt med det europeiske 171

samarbeidet «Volunteers for Cultural Heritage (VOCH)» (se kapittel 3), og hun knyttet 

kontakter med museer i blant annet Danmark og Storbritannia. Hun så paralleller til sitt eget 

arbeid med «Aktive Venner», og hun opplevde disse museenes fokus på frivillige som 

relevant for norske forhold. Gjennom Grundtvik-programmet fikk hun støtte til et 

studieopphold ved Manchester Museum i 2012 hvor hun blant annet undersøkte deres 

tilnærminger til frivillighet. Samme år skrev hun artikkelen «Frivillige i friluftsmuseer», som 

inneholder en undersøkelse av frivillighet ved Maihaugen og Sverresborg, på oppdrag fra 

NCK (Nordiskt Center for Kulturarvspedagogik). Hun søkte også Kulturrådet om støtte til 

prosjektet «Medvirkning til frivillighet», som blant annet resulterte i publisering av 

håndboken «Ledelse av frivillige – en håndbok» i 2014.  I 2014 og 2015 deltok Hegseth 172

Garberg i det nordiske samarbeidsprosjektet «Pride, joy and Surplus Value» med kartlegging 

av frivillighet i MiST. Resultatene ble publisert i rapporten «Volunteers in Museums in 

Denmark, Sweden and Norway: A Comparative Report» publisert av NCC i 2015.  173

!
Mens artikkelen «Frivillige i friluftsmuseer» og kartleggingen av frivillige var en del av de 

nordiske samarbeidsprosjektene, ble håndboken «Ledelse av frivillige – en håndbok» utgitt 

av Sverresborg og MiST som et resultat av eget forskningsarbeid og prosjektarbeid på 

museet. Håndboken er dermed et godt utgangspunkt for å vise hvilke teorier og idealer som 

ligger til grunn for profesjonaliseringen av arbeidet med frivillighet på Sverresborg, og hva 

slags syn på frivillighet som kan utledes fra dette.  

!
Profesjonalisering og synet på frivillighet 

I forordet skriver Hegseth Garberg at idèen er hentet fra Storbritannia, «der den britiske 

foreningen for museumsvenner har laget en håndbok for de som administrerer frivillige innen 

kulturarvsektoren».  Hegseth Garberg viser altså til britiske forbilder. I innledningen viser 174

hun til at synet på frivillighet er i endring og er i ferd med å «tillegges en langt større 
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betydning og verdi», og hun setter denne endringen i sammenheng med et syn om at 

frivillighet er «viktig for inkludering, aktivt medborgerskap og demokrati og et redskap til 

livslang læring og for å styrke de som faller utenfor i samfunnet».  På denne måten mener 175

hun et endret syn på frivillighet gir museene en mulighet for å bedre oppfylle sin 

samfunnsrolle. Hun peker også på undersøkelser av trender i frivillighetsarbeid i europeiske 

museer, hvor det kommer fram at museer som lykkes i arbeidet med frivillige har systemer 

for planlegging, tilrettelegging og oppfølging av frivillige, altså en profesjonell og strukturert 

tilærming  Senere viser hun til Kirsten Holmes` modeller for synet på frivillighet, hvor 176

frivillighet kan sees på enten som ubetalt arbeidskraft i et økonomisk perspektiv, eller som 

«leisure» for publikum som ønsker å være «active visitors». Hun mener norske museer tildels 

kan sies å ha hatt et økonomisk perspektiv på frivillighet, men at man nå er i ferd med å se 

frivillighet mer fra de frivilliges ståsted hvor det handler om å få en meningsfull hverdag, 

større nettverk, flere venner og å føle at man er til nytte.  Hun trekker frem at 177

undersøkelsene blant frivillige på Sverresborg viser at mange frivillige ønsker å føle seg som 

en del av et team, og viser igjen til Holmes og hennes undersøkelser som viser at mange 

frivillige ser på seg selv som en del av museumsorganisasjonen. Hun mener dette er viktig 

informasjon som museene, og at museene bør «la de frivillige få føle at de er en del av hele 

museumsteamet».  Flere steder i håndboken peker Hegseth Garberg på den britiske 178

profesjonaliseringsprosessen i arbeidet med frivillige, og hun mener at denne prosessen er 

aktuell og nødvendig i Norge. Hun viser til konflikter mellom venneforeninger og museer 

flere steder i Norge, og også problemer som kan oppstå når en frivillig gruppe blir en «lukket 

klubb» eller begynner å leve sitt eget liv på siden av museet. Hun mener dette viser behovet 

for profesjonalisering av frivillighetsarbeidet, og at man med god kommunikasjon og ved å 

følge rådene i håndboken, kan «unngå de fleste større konflikter».  Avslutningsvis viser hun 179

igjen til Holmes syn på frivillige som trofaste og dedikerte gjester, og siterer Maurice Davies 

fra det britiske museumskonsulentbyrået Museum Consultancy, som stiller spørsmålet: «Skal 
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frivillige sees på som ansatte eller gjester? De er deltakere, sier han, og konkluderer med at 

frivillighet er den ultimate form for deltakelse».  180

!
Gjennomgangen av håndboken viser at profesjonaliseringsprosessen på Sverresborg er 

inspirert av teoridannelse knyttet til britiske museer, og den tar særlig opp i seg Kirsten 

Holmes syn på frivillige som et eget publikumssegment. Hegseth Garberg knytter behovet for 

profesjonalisering av frivillighetsarbeidet til et skifte i synet på frivillighet, hvor frivillighet er 

knyttet til positivt ladede verdier som demokrati, inkludering, medborgerskap og deltakelse. 

Hun viser også til Holmes perspektiv på frivillighet som «leisure» i motsetning til et 

økonomisk perspektiv, og hun fremhever at ved å arbeide frivillig på museer, kan mennesker 

oppleve økt livskvalitet, få bedre helse og oppleve livslang læring. Hun mener dette gir 

museet en mulighet til å utøve sin samfunnsrolle, og derfor bør museene øke sin 

profesjonalitet i arbeidet med frivillige. Dette synet kan kan også gjenfinnes i søknadsteksten 

til prosjektet «Medvirkning gjennom frivillighet, som håndboken var en del av. Målsetningen 

for prosjektet var å:  

!
«øke museets profesjonalitet i arbeidet med medvirkning av frivillige og inkludering av eldre 
mennesker i museumsarbeid. Det handler om publikumsutvikling (der en) plasserer publikum i 
hjartet av alt ein kulturinstitusjon er»  181!

Målsetningen knytter an til flere sentrale temaer formulert i museenes samfunnsrolle: 

medvirkning, inkludering og publikumsutvikling. I tillegg er den overordnede målsetningen 

for prosjektet å profesjonalisere museets arbeid med frivillighet som medvirkning. 

Frivillighet og frivillig arbeid kan, slik museet ser det, dermed handle om alle disse tre 

temaene. Men hva innebærer dette i praksis - hva preger museets tilnærming til deltakelse, 

inkludering og publikumsutvikling? I siste del av kapitlet vil jeg beskrive arbeidet med de 

frivillige gruppene med utgangspunkt i dette spørsmålet.  

!
!
!
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Frivillighet som medvirkning  

Forstått bokstavelig kan «medvirking» bety sam-skapning, det å skape noe sammen. I 

søknadsteksten til «Medvirkning gjennom frivillighet» blir det sitert fra Stortingsmelding 10: 

«Medverknad handlar om å opne institusjonane og sleppe til eit større mangfald, nye og fleire 

stemmer og nye perspektiv.» Om medvirkning og dialog sier meldingen videre: «Desse 

arbeidsformene inneber ei opa form for kommunikasjon, der ein går spørjande og søkjande 

inn i samhandling med andre» . Medvirkning er altså et middel for å oppnå inkludering; det 182

handler om å inkludere «nye stemmer og perspektiv» i museene, og at institusjonene må være 

åpne for å lytte til dem. 

!
I prosjektet søknadsteksten viser til, skal medvirkningen skje i samarbeid mellom en 

arbeidsgruppe fra museet og to frivillige arbeidsgrupper. Gjennom dette arbeidet skal det 

skapes et eksempel på «best practice» for medvirkning av frivillige i museet. Prosjektet gikk 

ut på å gjenninnrede en gammel apoteksbygning som sto på museumsområdet, og å anlegge 

en apotekshage i tilknytning til den. De to gruppene var Hagegruppa, en gruppe av 

hageinteresserte med forskjellig yrkesbakgrunn og utdanning, og en etablert gruppe med 

pensjonerte apotekere som hadde jobbet lenge som frivillige ved museet. Planen var at 

apotekerne skulle medvirke i arbeidet med apoteket, mens Hagegruppa skulle arbeide med å 

anlegge hagen. Fordi hovedmålsetningen med prosjektet var å skape et «best practice»-

eksempel og å utforske hvordan man best kunne arbeide med frivillige i museet, inneholdt 

søknaden mange forskningsspørmål. Disse forskningsspørsmålene kan fortelle mye om hva 

som oppleves som utfordrende for museet ved medvirkningsprosjekter, og hva som var 

hovedfokuset i arbeidet med de frivillige. 

!
Deler av prosjektets mål var som nevnt blant annet å «inkludere eldre mennesker i 

museumsarbeid», og gjennom dette arbeidet skal de eldre oppleve å «delta i samfunnet og 

være til nytte og fortsatt bidra med kunnskap og arbeidskraft». Derfor er museet opptatt av å 

finne arbeidsoppgaver til de frivillige som gjør at de får brukt kunnskapene sine. Om gruppen 

med farmasøyter skriver museet: «Hvordan kan de bidra i oppbyggingen av officinet i det 

gamle Løveapoteket med sine kunnskaper og på en slik måte at de kjenner eierskap til 
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prosessen og resultatet?»  På den annen side fokuserer mange av spørsmålene i søknaden på 183

grensene mellom ansatte og frivillige, og på hvordan forskjellige former for kunnskap og 

ekspertise skal håndteres: «Hvor går grensene for medvirkning – og når går medvirkningen 

over til at de frivillige «overtar»? Hvordan håndtere de forskjellige gruppene – en gruppe 

som har hatt farmasi som profesjon og en gruppe som er genuint interessert, men som har lite 

profesjonell fagkunnskap? (..) Hvordan kan gruppene samarbeide med hverandre?» 

Prosjektet fokuserer heller ikke bare på de medvirkende, men også på museets ansatte og 

deres holdninger: «Hva synes ansatte er akseptable holdninger for frivillige? Er det fagfolk 

innad i museet som sterkere enn andre verner om sin profesjon? Hvordan skape allmenn 

aksept innad i museet for bruk av frivillige?»  184

!
Basert på forslagene for arbeidsoppgaver som skisseres i søknaden - «registrering, utvelgelse, 

merking, rengjøring, plassering i utstillingen?»- og «bygge opp kunnskapen om ulike urter og 

velge ut riktige planter?» kan det virke som om søknaden åpner for at de frivillige deltakerne 

skal få være med å ta valg som preger resultatet. Med utgangspunkt i Nina Simons modeller 

for deltakelse kan vi kanskje si at dette handler om forhandlinger mellom «contributory», 

«collaborative» og «co-creative» deltakelse. Fokuset på hva de frivillige skal få ut av 

medvirkningen, å bidra med kunnskap og arbeidskraft og å «oppleve å delta i samfunnet og 

være til nytte(..)» kan også minne om økomuseenes forståelse av deltakelse som noe som skal 

stimulere til «egen aktivitet med utgangspunkt i eget miljø og egen tradisjon».  Fokuset 185

ligger ikke i de materielle eller økonomiske resultatene de frivillige medvirkende kan bidra til 

å skape, men i den forutsatte effekten medvirkingen vil ha på dem. Det er dette som skaper 

verdien for museet; det at museet, som Hegseth Garberg skriver i håndboken, får mulighet til 

å utøve sin samfunnsrolle gjennom å inkludere de frivillige i museets arbeid. Men samtidig 

som dette representerer en mulighet for å realisere en av museets viktige funksjoner, kan 

medvirkningen også oppfattes som en trussel mot den faglige integriteten i andre deler av den 

profesjonaliserte museumsinstitusjonen. Nettopp fordi museet er en profesjonell institusjon 
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hvor de ansatte har klare ansvarsområder og faglige standarder, blir utøvelsen av 

samfunnsrollen vanskelig. Løsningen på dette problemet, slik søknaden og håndboken 

fremstiller det, er nettopp profesjonalisering av museets arbeid med deltakelse og 

medvirkning gjennom fokus på relasjoner, forhandlinger og grenseoppganger mellom museet 

og deltakerne. For at inkluderingen skal skje, må det altså settes opp klare grenser for hva alle 

deltakerne kan gjøre av arbeidsoppgaver, man må bli enige om spillereglene, og man må 

pleie relasjonene.  

!
Frivillighet som publikumsutvikling 

Fokuset på relasjonen mellom de involverte partene preger også måten Aktive Venner er 

organisert. Museets hadde i utgangspunktet et ønske om å ha tettere kontakt med 

venneforeningen, og samarbeid om frivillig arbeid ble sett på som en måte å oppnå dette på. 

Dermed kan organisasjonsmodellen oppfattes som en modell som tar inn over seg 

betydningen av enkeltpersoner og gruppers relasjoner. Det er lagt opp til stor grad av 

samarbeid mellom museet og venneforeningen i et fleksibelt system som både fordeler 

ansvaret utover i museumsorganisasjonen og gir enkeltpersoner stort spillerom til å komme 

med idèer og ta ansvar. Anne-Britt Gran nevner organisasjonsnettverk og 

relasjonsmarkedføring som en måte å drive publikumsutvikling på. Hun skriver:  

!
«Det konkret å samarbeide med andre organisasjoner, kunstneriske eller ei, profesjonelle som 
amatører, kan i seg selv virke publikumsutløsende. En leder bør velge sine samarbeidspartnere 
med omhu og spørre: Hvordan kan dette samarbeidet styrke og utvide publikummet mitt, utvide 
organisasjonens perspektiver og styrke kulturinstitusjonens legitimitet i samfunnet?»   186!

Samarbeidet med venneforeningen og de andre interesseforeningene om frivillig arbeid kan 

føre til at nye publikummere kommer til, og til at flere besøker museet oftere. Mens museet 

tidligere hadde separate relasjoner med venneforeningen, interesseforeningene og de tre 

gruppene av farmasøyter, apotekere og leger, inngår disse nå i et felles nettverk. De frivillige 

gruppene som inngår i venneforeningen, samtidig som de får beholde sin gruppe- og 

foreningsidentitet. Flere medlemmer i venneforeningen betyr at flere sansynligvis besøker 

museet oftere fordi de får gratis inngang, og dermed kan museet få fordelen av flere 

besøkende. Et aktivt sosialt nettverk vil kunne tiltrekke seg nye medlemmer, og slik kan 
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museet også få nye og lojale besøkende. Den sosiale kontakten mellom ansatte og frivillige i 

det frivillige arbeidet, i lunsjen og på arrangementer fører til gjensidig og uformelll 

kommunikasjon, som kan pleie relasjonene og også sees på som en form for markedsføring. 

Som både Holmes og Slater og Hayes uttrykker det er «active belongers» gode ambassadører 

for museet, og de frivillige på Sverresborg kan godt tenkes å fungere som brobyggere mellom 

museumsansatte og publikum, slik Holmes beskriver. Publikumsutvikling gjennom 

relasjonsmarkedsføring og nettverksbygging kan dermed sees som et integrert mål i 

profesjonaliseringen av arbeidet med frivillige, samtidig som det kan virke som om museet 

har nådd ambisjonen om tettere kontakt med venneforeningen. 

!
I dette kapitlet har jeg beskrevet de frivillige gruppene på Sverresborg med fokus på 

profejsonalisering av museets arbeid med frivillige. I det avsluttende kapitlet vil jeg etter å ha 

oppsummert oppgaven blant annet gjøre en kort sammenlikning av de to casestudiene 

Nasjonalmuseet og Sverresborg. Hvilke likhetstrekk finnes mellom dem, og hva kan de to 

studiene si om frivillighetens verdi for museene i dag? 
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KAPITTEL 7: Oppsummering og 
konklusjon 

!
Innledning 

Hva er frivillighet i norske museer i dag? 

I begynnelsen lette jeg etter en definisjon av hva frivillighet er innenfor museene, eller i 

hvertfall en avgrensning mot hva det ikke er. Det viste seg å være mindre enkelt enn jeg 

hadde forventet. Selv om jeg heller ikke nå mot slutten av denne oppgaven kan gi definitivt 

svar på hva frivillighet i museene er, føler jeg at jeg har kommet et stykke nærmere i 

forståelsen av hva frivillighet kan være i museene og hvor jeg selv mener grensene kan 

trekkes. I det følgende vil jeg oppsummere problemstilling, forskningsspørsmål, 

undersøkelser og mine resultater 

!
Mine mål med oppgaven har vært å lære mer om hvilke former for frivillighet som finnes ved 

museene idag, og hvordan profesjonaliserte museene forholder seg til dem. Jeg har analysert 

hvilke teorier og idealer jeg mener kan ligge til grunn for disse  tilnærmingene, og diskutert 

hvorvidt og på hvilken måte de tar opp i seg målsetninger fra museenes samfunnsrolle. Jeg 

har også undersøkt museenes syn på frivillighet, og lett etter svar på hva frivillighetens verdi 

er for museene i dag. I dette avsluttende kapitlet vil jeg redegjøre for hva jeg har funnet ut og 

hvilke nye spørsmål jeg har kommet frem til.  

!
Oppgavens fokus har vært todelt; jeg har undersøkt frivillighet både i form av 

venneforeninger og frivillig arbeid, og jeg har gjort undersøkelser innenfor både kunstmuseer 

og folkemuseer. Gjennom en litteraturgjennomgang, nettsideundersøkelse og to casestudier 

har jeg undersøkt problemstillingens forskjellige aspekter gjennom forskningsspørsmålene. I 

kapitel 3 la jeg grunnlaget for undersøkelsen av museenes profesjonaliserte tilnærming til 

frivillighet ved å vise ulike perspektiver på frivillighet i museumslitteraturen. Med den 

sosiale vendingen i museologien og i museenes praksis som utgangspunkt, undersøkte jeg 

museumsidealer knyttet til deltakelse og museenes samfunnsrolle, og teori- og 

metodedannelse på feltet frivillighet i museumssektoren. I kapittel 4 undersøkte jeg former 
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for frivillighet i museene ved å kartlegge referanser til frivillighet på tre kunstmuseers og tre 

folkemuseers nettsteder. Jeg rangerte referansenes tilgjengelighet på nettstedet, undersøkte 

beskrivelsene av de forskjellige formene for frivillighet, og plasserte referansene til slutt i 

kategoriene venneforeninger, grupper og klubber. Kapittel 5 og 6 var casestudier, hvor jeg 

både undersøkte former for frivillighet og museenes tilnærminger til dem gjennom 

tekstanalyse, fortolkning og beskrivelser. Ved Nasjonalmuseet var utgangspunktet 

Venneforeningen for Kunstindustrimuseet og Nasjonalmuseets tilnærming til 

venneforeningene gjennom opprettelsen av medlemsordningen Nasjonalmuseets Venner. Ved 

Sverresborg undersøkte jeg de frivillige gruppenes organisering på bakgrunn av museets 

satsning på profesjonalisering av sitt arbeid med frivillige. Jeg fortolket og gjorde rede for 

museenes teoretiske og/eller metodiske forbilder for tilnærmingen, og diskuterte hvorvidt 

disse tok opp i seg målsetninger knyttet til museenes samfunnsrolle. Tilslutt i hvert kapittel 

diskuterte jeg museenes syn på frivillighet og hva som, basert på min fortolkning, er 

frivillighetens verdi for de to museene. 

!
Former for frivillighet 

I innledningskapitlet skrev jeg at venneforeninger kanskje er den vanligste formen for 

frivillighet i museer, og er dèt mange assosierer med frivillighet i museene. Antakelsen ble 

forsterket ved at 7 av 11 referanser i nettsideundersøkelsen handlet om venneforeninger, og at 

alle museene bortsett fra ett museum hadde minst en venneforening. Informasjonen i 

beskrivelsene av foreningene på nettsidene understreket ofte foreningens formelle og 

organistoriske rammer; de inneholdt gjerne opplysninger om foreningens formål, vedtekter 

og styremedlemmer, medlemstall, medlemsfordeler (som gratis adgang til museets 

utstillinger) og medlemsaktiviteter. I motsetning til venneforeningene, som var godt 

representert som lenker på museenes nettsider, fant jeg kun en lenke med ordet «Frivillige». 

Imidlertid var frivillig arbeid nevnt i beskrivelsene av alle venneforeningene som tilhørte 

folkemuseer. Her ble frivillig arbeid fremstilt som en aktivitet, og ble understreket i 

beskrivelsene som fritidsaktivitet og sosial opplevelse. Frivillige grupper ble nevnt på 

venneforeningenes side på to av folkemuseenes nettsteder, men i motsetning til beskrivelsene 

av venneforeningene gikk det ikke fram av teksten hvordan gruppene var organisert. I tillegg 

til venneforeninger og frivillig arbeid fant jeg også referanser det var vanskeligere å definere. 
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To av disse valgte jeg å kategorisere som «klubber», på tross av at den ene hadde navnet 

«Venner» i navnet. Disse hadde de samme medlemsfordelene som venneforeningene, men 

informasjonen om dem gav ingen indikasjoner på hva formålet var utover å la medlemmene 

oppleve kunst, og nevnte ikke frivillighet eller foreningsstruktur.  

!
Hvor går grensen for frivillighet? Basert på de to definisjonene jeg redegjorde for i 

innledningskapitlet, kan disse klubbene ikke defineres som hverken frivillig arbeid eller 

frivillige organisasjoner. I «World Federation of Friends of Museums» (WFFM) etiske 

regelverks definisjon av «Friends of Museums» nevnes «members of museums» blant de som 

regnes som Venner. Men samtidig sier definisjonen: «They act on a voluntary and non-

remunerative basis.»  Når formålet ikke er å støtte museet, men heller kan sammenliknes 187

med et vanlig medlemsskap på treningssenter eller i bokklubb - kan man da kalle det Venner? 

Som jeg viste i kapittel 3 brukes ordet «Friends» i varierende betydning i ulike land, basert på 

hvilke former for museums- og organisasjonsmedlemsskap som er vanlig. Mens «klubb»-

typene av medlemsordninger kanskje ligner på det som kalles «Friends of Museums» i 

Storbritannia og andre land, forbindes «Venner» i Norge stort sett med venneforeninger. 

Derfor kan det å kalle en medlemsordning for «Venner» fungere misvisende, og kanskje 

særlig når det gjøres i en museumsorganisasjon som har eller nylig har hatt venneforeninger 

tilknyttet seg. Når medlemsordningen Nasjonalmuseets Venner markedsføres med dette 

navnet, kan konnotasjoner til venneforeninger spille med (for eksempel har navnet stor likhet 

med Nasjonalgalleriets Venner), og skape en illusjon om at den profesjonelle 

medlemsordningen er en frivillig organisasjon.  

!
I undersøkelsen i kapittel 4 viste altså både venneforeninger og frivillig arbeid ved museene, 

men også noen grensetilfeller som var vanskelige å definere. I tillegg viste undersøkelsen 

tydelige tendenser til forskjeller mellom museumssjangrene ved at frivillig arbeid bare 

forekom i folkemuseene, og at medlemsordningene eller «klubbene» kun fantes ved 

kunstmuseene. Disse to tendensene var også underliggende tema for casestudiene, hvor jeg 

undersøkte museenes tilnærminger til frivillighet.  
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Museenes tilnærminger 

I casestudien av Nasjonalmuseet viste jeg hvordan museet har valgt å opprette en ny 

medlemsordning som et alternativ til de gamle venneforeningene. Forhistorien for denne 

opprettelsen er at museet to ganger, i 2005 og i 2013 har foreslått å slå sammen de fire 

venneforeningene som tilhørte de sammenslåtte museene. Da venneforeningene avslo dette 

på nytt i 2013, ble Nasjonalmuseets Venner opprettet. Jeg stilte spørsmålet: Hva forteller 

dette om synet på frivillighet og venneforeningenes verdi for museet? Analysen konkluderte 

med at opprettelsen av Nasjonalmuseet må sees som et ledd i profesjonaliseringen av museets 

publikumsarbeid med målsetning om flest mulig besøkende, og at venneforeningens verdi for 

museet først og fremst ligger i muligheten til kommunikasjon og markedsføring gjennom 

medlemsskapet, som en form for publikumsutvikling. Jeg argumenterte for at dette kan 

knyttes opp mot målsetninger i museenes samfunnsrolle og må kunne sees som en 

prioritering av deltakelse i bred forstand fremfor den demokratiske deltakelsen som kan 

foregå i en venneforening. 

!
I studien av Sverresborg tok jeg utgangspunkt i museets profesjonaliseringsprosjekt i arbeidet 

med de frivillige gruppene på museet. Satsningen på frivillig arbeid startet med prosjektet 

Aktive Venner i 2008 som resultat av et samarbeid med venneforeningen, og har siden ført til 

en profesjonaliseringsprosess som blant annet har ført til utgivelse av en håndbok for ledelse 

av frivillige i museer. I denne casestudien beskrev jeg de frivillige gruppenes organisering, 

museets profesjonaliseringsprosess og synet på frivillige, og viste hvordan satsningen på 

frivillige ved Sverresborg er inspirert av profesjonalisering av britiske museer og av britisk 

museumslitteratur. Tilslutt diskuterte jeg museets tilnærming til medvirkning og på hvilken 

måte satsningen kan sees som publikumsutvikling. Jeg konkluderte med at fokuset på 

relasjoner, grenseoppganger og kommunikasjon er noe som preger både oppbyggingen av 

organisasjonsstrukturen for de frivillige gruppene og arbeidet med medvirkning ved museet, 

og at dette også gjør at satsningen på frivillighet kan sees som publikumsutvikling gjennom 

relasjonsmarkedsføring. 

!
De to museenes tilnærming til venneforeninger og frivillig arbeid fremstår på mange måter 

svært forskjellige. Mens det ble satset på frivillig arbeid på Sverresborg etter 
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konsolideringen, ble det slutt på at venneforeningen gjorde frivillig arbeid etter at 

Kunstindustrimuseet ble slått sammen til Nasjonalmuseet. På Nasjonalmuseet ønsker museet 

at venneforeningene skal nedlegges, mens man på Sverresborg ønsker tettere kontakt med 

foreningen. Men i et bredt perspektiv kan man argumenterer for at museene viser noen 

fellestrekk, ved at at begge tilnærmingene preges av profesjonalisering etter britiske forbilder 

og fokus på publikumsutvikling. Håndboken for ledelse av frivillige refererer gjentatte 

ganger til Kirsten Holmes syn på frivillighet som «leisure» og frivillige som «active visitors» 

som fungerer som brobyggere mellom publikum og museets ansatte, og Nasjonalmuseet ser 

også venneforeningene i et publikumsperspektiv. Forbilder for Nasjonalmuseets Venner kan 

være programmer lik det Hayes og Slater kaller Interated Membership Scheme, som for 

eksempel finnes ved Tate Modern og V&A. I studiene har jeg konkludert med at de begge ser 

frivilligheten som en form for publikumsutvikling, men at måten dette skjer på viser 

forskjellene mellom dem. Nasjonalmuseets mål med medlemsordningen er å nå så mange 

som mulig innen åpningen av det nye Nasjonalmuseet i Bjørvika, mens Sverresborg heller 

enn å fokusere på antall medlemmer eller frivillige, er opptatt av relasjoner og å knytte bånd 

mellom museet, frivillige grupper og venneforeningen. En forklaring på denne forskjellen er 

at Nasjonalmuseet er et nasjonalt museum og en større organisasjon som har mindre lokal 

tilknytning og identitet, mens Sverresborg er et mer lokalt folkemuseum med tettere bånd til 

nærmiljøet. De samme forskjellene kan finnes igjen i forståelsen av og tilnærmingen til 

deltakelse i museet. Selv om deltakelsesbegrepet ikke var referert til spesifikt i materialet om 

Nasjonalmuseet, tolket jeg ambisjonen om et mer mangfoldig publikum som et ønske om 

deltakelse i bred forstand. På Sverresborg kan satsningen på medvirkning av frivillige i 

museets arbeid sees på som en mer aktiv form for deltakelse, hvor deltakerne ikke bare skal 

være tilstede, men også forme og påvirke resultatet. På den annen side er dette en form som 

krever mer, både av museet og av deltakerne, og som ikke kan være tilgjengelig for alle. I 

begge forståelsene av deltakelse er målet inkludering; I Nasjonalmuseet av et større og mer 

demografisk mangfoldig publikum, og på Sverresborg av eldre mennesker som utgjør 

museets kjernepublikum. 

!
!
!
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Synet på frivillighet 

På ett punkt peker studiene av de to museene i totalt forskjellige retninger; mens frivillighet 

både i håndboken og i prosjektsøknaden ved Sverrresborg blir ilagt positive egenskaper, 

finnes det ikke noe i materialet jeg har studert vedrørende Nasjonalmuseet som tilsier at 

venneforeningene er prioritert fordi de er frivillige organisasjoner. Dette kan selvsagt være på 

grunn av utvalget av materiale jeg har til rådighet. Samtidig kan det at det ikke blir lenket til 

venneforeningene fra «Venner»-siden på museets hovedside, sees som en indikator på at 

museet ikke ønsker at venneforeningene skal få oppmerksomhet. Her er Sverresborg i full 

kontrast - bakgrunnen for satsningen på frivillighet var et ønske om bedre kontakt med 

venneforeningen.  

!
I sammenlikning med satsningen på frivillighet på Sverresborg kan det være fristende å 

konkludere med at Nasjonalmuseets tilnærming til frivilligheten på museet kun er arrogant og 

basert på negative holdninger og gamle konflikter. Men samtidig er det viktig å huske på at 

de frivillige gruppene er et prosjekt startet av museet selv i samarbeid med venneforeningen, 

og som hele tiden foregår på museets premisser. Venneforeningene på Nasjonalmuseet 

eksisterte forut for museet selv og er utenfor museets kontroll som selvstendig forening. Selv 

om Kunstindustrimuseet er sammenslått med resten av Nasjonalmuseet har 

Kunstindustrimuseets Venneforening fortsatt formelle bånd til den gamle organisasjonen 

gjennom styrerepresentasjon i Stiftelsen Kunstindustrimuseet,  som igjen er en del av 188

konsolideringen gjennom avtale med Kulturdepartementet. Foreningen blir dermed som en 

del av det gamle Kunstindustrimuseet som den konsoliderte enheten Nasjonalmuseet ikke kan 

blir kvitt eller endre.  Dette er et av premissene som gjør forutsetningene for en 189

sammenligning mellom de to museenes tilnærminger vanskelig.  

!
Generellt kan vi likevel si at begge museene representerer en tendens til å se frivillighet og 

frivillige som en type publikum, og frivillighet som «leisure». Basert på det tilgjengelige 
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materialet har jeg argumentert for at Nasjonalmuseet primært ser verdien i venneforeningene 

som muligheten for markedsføring og kommunikasjon gjennom medlemsmassen, mens 

Sverresborg i tillegg til å se frivillige som ambassadører og brobyggere for publikum, også 

knytter frivillighet til immatrielle verdier forbundet med kulturdemokratisering og museets 

samfunnsrolle: Medvirkning, inkludering og deltakelse. Som jeg viste i kapittel 3 med 

begrepet «deltakelse», er dette begreper som er åpne for fortolkning og som ikke har èn 

konkret betydning. Slik Hegseth Garberg påpeker i håndboken, er en dreining i synet på 

frivillige – fra ubetalt arbeidskraft til besøkende og lojale ambassadører – en oppvurdering 

som gjør frivillige attraktive i museene på en ny måte. Men et endret syn på frivillighet fra et 

økonomisk perspektiv til det man kanskje kan kalle et sosialt perspektiv - som først og fremst 

fokuserer på frivillighetens sosiale funksjoner - kan også by utfordringer. Mens man i det 

økonomiske perspektivet på frivillighet kan snakke om frivillighetens verdi som en konkret 

størrelse, et stykke arbeid, en pengesum eller en gave, kan talemåter forbundet med et 

verdiladet og sosialt syn på frivillighet være mere vag og udefinerbar i hva som skaper verdi 

og hva verdien består i.  Når Hegseth Garberg siterer Maurice Davies i håndboken på 190

uttalelsen om at «frivillighet er den ultimate form for deltakelse», blir dette ikke 

problematisert eller forklart i håndboken, og det er uklart hvorvidt frivillighet alltid er 

deltakelse, eller hva som skal til for at det skal være det. 

En lettvindt omgang med verdiladede utsagn knyttet til frivillighet - som at frivillighet «er» 

inkludering eller deltakelse, vil i praksis lett kunne omsettes til det som på Arnsteins stige 

kalles «tokenism»– som jeg oversetter med symbolsk deltakelse. Derfor bør en 

profesjonalisert tilnærming til frivillighet i museer med sosiale målsetninger og fokus på 

metode, også ta opp i seg kritiske perspektiv på hva frivillighetens verdi er.  

!
Hva er frivillighet i museene idag?  

Spørsmålet kunne vært stilt anderleders;  hva er frivillighet for museene i dag? Denne 

oppgaven har hatt som mål å først og fremst undersøke museenes perspektiv. Hvordan 

prioriterer de i relasjon til frivillighet, og hva legger de vekt på når det gjelder frivillighet? En 

av de generelle konklusjonene mine på dette basert på de to museene jeg har gjort casestudier 

i, må være at det sosiale aspektet av frivilligheten har mye større verdi for musene enn det 
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økonomiske. Enten de ser venneforeninger som en mulighet for markedsføring gjennom 

medlemsskap eller frivillige som brobyggere mellom museet og publikum, så ligger verdien 

ikke først og fremst i det som tradisjonelt har vært formålet med frivilligheten; gaver til 

samlingen, pengestøtte til museet, og det arbeidet som utrettes av de frivillige. Frivillig arbeid 

har fått en immateriell verdi i museet, som nettverksbygging, sosialt arbeid, 

publikumsutvikling og en mulighet til å utøve sin samfunnsrolle. Mere spesifikke svar kan 

handle om tendenser som gjør seg gjeldende innenfor museumssjangrene - som 

profesjonalisert arbeid med frivillighet i folkemuseene, og de konsekvensene opprettelsene av 

museumsstyrte medlemsklubber har for frivilligheten i kunstmuseene. Selv om jeg ikke har 

studert flere enn et museum i hver sjanger i denne undersøkelsen, vil jeg underbygge 

påstanden om disse tendensene ved å vise til lignende trekk ved andre norske museer. For 

eksempel har Bymuseet i Bergen hatt en ansatt frivillighetskoordinator i flere år, og på 

Maihaugen jobbes det med frivillige grupper med kontaktpersoner blant de ansatte, som på 

Sverresborg.  Nasjonalmuseets tilnærming til venneforeningene er heller ikke unik – en 191

undersøkelse på nettsidene til andre kunstmuseer i Osloregionen viser tilsvarende tendenser. 

Munchmuseet har opprettet medlemsordningen Munchmuseet Medlem med to typer 

medlemsskap; MUNCH+ hvor medlemmene blant annet får gratis inngang i ett år med 

ledsager, og MUNCHEXTRA hvor man i tillegg får invitasjoner til offisielle 

utstillinsåpninger, VIP-biletter og to ledsagere.  De private museene Astrup Fearnley og 192

Henie Onstad har begge medlemsordninger. På Henie Onstad Kunstsenters side om 

medlemsordningen HOK Klubb kan man lese at Henie Onstad Kunstsenters Venneforening i 

2014 endret organisasjonsform fra forening til HOK Klubb, og at «overgangen innebærer en 

effektivisering av organisasjonen og gjenspeiler utviklingen av HOKs virksomhet».  En 193

undersøkelse av disse tendensene i kunstmuseer og folkemuseer kunne vært en idè til videre 

forskning.  
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