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Abstract
This thesis is based on a case study of a local museum that challenges the idea of what a museum constitutes 
today. The museum elaborates on the idea of considering the visitor as a participant and examines the possibility  
of contributing to empowerment among the local community. The aim of this thesis is to analyze the museum's 
external  work and its  participatory elements in a  place characterized by migration and marginalization,  and 
thereby achieve a deeper knowledge of the relationship between the museum and its visitors. 

The study is conducted through qualitative methods, such as participatory observation and interviews with 
museum staff  and  museum visitors,  and  a  quantitative  survey among local  residents.  The thesis'  theoretical 
framework consists of the participatory museum perspective and theoretical  concepts such as empowerment, 
community and place. Using these concepts, the character of the museum's external work and its participatory 
elements are analyzed regarding the issues of participation, empowerment and the social role of the museum. The 
analysis also include the site's demographic aspects in relation to the museum and what kind of challenges these  
imply. In addition, the museum's spatial character and its location is discussed. 

The result shows that the museum is a participatory museum that experiences the challenges associated with 
this perspective. The conclusion highlights the importance of clearly determining what kind of participation the 
work is based on. Furthermore, the result shows that the museum is part of a process whereby the participants are  
allocated resources, skills, authority and motivation. Thus, the conclusion is that the museum contributes to the  
empowerment  among  its  visitors.  The  result  also  demonstrates  several  challenges  of  working  in  an  area 
characterized by migration and marginalization. These challenges relate to the museum's role as a help centre, a  
discontinuity among the participants and cultural aspects. The conclusion is that these conditions require the 
museum to use other methods than the traditional museum, such as formative evaluation, outreach programs, 
culture specific knowledge and good insight into their communities. 
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Inledning 

Man får  berätta  vad  man har  varit  med om, man får  hitta  ett  sammanhang,  man får  lite 
försiktigt veta att här finns en plats som det är ok att vara på […]. Ett museum som är nära  
mänskligheten, istället för ett museum som är en flashig byggnad som ska sätta platsen på 
kartan, det handlar inte om det. Det handlar om att vara där för dem som bor där. [---] Museet 
skiljer sig på den punkten – man är lite närmare folket.

(Museimedarbetare 2018)

Denna uppsats behandlar en verksamhet som tänjer gränserna för vad ett museum 
konstituerar  idag.  Verksamheten  är  ett  lokalt  museum  i  en  av  Stockholms 
heterogena förorter.  Museet  förvaltar  inte  en  befintlig  samling  ur  en 
museitraditionell bemärkelse utan producerar snarare samlingen tillsammans med 
sina besökare.  Museet  elaborerar  med idén om att  se  museibesökaren  som en 
deltagare  och  undersöker  möjligheten  att  bidra  till  empowerment  bland 
lokalinvånarna.

Syftet med uppsatsen är att analysera museets externa verksamhet och dess 
deltagande  inslag  på  en  plats  som  är  präglad  av  migration  och  ekonomisk 
utsatthet. Att genom detta åstadkomma en djupare kunskap om relationen mellan 
museet och dess besökare. Jag är intresserad av hur museet arbetar på platsen, 
tillsammans  med  lokalinvånarna  och  undersökningen  fokuserar  därmed  på  de 
anställdas  uppfattningar  om  verksamheten,  vad  arbetet  innebär  och  hur  det 
villkoras,  men  också  vilken  roll  museet  utgör  för  besökaren  och  besökarens 
uppfattning om museet. 

Museet  som  uppsatsen  handlar  om  är  en  föregångare  i  en  de  största 
utmaningar vi har i det svenska samhället vad gäller integration. Det befinner sig 
fysisk i ett mångkulturellt  område, vilket innebär både problem och kreativitet. 
Museet  utgör  också  ett  av  de  första  fallen  där  man  går  i  närkontakt  med 
operationaliseringen  av  de  musei-  och  kulturarvsvetenskapliga  begreppen 
deltagande och empowerment. Genom att studera och problematisera ett konkret 
fall kan en djupare förståelse åstadkommas vad gäller de villkor, utmaningar och 
framgångar sådana verksamheter upplever. 

Uppsatsen  bringar  därmed  etnografiskt  förankrad  kunskap  till  musei-  och 
kulturarvsfältet och bidrar till en mer generell insikt i hur nya former av museer 
förhåller sig till samhället i stort, ett samhälle som blir allt mer fragmentariskt och 
präglas av migration och utanförskap. Museet arbetar nämligen nära de grupper 
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som statistiskt sett är underrepresenterade inom svenska museers besöksgrupper – 
människor med utländsk bakgrund och lägre utbildning.

Riksutställningars  (2014:12)  rapport  Museerna  och  mångfalden drar 
slutsatsen  att  svenska  museer  har  misslyckats  med  att  införliva  “den  etniska, 
sociala socioekonomiska eller kulturella mångfalden i Sverige”. Enligt rapporten 
pekar den besöksstatistik som i dag finns tillgänglig på att endast tio procent av 
svenskarna som besöker museer har utländsk bakgrund och att museibesökarna är 
långt mer högutbildade än rikssnittet. De flesta museer saknar dessutom policyer 
för att förändra detta faktum. 

Detta undersökningsområde har därmed en hög relevans både ur ett samhälls- 
och vetenskapsperspektiv. De traditionella museerna har fortfarande en given plats 
i  samhället,  samtidigt  som  nya  former  av  museer,  med  nya  metoder  och 
förhållningssätt, har börjat bana nya vägar. Det saknas dock kunskap om hur dessa 
fungerar  och  förhåller  sig  till  besökaren.  I  denna  uppsats  kommer  en  sådan 
verksamhet att undersökas på djupet.

Tidigare forskning 

Nya typer av museer med nya metoder och förhållningssätt – likt den verksamhet 
som denna uppsats handlar om – är en del av en större utveckling inom musei- 
och kulturarvsområdet. För att placera uppsatsens ämne i ett större sammanhang 
kommer  detta  avsnitt  att  redogöra  för  tidigare  forskning som behandlar  denna 
utveckling.

Museiväsendet  har  sedan  dess  uppkomst  haft  uppdraget  att  förvalta  det 
nationella  kulturarvet  och därmed konstruerat  den nationella  identiteten utifrån 
nationens ambitioner (Kaplan 1994:9). Museet användes för att stärka nationen 
och definiera den – knyta ett folk till en kultur och en geografisk plats. I denna 
process  inkluderades  vissa  grupper  och  företeelser,  medan  andra  ofrånkomligt 
exkluderades. Det finns mängder av litteratur som fokuserar på hur museer och 
kulturarv fungerar för att definiera nationer och identiteter (Basu 2008; Bohman 
2005; Jenkins 2002; Kaplan 1994; Kaepler 1994; McDowell 2008). Observera att 
detta  inte  är  en  historiskt  förankrad  företeelse  utan  även  förekommer  idag. 
Bohman menar att ”kulturarv har formulerats och förts fram för att stärka idén om 
en enad nation, ett nationellt folk med en gemensam historia och kultur.” (Bohman 
2005:199).  Museitjänstemän  besitter  därmed  en  maktposition  –  de  bestämmer 
vilka  berättelser  som ska  berättas.  Kaeppler  menar  därför  att  museer  alltid  är 
politiska (Kaeppler1994:21).

Museiväsendet fungerar dessutom som en kunskapsauktoritet, som med hjälp 
av sina samlingar har tolkat det förgångna och utbildat folket (Kaplan 1994:9). 
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Därför bör museer betraktas som instrument, vilka kan definiera både nationer och 
den  egna  självbilden  (Kaplan  1994:4).  Museer  är  sociala  institutioner  vars 
samlingar och utställningar är både aktörer och produkter av social och politisk 
förändring. Därför påtalar Kaplan (1994:5) vikten av att studera museer. 

Museernas nuvarande roll i samhället är dock inte lika given som den var förr. 
Museernas auktoritet som kunskapsförmedlare och museernas roll i den nationella 
identiteten,  har  sedan länge utmanats  i  en allt  mer  mångkulturell  värld.  Black 
(2012)  och  Anderson  (2004:2012)  undersöker  en  ny  museologi  kopplad  till 
museernas förändrade roll i samhället. Vi lever i en samtid där ny kommunika-
tionsteknik  och  internet  utgör  en  konkurrent  till  museerna.  På  internet  finns 
resurser och kulturellt material tillgängligt för de flesta, dygnet runt och till största 
delen gratis. Museets funktion, både som fritidsaktivitet och kunskapsförmedlare, 
har därför destabiliserats och de traditionella museibesökarna har minskat i antal 
under de senaste decennierna (Black 2012:6). Black hävdar att museet måste ändra 
sig eller dö, och menar att människor i första hand efterfrågar en social upplevelse 
när de besöker museer (2012:21, 29, 167). Museets största uppgift bör därför vara 
att finnas till för ”the community”. 

Anderson (2012:8) menar, i samklang med Black, att museerna bör förnya sin 
ideologi och praktik för att behålla sin relevans i dagens samhälle. Hon diskuteras 
ett  skifte  inom  museisektorn  från  bland  annat  samlingsfokuserad  till 
publikfokuserad,  där  kunskap  om  publiken  utgör  en  vital  resurs  (Anderson 
2012:3–4). Weil (2012:170) hävdar i linje med detta att museerna, under slutet av 
1900-talet,  har  genomgått  en  förändring.  De  har  gått  från  att  vara  inåtriktade 
institutioner med fokus på sina samlingar, till  att  bli  institutioner som erbjuder 
olika undervisningsmässiga tjänster till allmänheten. 

Hendry (2005)  redogör  för  musei-  och  kulturarvsfältets  koppling  till  olika 
”communities”. Hon menar att olika ursprungsfolks upprättande av museer och 
kulturcenter  är  ett  sätt  att  återta  makten  över  sin  egen representation.  Hendry 
(2005:81)  ställer  sig  dock  frågan  huruvida  dessa  grupper  överhuvudtaget  vill 
exponera sin kultur och om verksamheten snarare bör tjäna andra syften. Hendry 
(2005:81–103) presenterar flera etnografiska fall som visar på hur makten över sin 
egen kulturarvsproduktion och representation kan uttryckas på varierande sätt. Det 
handlar inte enbart om att agera konsult till andra museers utställningsverksamhet, 
utan också om att driva en verksamhet med en egen agenda. För vissa handlar det 
om att  fokusera på den materiella kulturen, för andra handlar det om att  hålla 
språk  och  seder  levande.  I  mångt  och  mycket  innebär  dessa  verksamheter  ett 
identitetsskapande  och  ett  återuppbringande  av  kulturarvet,  snarare  än  en 
konservering av det – vilket förutsätts av ett deltagande.

Även Young (1999) menar att dagens museer måste börja samarbeta mer med 
sin  publik.  Hon  redogör  för  globaliseringens  effekter  på  musei-  och 
kulturarvsfältet och menar att vår tids kommunikationsteknologi haft stor inverkan 
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på  hur  samlingarna  hanteras,  tillgängliggörs  och  dokumenteras.  Den  globala 
massturismen inverkar både negativt och positivt på museet. En växande publik 
medför  slitage  på  det  materiella  kulturarvet  men  samtidigt  betyder  en  ny 
kommunikationsteknik  att  fler  människor  får  tillgång  till  museernas  material. 
Denna öppenhet innebär i sin tur att publiken kan ställa högre krav på museernas 
innehåll, tolkning och kunskapsförmedling.

Young (1999) menar därför att musei- och kulturarvsfältet bör använda nya 
tillvägagångssätt  för  att  behålla  sin  relevans  i  ett  globalt  samhälle.  De 
migrationsströmmar  och  den  kulturella  fragmentering  som  globaliseringen 
medför, kan innebära problem för museer som har sitt ursprung i en nationalistisk 
eller kolonial kontext. För att representationen på museet ska spegla samhället kan 
dessa  museer  behöva  omvärdera  och  omformulera  både  samlingar  och 
utställningspraktik.  Young  hävdar  att  lösningen  är  det  samarbetande  museet 
(1999:14). Detta förhållningssätt innebär skapandet av utställningar tillsammans 
med de  som framställs,  samt  en  förmedling av  museets  material  utifrån  olika 
perspektiv  och  vetenskapstraditioner.  Vidare  menar  Young  i  linje  med  Black 
(2012) och Hendry (2005) att  framtidens museum är det som finns till  för det 
partikulära, som finns till för att bidra till empowerment hos olika grupper. I och 
med denna utveckling blir det tydligt att museerna både problematiserar sig själva 
som makthavare  men  även vänder  blicken  utåt  och  beaktar  maktaspekten  hos 
besökaren.

Bourdieu (1985) är  en av de som har studerat  denna maktaspekt,  närmare 
bestämt  museibesökaren  och  dess  klasstillhörighet.  Enligt  Carle  (2016:408) 
baseras  Bourdieus  klassteori  på  idén  om att  olika  kapital  ligger  till  grund för 
människors klasstillhörighet och att människor har ett ekonomisk, kulturellt och 
socialt kapital. Det ekonomiska kapitalet utgörs av pengar och andra materiella 
tillgångar. Det sociala kapitalet innebär de förmånliga relationer och det sociala 
nätverk som individen har tillgång till. Det kulturella kapitalet innebär individens 
kulturella förutsättningar, däribland utbildningsnivå och i vilken grad man lärt sig 
behärska kulturella förfiningar såsom stil och språk (Carle 2016:408). 

Enligt  Carle  (2016:394–395)  påvisar  Bourdieus  studie  av  konstmuseers 
besökare, att individens kulturella kapital påverkar museibesöket. Utgångspunkten 
för  studien  är  att  majoriteten  av  museets  besökare  tillhör  de  högre  samhälls-
klasserna och generellt sett har en högre utbildning. Studien fokuserar på varför 
denna grupp dominerar och undersöker huruvida museibesöket ställer vissa krav 
på besökaren. Enligt Carle (2016:394–395) fastställer Bourdieus studie (1985) att 
museibesöket och upplevelsen av konsten som visas där, villkoras av individens 
utbildningsgrad och kulturella erfarenhet. Det primära i själva konstupplevelsen är 
nämligen att kunna bedöma och värdera konsten, vilket i konkret mening innebär 
förmågan att sätta namn på konstverket och jämföra det med andra. För att kunna 
göra  detta  krävs  en  viss  typ  av  kunskap,  en  relation  till  konstverket  eller  en 
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erfarenhet  av  liknande  verk.  Individens  kulturella  kapital  villkorar  därmed 
upplevelsen på museet (Carle 2016:394–395).

Detta avsnitt har redogjort för tidigare forskning som fokuserar på musei- och 
kulturarvsområdets utveckling, från det traditionella museet till en ny museologi. 
En  museologi  som,  i  syfte  att  bibehålla  museets  relevans  i  dagens  samhälle, 
formar nya typer av museer med nya metoder och förhållningssätt. I nästa avsnitt, 
som  presenterar  uppsatsens  teoretiska  utgångspunkter,  kommer  ett  sådant 
förhållningssätt att beskrivas närmare. 

Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner

Det deltagande museet 

Den utveckling inom musei- och kulturarvssektorn som redogörs för i avsnittet 
om  tidigare  forskning,  är  bakgrunden  till  denna  uppsats  främsta  teoretiska 
utgångspunkt. Denna utgångspunkt är ett museipedagogiskt perspektiv som brukar 
kallas  det  deltagande  museet.  Detta  perspektiv  är  en  del  av  den 
samhällsförändring  som  ställer  nya  krav  på  museerna.  I  jämförelse  med  det 
traditionella  museet  är  det  deltagande museet  mer  publikfokuserat,  det  strävar 
först och främst efter att vara relevant, användbart och tillgängligt för besökaren 
(Simon 2010:ii). Genom att fokusera på det sociala mötet, minska sin auktoritet 
och istället börja samarbeta med besökaren och låta denne bli delaktig, kan museet 
öka sin relevans i människors liv. (Black 2012:11; Simon 2010:i–iv). 

Gurian (2005:71) redogör för att det pågår en förändringsprocess där gränsen 
mellan museer och andra samhällsinstitutioner har börjat luckras upp. Därför går 
det inte längre att med visshet säga vad ett museum är. De nya museerna kommer 
att  vara  en  blandning  av  flera  olika  institutioner  som  exempelvis  skola, 
socialtjänst, shoppingcenter, arkiv, teater och café.  Dessa museer kommer, enligt 
Gurian (2005:71), att bemötas positivt och vara mer relevanta i dagens samhälle. 
Simon (2010:5) refererar till Gurians idéer och tolkar Gurians resonemang som ett 
argument för att museerna bör inrymma flera olika mål. Simon (2010:5) menar att 
en vanligt förekommande uppfattning är att olika samhällsinstitutioner arbetar mot 
skilda  mål,  men  att  dessa  mål  i  själva  verket  är  gemensamma  över  flera 
samhällssektorer. För att följa samhällsutvecklingen bör museerna därför arbeta 
med flera uppdrag parallellt och sträva efter att tillmötesgå olika gruppers behov. 
Det deltagande perspektivet är enligt Simon (2010:5) en del av detta ändamål. 

Det teoretiska material som uppsatsen baseras på vad gäller det deltagande 
perspektivet, är framförallt Simons (2010) The Participatory Museum men också 
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Blacks texter (2010; 2012). Simon (2010) redogör för det deltagande museet och 
dess funktion i samhället. Hon teoretiserar kring det deltagande museets villkor 
och  möjligheter,  dess  relation  till  besökaren  och  den  problematik  som  detta 
perspektiv  kan  medföra.  Hon  diskuterar  det  deltagande  museets  relevans  i 
samhället och varför det sociala mötet bör stå i fokus i museiverksamheten. 

Simon  (2010:ii)  definierar  ett  deltagande museum som en verksamhet  där 
människor kan delta och interagera, både med andra människor men också med 
det  material  som museet  erbjuder.  Människor  ska,  i  relationen till  ett  musealt 
innehåll, kunna skapa och dela med sig av idéer och alster, samt diskutera och 
utbyta  erfarenheter.  I  linje  med  detta  menar  Black  (2012:10–11,  52)  att 
museisektorn bör engagera sina besökare genom deltagande och samarbete och 
därmed  se  dem som deltagare  eller  användare,  inte  passiva  konsumenter  eller 
besökare. Simon (2010:iii) menar att det deltagande museet inte är för eller om de 
som besöker det – utan med dem. Black hävdar med en liknande retorik att museet 
bör tillhandahålla resurser med besökaren inte för eller till dem (Black 2012:167). 

Enligt  Simon (2010:186–191) kan museer tillämpa fyra olika modeller för 
deltagande.  Den  första  modellen  innebär  att  besökaren  bidrar  med  något  till 
museet, exempelvis material, objekt eller idéer. Detta kan museet därefter använda 
i sina utställningar. Denna form för deltagande kallar Simon (2010:203–230) den 
bidragande modellen.  Den  andra  modellen  innebär  att  besökaren  utgör 
samarbetspartner i en verksamhet som museet både initierar och styr. Ett exempel 
på  detta  är  när  museet  konsulterar  olika  grupper  inför  framtida  utställningar. 
Denna  form  för  deltagande  kallar  Simon  (2010:231–262)  den  samarbetande 
modellen. Den tredje modellen innebär att besökaren är mer inflytelserik och inte 
enbart utgör en samarbetspartner till museet, utan också är en medskapare. Då är 
besökaren  med  och  skapar  projektet  från  start  och  har  ofta  ett  egenintresse  i 
verksamheten.  Denna  form  för  deltagande  kallar  Simon  (2010:263–280)  den 
medskapande modellen. En fjärde och sista modell innebär att museet fungerar 
som en värd varmed allmänheten kan nyttja museets lokaler och resurser. Då utgör 
museet en arena för möte och samtal mellan olika aktörer och grupper. Denna 
form för deltagande kallar Simon (2010:281–300) värdskapsmodellen.

Community

En annan teoretisk utgångspunkt för denna uppsats är begreppet ”community” – 
en engelsk term som kan översättas till svenskans gemenskap eller lokalsamhälle 
– men som här används i sin engelska form och hädanefter kommer att skrivas 
utan citationstecken. Begreppet  community har  använts länge inom kulturarvs-
vetenskapen  och  ses  ofta  tillsammans  med  begreppet  kulturarv.  De  är  tätt 
sammanlänkade då ett community kan definieras och berättigas genom kulturarvet 
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och  kulturarvet  kan  utvecklas  och  bevaras  genom  ett  community  (Waterton 
2015:54). 

Begreppet har sin bakgrund inom sociologin och har tidigare syftat till byn 
eller  staden  på  landsbygden.  Community  definierades  då  som en  självständig 
grupp  människor,  boende  på  en  specifik  geografisk  plats  med  en  gemensam 
livsstil (Waterton 2015:54). Waterton (2015) argumenterar för att begreppet bör 
problematiseras  och  menar  att  denna  definition  är  föråldrad.  Definitionen har 
kritiserats för att ge en överdrivet homogen och romantisk bild av begreppet, men 
trots detta är den fortfarande livaktig inom vetenskapen (Waterton 2015:54). 

Numera definieras community inte främst som knutet till en geografisk plats, 
utan  har  utvidgats  till  att  inkludera  kulturella  grupper  som knyts  samman  av 
gemensamma identiteter, värderingar, erfarenheter eller intressen, både på internet 
och i fysisk miljö. Värt att poängtera är att en individ kan tillhöra flertalet olika 
communities.  Community  är  därmed  mer  än  en  geografisk  plats  (Waterton 
2015:55–58).  Därför  används  inte  den  svenska  översättningen  lokalsamhälle i 
denna uppsats, inte heller  gemenskap eftersom denna term ger konnotationer till 
konsensus och gemytlighet. Dagens definition gör gällande att ett community är 
långt mer heterogent än vad som ansågs traditionellt, samt att interna hierarkier, 
maktrelationer  och  konflikter  är  oundvikliga.  Idén  om  ett  community  som 
enhetligt och statiskt har fått lämna företräde för en mer fragmentarisk definition 
av ett community som ständigt omkonstruerar sig själv (Waterton 2015:57–58:). 
Det är denna definition av community som används i uppsatsen.

MacFarlane  (2014)  redogör  för  att  museer  i  USA  ofta  används  som 
”community centers” och att resten av museivärlden bör lära av detta. Vad som 
gör ett ”community center” framgångsrikt är den samarbetsvilliga andan mellan 
museet och communityt,  inte antalet  aktiviteter eller projekt.  Det är inte heller 
storleken på museibyggnaden som spelar roll utan snarare materialet som finns till 
hands och möjligheten att ta tillvara lokala talanger och anpassa pedagogiken efter 
communityts intressen, behov och förutsättningar. Ett sådant museum väcker liv i 
en lärarlust och gagnar därför allmänheten (MacFarlane 2014:31). 

MacFarlane (2014:33) går så långt som att påstå – utan någon specifik källa – 
att de undervisningsmässiga aktiviteter som ett community centrum kan erbjuda, 
ökar  inte  bara  allmänhetens  nyttjande  av  museet,  utan  också  allmänhetens 
generella  förståelse  av  livet  och  dess  mentala  hälsa.  Därför  anser  många 
museichefer att det är museets plikt att fungera som ”community centers”, inte 
minst  med  tanke  på  att  museimiljön  kanske  är  den  enda  platsen  i  ett 
lokalsamhälle, som kan fungera som hörsal eller rekreationsrum. Hon poängterar 
också att den nära relation som finns mellan skolväsendet och museerna i USA är 
ett vinnande koncept. Museerna tillhandahåller då särskilda program vars centrala 
syfte är att komplettera läroplanen (MacFarlane 2014:33). 
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Crooke  (2006)  menar  att  community  har  blivit  ett  modeord  inom 
museisektorn och att begreppet nästan har ersatt termen publik. Hon har undersökt 
nya former för museum vars främsta uppdrag är att finnas till  för communityt. 
Hennes  teoretiska  resonemang bygger  på  fallstudier  av  District  Six  Museum i 
Kapstaden,  Museo  Comunitario i  Mexico,  och  olika  initiativ  på  Nordirland 
(Crooke  2006:176). Crooke  konstaterar  att  institutioner  likt  dessa  bidrar  till 
communityts  empowerment,  skapar  en  positiv  identitet  och  stärker  själv-
förtroendet hos invånarna. Varför dessa museer är framgångsrika beror på att de 
har ett bottom-up-perspektiv samt att museiprojekten startas med, baseras på och 
drivs  av  communityts  behov  och  önskningar  (Crooke  2006:177).  Crooke 
(2006:184) betonar att museer som inleder ett samarbete med olika grupper måste 
ställa  sig  själva  frågan  hur  auktoriteten  mellan  museitjänstemännen  och 
communityt ska balanseras på bästa sätt. Andra frågor de bör beakta är huruvida 
communityts  ledare  är  accepterade  av  communityts  övriga  medlemmar  och 
huruvida  de  individer  som  museet  samarbetar  med  är  representativa  för 
communityt (Crooke 2006:184). 

Gaither (1992) undersöker museer som samarbetar med olika communities i 
en  amerikansk  kontext.  Han  menar  att  dagens  migrationsströmmar  lett  till  att 
USA:s befolkning blivit allt mer pluralistisk. Detta innebär att olika minoriteter 
vuxit i omfattning och erövrat större politiskt inflytande. Därmed ställs hårdare 
krav på att samhällets institutioner ska vara mer inkluderande. Museer är inget 
undantag och bör,  enligt  Gaither,  arbeta  för  att  hylla  mångfalden i  landet  och 
fungera som pedagogiska såväl som sociala institutioner (1992:58).  Då kan de 
bygga broar och skapa förståelse mellan olika grupper. 

Gaither betonar museers sociala ansvar och fokuserar på museer som arbetar 
för  olika minoriteters  räkning,  närmare bestämt  afroamerikanska museum.  Det 
afroamerikanska nationella narrativet, som blivit ignorerat och förminskat genom 
historien, synliggörs nu genom ett samarbete med dessa museer (Gaither 1992:59–
60). Museerna är ett stöd till dessa communities och institutionen fungerar som ett 
forum där diskussion och samhällskritik kan äga rum. Gaither (1992:60) betonar 
att museet bör ha en god insyn i det community som det samarbetar med. Han 
menar  att  afroamerikanska  museer  som  har  en  nära  relation  till  särskilda 
communities  –  och  därmed  har  mandat  att  uppmärksamma  dem  och  deras 
erfarenheter – bygger på att gruppmedlemmarna känner en stark anknytning till 
museet.  En  förutsättning  för  detta  är  att  museet  är  väl  insatt  i  och  har  en 
förtrogenhet med dessa grupper. 

Bäst vore såklart om museets medarbetare representerade den pluralism som 
finns i den amerikanska befolkningen, men motsägelsefullt nog är inte så fallet. 
Gaither (1992:58) menar att de amerikanska museitjänstemännen vanligtvis inte 
speglar samhällets kulturella mångfald. Detsamma gäller i den svenska kontexten. 
Utredningen  Museerna  och  mångfalden på  uppdrag  av  Riksutställningar 
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(2014:12),  visar  att  en  bråkdel  av  de  som  arbetar  på  museer  har  utländsk 
bakgrund.  Av  dessa  arbetar  de  flesta  på  positioner  som innebär  ett  begränsat 
inflytande över  verksamheten.  Att  motverka  detta,  med hjälp  av  internt  arbete 
såsom rekrytering och arbetsmiljö, har dessutom låg prioritet.

Empowerment

Begreppet ”empowerment” är en annan teoretisk utgångspunkt i denna uppsats, 
termen används här i sin engelska form och kommer hädanefter att skrivas utan 
citationstecken.  Varför  en  engelsk  term  används  och  inte  den  svenska 
översättningen bemyndigande, beror på att den svenska termen är ovanlig och inte 
överensstämmer helt med den engelska, då den i språklig mening sätter särskilt 
fokus på juridisk myndighet. Begreppet empowerment kommer här att användas 
med Chikozhos (2015) definition. 

Chikozho  (2015:65)  definierar  empowerment  som  en  process  varigenom 
människor  får  kontroll  över  de  faktorer  och  beslut  som  påverkar  deras  liv. 
Empowerment bygger på att individen tilldelas resurser, färdigheter, auktoritet och 
motivation,  men  också  kan  ställas  till  svars  för  sina  egna  handlingar.  Denna 
process innebär att individen utvecklar en självständighet vad gäller kapaciteten 
att  förbättra  sitt  ekonomiska  och  sociala  välbefinnande.  Chikozho  (2015) 
diskuterar  med  denna  teoretiska  ansats  hur  community-museum  i  Zimbabwe 
fungerar som ett medel för engagemang och empowerment. 

På kollektiv nivå handlar empowerment om att samhället har ett kontinuerligt 
fokus på vad som är  behovet,  vad som ska göras  åt  detta  och ett  gemensamt 
agerande på alla plan. Chikozho poängterar att grupper eller institutioner bara kan 
uppnå empowerment genom att förvärva olika former av makt, vilket innebär att 
människorna är sina egna tillgångar. En utomstående aktör kan således bara bidra 
till empowerment genom att uppmuntra, underlätta och ackompanjera gruppen i 
denna process (Chikozho 2015:65). 

Enligt Sandell (2002:4) kan och  bör museer arbeta med sociala frågor som 
ojämlikhet, diskriminering och marginalisering. Detta eftersom museer i bästa fall 
kan ha en positiv inverkan på missgynnade individer, vara en katalysator för social 
utveckling, fungera som ett verktyg för empowerment och bidra till ett mer rättvist 
samhälle.  Sandell  påpekar  att  det  endast  har  genomförts  ett  fåtal  formella 
utvärderingar  som  behandlar  museers  roll  i  gruppers  empowerment.  Den 
dokumentation som finns att tillgå betonar dock museers potential att engagera 
och  skapa  möjligheter  för  grupper  som  tidigare  saknat  möjligheter  för 
beslutsfattande.  Museet  har  då  fungerat  som ett  kreativt  och  tryggt  forum där 
communityts medlemmar kan utveckla de förmågor och självförtroende som krävs 
för  att  ta  kontroll  och  vara  en  aktiv,  självständig  del  i  communityts  framtid 
(Sandell 2002:7)
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Sandell  (2002:4) menar att  museer kan bidra till  att  reducera orättvisa och 
marginalisering på tre nivåer: på  individnivå, på  community-nivå (med grupper) 
och på samhällelig nivå. Nivåerna, samt de processer de avser, är inte strikt skilda 
utan  kan  gå  in  i  varandra.  På  samhällelig  nivå  handlar  museers  delaktighet  i 
utvecklingen  mot  ett  mer  rättvist  samhälle  om  deras  inverkan  på  samhällets 
övergripande maktrelationer. Museer påstås kunna påverka maktrelationer mellan 
grupper genom att  konstruera och förmedla sociala  narrativ.  Sandell  menar  att 
merparten av forskningen om museers sociala agens hittills har fokuserat på detta. 
Det  vill  säga  vilka  politiska  implikationer  representationen  inom museet, 
exempelvis utställningspraktiken, ger (Sandell 2002:3). 

Nu har ett  skifte skett,  där man istället  har börjat  intressera sig för vilken 
social  påverkan museet kan ha på  besökaren och besökarens  livsvillkor.  Dessa 
effekter, som uttrycks på individ- och community-nivå, är dock svåra att mäta – 
varför merparten av undersökningarna har baserats på teoretiska antaganden. Men 
då kultursektorn blivit alltmer medveten om sociala frågor och det inte längre går 
att förbise museernas sociala agens, försöker fler och fler att studera dessa effekter 
empiriskt (Sandell 2002:3–4). 

Museers  inverkan  på  individnivå  innebär,  enligt  Sandell  (2002:5–6)  att 
museer  kan påverka missgynnade och marginaliserade individer  på ett  positivt 
sätt.  De  positiva  effekterna  kan  vara  både  personliga,  psykologiska  och 
känslomässiga, som exempelvis bättre självförtroende, men också mer praktiska, 
såsom tillägnandet av olika kompetenser. Sandell (2002:5) betonar också museers 
möjlighet att låta människor volontärarbeta eller  arbetsträna inom verksamheten. 
På så sätt  kan långtidsarbetslösa människor,  personer med psykisk ohälsa eller 
äldre ofrivilligt ensamma människor tillägna sig nya kunskaper och bygga sociala 
nätverk.  Museers  inverkan  på  community-nivå  (med  grupper)  innebär,  enligt 
Sandell (2002:7–8) att  museer kan bidra till empowerment och social utveckling 
hos specifika grupper och att de positiva effekterna kan vara exempelvis ett ökat 
självbestämmande eller större deltagande i beslutstagande processer.

Black (2010) hävdar att de bästa museerna är de som bidrar till empowerment, 
inspirerar  och  hjälper  individer  och  communities  att  växa  (Black  2010:131). 
Enligt Black (2010:130) är det just deltagandet som är nyckeln till empowerment 
och därför bör museer aktivt arbeta för att uppmuntra deltagande. Detta kan de 
göra genom att samla in communityts röster och livserfarenheter i museet. De bör 
också uppmuntra och stötta lokalinvånarna att bli aktiva och engagerade i museets 
utbud samt att  bidra till  museets material.  Museer bör dessutom arbeta för att 
skapa länkar mellan det förflutna och samtiden. Genom att göra det möjligt för 
lokalinvånarna  att  undersöka  deras  förflutna  och  upptäcka  deras  relevans  för 
framtiden, gör man dem samtidigt uppmärksamma på vikten att inta en aktiv roll i 
dagens beslutsfattande (Black 2010:130).
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Carol Malt (2006; 2007) ställer sig frågan huruvida museer kan gå utanför 
deras traditionella roll och börja arbeta för kvinnors empowerment. För att besvara 
frågan har hon studerat museer i Jordanien Marocko och Kuwait. Malt (2007:55) 
hävdar  att  det  finns  nuvarande  forskning  som  undersöker  kvinnliga  musei-
tjänstemän, museers undervisningsprogram och nya sätt att förespråka jämlikhet 
mellan  könen i  en kontext  som inrymmer  både  traditioner  och  behovet  av  en 
politisk,  social  och  ekonomisk  infrastruktur.  Denna  forskning  undersöker  hur 
frågor om identitet,  läs- och skrivkunnighet och ekonomisk självständighet kan 
integreras i museet och göra det möjligt för kvinnor att delta fritt i samhället och 
utmana den traditionella mansdominansen. Malt menar att museer är lämpliga för 
detta ändamål eftersom de utgör en plats som erbjuder trygghet och en avskildhet 
där deltagandet inte associeras med skam eller ägandeskap (Malt 2007:55).

Plats och rum

Andra teoretiska begrepp som används i denna undersökning är plats och rum. I 
denna uppsats utgör dessa två begrepp en huvudrubrik för flera olika innebörder. 
För det första innebär plats det geografiska område som museet är verksamt i. Det 
vill  säga orten och alla dess demografiska aspekter.  Dessa aspekter kan tänkas 
inverka på museets  verksamhet,  inte  minst  lokalinvånarnas sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå  och  etnicitet.  För  det  andra  avser  begreppet  den  plats  där 
museilokalen  ligger.  Det  vill  säga  museets  läge,  både  dess  lokalisering  i 
förhållande  till  målgruppen  och  dess  lokalisering  i  förhållande  till  den 
omkringliggande miljön. För det tredje syftar plats och rum till museirummet, dels 
den materiella aspekten såsom museets interiör, yta och storlek men också den 
sociala dimensionen – ett socialt rum för samvaro.

Museirummets  betydelse,  förmågan  att  känna  sig  “hemma”  är  något  som 
villkorar upplevelsen på museet och samtidigt är en förutsättning för att kunna 
delta,  menar  både  Simon  (2010:34–5,  42)  och  Black  (2012:59).  Museets 
lokalisering är också väsentlig, två av de vanligaste orsakerna till att avstå från att 
besöka  museum  är  lång  resväg  och  avsaknad  av  transportmöjlighet  (Black 
2012:22–23).  Därför  är  det  viktigt  att  museer  –  för  att  nå  de  besökare  som 
vanligtvis inte går på museum – bedriver någon form av uppsökande verksamhet. 
Museet  erbjuder  då en  del  av  sin  verksamhet  i  marginaliserade  områden eller 
andra publika sammanhang där målgruppen i fråga brukar vistas (Black 2012:185, 
203–204).

Ett lokalt museum kräver inte att besökaren förflyttar sig ett längre avstånd för 
att delta i verksamheten. Men detta kan också föra med sig en del utmaningar. När 
museet ligger i besökarens närområde kan museet komma att utgöra en annan roll 
för besökaren än vad ett traditionellt museum gör. Platsens demografiska aspekter 
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kan medföra att  museet tilldelas en social roll i  form av hjälpinstans. Viktigt  i 
detta sammanhang är att undersöka vilka villkor platsen ställer på museet. 

Modell över teoretiska utgångspunkter

Här nedan syns en modell över uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Modellen 
fungerar  som en  disposition,  vilken  tydliggör  kopplingen  mellan  de  teoretiska 
begreppen och olika forskare.

Avgränsning, syfte och frågeställningar

Den här studien begränsar sig till museets externa verksamhet, det vill säga hur 
museet arbetar på platsen tillsammans med besökare och lokalinvånare. Denna 
avgränsning innebär att ekonomiska och organisatoriska aspekter av verksamheten 
förvisso kommer att presenteras, men inte analyseras djupare. Inte heller arkiv- 
eller förvaltningsaspekten kommer att behandlas närmare. 

Det  övergripande  syftet med  uppsatsen  är  att  analysera  museets  externa 
verksamhet och dess deltagande inslag på en plats  som är präglad av migration 
och ekonomisk utsatthet. Att genom detta åstadkomma en djupare kunskap om 
relationen mellan  museet  och  dess  besökare. Jag är  intresserad av  hur  museet 
arbetar på platsen, tillsammans med lokalinvånarna och undersökningen fokuserar 
därmed på de anställdas uppfattningar om verksamheten, vad arbetet innebär och 
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hur  det  villkoras,  men  också  vilken  roll  museet  utgör  för  besökaren  och 
besökarens uppfattning om museet. Uppsatsens frågeställningar är:

1. Vad är  detta  för  museum,  är detta  ett  deltagande museum eller  något  
annat och vad skiljer detta museum från andra museer?

2. Hur  ser  relationen  mellan  museet  och  dess  besökare  ut?  Vilken  
problematik medför det deltagande perspektivet? Vilken roll spelar museet  
för  besökaren?  Vad  anser  de  anställda  att  de  gör  och  hur  uppfattar  
besökarna verksamheten?

3. Hur  fungerar  ett  deltagande  museum  på  en  heterogen  plats  som  är  
präglad  av  migration  och  ekonomisk  utsatthet?  Vilken  betydelse  har  
platsen  för  museet,  både  i  demografisk,  geografisk  och  spatial  
bemärkelse? 

Metodredovisning, källmaterial och etiska ställningstaganden

Undersökningen är en fallstudie av ett lokalt museum i en av Stockholms förorter. 
Denna undersökning analyserar museets externa verksamhet på djupet med hjälp 
av framförallt kvalitativa metoder. Dessa metoder utgår från ett perspektiv som 
innebär att kunskap bäst uppnås genom att gå på djupet – leta efter sammanhang, 
problematisera,  nyansera och beskriva med ord (Eliasson 2013:21).  Kvalitativa 
metoder alstrar vanligtvis data som relaterar till exempelvis händelser, yttranden, 
uppfattningar  och känslor.  Denna data  är  lämplig  att  använda sig  av  när  man 
undersöker ett fenomen med frågan  varför något är som det är eller  hur något 
fungerar  (Ahrne  &  Svensson  2015:10).  Därmed  är  de  kompatibla  med  den 
undersökning som ligger  till  grund för  denna uppsats,  då den fokuserar  på de 
anställdas  uppfattningar  om  verksamheten,  vad  arbetet  innebär  samt  hur  det 
villkoras,  men  också  vilken  roll  museet  utgör  för  besökaren  och  besökarens 
uppfattning om museet. 

Den metod som undersökningen främst baseras på är kvalitativa intervjuer.  I 
kombination med dessa har även  ett antal deltagande  observationer genomförts. 
Att nämnas bör att undersökningen föregås av en 5 veckors lång praktik där jag 
arbetade  på  museet.  Under  denna  period  utfördes  på  sätt  och  vis  deltagande 
observationer,  vilka  genererat  data  som  uppsatsen  därför  också  baseras  på. 
Därmed finns det inslag av aktivism i studien, vilket handlar om att jag genom 
min utbildning kom med nya inslag som man mottog på museet. Efter praktikens 
slut genomförde jag 15 stycken deltagande observationer i museets verksamhet, då 
i rollen som forskare. Av dessa utfördes 8 stycken i ett öppet sammanhang, då 
museets verksamhet var fri för den breda allmänheten att delta i, exempelvis öppet 
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hus, workshops och publika konstverk. 7 av de 15 observationstillfällena var dock 
slutna sammanhang, då verksamheten baserades på samverkan med en specifik 
grupp museibesökare/projektdeltagare. Även observationerna efter praktikens slut 
innehöll inslag av aktivism som handlar om att jag i vissa projekt var delaktig som 
en museibesökare tillika projektdeltagare och därmed inte förhöll mig passivt. Likt 
andra projektdeltagare var jag en aktiv del av projektet och har därmed påverkat 
det sammanhang som jag studerade. 

Användningen av deltagande observationer i undersökningen motiveras med 
att  forskaren  till  fullo  ska  förstå  det  sociala  sammanhang  denne  observerar. 
Forskaren behöver  då röra sig  på en skala  av passivt  observerande och aktivt 
deltagande. Detta innebär att forskaren – för att till fullo förstå vad som sker – kan 
behöva göra det som de man studerar gör. Observationens funktion ligger också i 
dess komplettering till intervjuerna – ibland  säger människor en sak, medan de 
gör en  helt  annan.  Dessutom  har  de  deltagande  observationerna,  i  denna 
undersökning,  gett  en  inblick  i  museets  verksamhet,  en  slags  förkunskap som 
möjliggör förmågan att ställa relevanta frågor i intervjuerna. 

Mina sagespersoner  har  i  första  hand  varit  de  som driver  och  arbetar  på 
museet, men också några av museets besökare/projektdeltagare. Materialet består 
dels  av vardagssamtal  som ägde rum under praktikperioden och de deltagande 
observationerna, dels av de formella kvalitativa intervjuerna. I vardagssamtalen 
ställdes frågor som uppenbarade sig i situationen och som inte var uttänkta på 
förhand.  Vid  dessa  tillfällen  antecknade jag  svaren  i  efterhand.  De kvalitativa 
individuella intervjuerna genomfördes med totalt 14 stycken sagespersoner, varav 
8 placeras  inom kategorin medarbetare och 6 stycken placeras  inom kategorin 
museibesökare/projektdeltagare.

Intervjuerna var semistrukturella, vilket betyder att intervjun i viss mån har en 
struktur, en slags ram bestående av ett antal förutbestämda frågeställningar och 
ämnesområden. Men samtidigt är ramen flexibel, vilket innebär att forskaren ger 
sagespersonen utrymme att komma in på sidospår eller väcka nya frågeställningar. 
De formella intervjuerna är utförda med mobil ljudupptagning för att underlätta ett 
flytande samtal. Två av intervjuerna är utförda via telefonsamtal och inspelning 
med hjälp av mobilapplikationen ”Telefonsamtal inspelning” för androidmobiler. 
En av intervjuerna är utförd via mailkorrespondens. Övriga intervjuer ägde rum 
antingen hemma hos sagespersonen, hemma hos mig eller på en offentlig plats. 
Beroende på tillfälle och sagesperson varierade längden på intervjun. De flesta 
intervjuerna höll sig inom ett tidsspann på 40 min–1,5 timme.

Vid förfrågan om intervju har samtliga sagespersoner fått ta del av praktisk 
information rörande integritet och intervjuns syfte. Jag har varit noggrann med att 
förklara att personens förfrågan om att delta i studien, samt deras medverkan, är 
anonym. Jag har också, med ett språkbruk som sagespersonen förstår, förklarat att 
datan kommer att anonymiseras och avkodas. Jag har dessutom erbjudit samtliga 
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personer att i  efterhand få se över de delar av uppsatsen som baseras på deras 
uttalanden, för att undvika att några misstolkningar har skett.

Utöver  de  individuella  intervjuerna  genomfördes  en  gruppintervju  med 
deltagare från ett  projekt som utgör ett  samarbete mellan museet och några av 
områdets skolor.  Sagespersonerna i  denna intervju är  omyndiga skolelever och 
därför krävdes skriftligt  samtycke från elevernas målsmän. Med hjälp av mina 
instruktioner informerade klassläraren elever och målsmän om gruppintervjun. De 
som var  intresserade  anmälde  sig  och  återkom med  skriftligt  intyg.  Intervjun 
omfattade 4 sagespersoner och pågick i ungefär 40 minuter. Även denna intervju 
spelades in med mobil ljudupptagning. 

Jag har valt att inte skriva ut museets namn i uppsatsen i syfte att skydda en 
liten  organisation  som inte  ännu  är  väletablerad.  I  de  flesta  fall  har  jag  bara 
uteslutit  museets  namn  ur  texten  för  att  istället  skriva  ”museet”.  Av  samma 
anledning  har  jag  valt  att  inte  skriva  ut  namnet  på  den  plats  där  museet  är 
verksamt. I vissa citat har jag istället markerat med ”(platsens namn)” när detta 
används  i  uttalanden.  Därför  är  också  källhänvisningen  till  den  statistik  som 
presenteras i uppsatsen ofullständig. Kommunstatistik och statistik över platsen 
har  inhämtats  via  e-mailkorrespondens  med  en  kommunal  tjänsteman.  I 
referenslistan  (otryckt  material)  skrivs  varken  namnet  på  kommunen  eller 
tjänstemannen ut, med avsikten att bibehålla platsens och museets anonymitet.

I  syfte  att  säkerställa  sagespersonernas  anonymitet  har  enbart  kategorierna 
medarbetare, museibesökare och projektdeltagare använts i texten. Inom kategorin 
medarbetare  ingår  i  själva  verket  flera  underkategorier  såsom  museichef, 
samarbetspartner,  styrelseledamot,  nuvarande  medarbetare  och  tidigare  med-
arbetare, men dessa har inte skrivits ut eftersom antalet medarbetare inom museet 
är litet, och dessa titlar därmed skulle kunna avslöja sagespersonernas identitet. 
När citat förekommer i löpande text har jag i referensen valt att förkorta titeln 
Museimedarbetare respektive Projektdeltagare med ”MM” respektive ”PD”. 

Vid intervju utförd på annat språk än svenska har jag gjort  översättningen 
baserat på mina egna språkkunskaper. När citat används i texten har korrigeringar 
gjorts för att undvika jargong som kan avslöja sagespersonernas identitet. Citaten 
har  även  korrigerats  så  att  de  bättre  lämpar  sig  som  skriftspråk  eftersom 
fragmentariskt talspråk direktöversatt till skriftspråk lätt kan bli obegripligt. Detta 
har  i  största  möjliga mån utförts  så  att  innehållet  i  citaten  ej  förvanskas.  Alla 
kursiveringar som finns i uppsatsen, oavsett om de förekommer i brödtext eller 
citat, är mina. I de fall då ord är kursiverade i citat och utsagor är de baserade på  
min tolkning av, samt vad jag valt att betona i sagespersonens uttalande. 

Intervjuer och observationer har kombinerats med kvantitativa data i form av 
en enkätundersökning. Denna enkät undersöker vilka och hur ofta de boende på 
platsen  eller  i  närområdet,  går  på  museum.  Den  undersöker  också  huruvida 
människor  känner  till,  har  besökt  och  vad  de  tycker  om  museet  som  denna 
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fallstudie  handlar  om.  Enkätens  resultat  innehöll  en  rad  olika  intressanta 
synpunkter. För att vara sann mot de som deltog enkätundersökningen bör nämnas 
att jag i uppsatsen valt att redovisa delar av materialet. Detta beror på att vissa 
delar  ligger  utanför  uppsatsens  frågeställningar.  Hela  enkäten  finns  dock 
tillgänglig som bilaga till denna uppsats.

 Enkätundersökningen är digital och består av ett Google formulär som är lätt 
att  distribuera via  internet.  Enkäten förmedlades dels  i  en Facebookgrupp med 
drygt 1.000 medlemmar, vilken riktar sig till invånare i det område som museet är 
verksamt i, dels i två av de skolklasser som museet samarbetar med. I enkäten 
kommuniceras syftet  med undersökningen samt att  deltagandet är frivilligt  och 
anonymt. När enkäten förmedlades till barn, i detta fallet elever, har detta gjorts 
via elevernas lärare, med dennes samtycke. I det fall då barnen varit under 13 år 
har  även föräldrarna  till  barnen informerats  om att  de  erbjudits  att  delta  i  en 
enkätundersökning. Ännu en metod som uppsatsen baseras på är dokumentstudier. 
Då  har  museets  interna  dokument  undersökts,  exempel  på  dessa  är 
verksamhetsberättelse och projektplaner. 

Analysen av empirin har utförts så att transkribering har skett fortlöpande med 
intervjuerna. Transkriberingen har på grund av tidsrymden för uppsatsarbetet inte 
genomförts ordagrant, utan partier i intervjuerna som varit mer innehållsrika har 
fått en mer noggrann transkribering, medan andra partier utelämnats. Analysen har 
utgått från uppsatsens delfrågeställningar, som också ligger till grund för empiri-
avsnittets disposition i uppsatsen. Därefter har analysen genomförts tematiskt för 
att få en bild av vilka stora linjer som materialet innehåller – vilka uppfattningar är 
vanligt förekommande, finns det vissa motsägelser etc. 

 Utöver primärdata tillämpas även sekundärdata i uppsatsen. Denna består av 
fallstudier som baseras på liknande verksamheter eller som undersöker områden 
som  relaterar  till  primärdatan.  Fallstudierna  används  för  att  jämföra  och/eller 
diskutera  särskilda  aspekter  på  en  mer  generell  nivå.  Den  första  fallstudien 
redogör  Scott  (2002) för.  Studien  fokuserar  på  ett  utvärderingsarbete  av 
museibesökares  deltagande  i  konstprojekt.  Den  andra  fallstudien  är  utförd  av 
Mathios (2015) och behandlar The Jane Addams Hull House museum i Chicago, 
USA,  och deras  samarbete  med  marginaliserade  grupper.  Den tredje  och sista 
fallstudien  är  Bourgois  (1995)  moderna  etnografiska  klassiker  In  search  of  
respect: Selling Crack in El Barrio, som bland annat undersöker genusaspekten i 
invandrar-communities i New York under 90-talet.

Jag har haft många roller i undersökningen av museet. Dessa roller handlar 
om att  jag har en god erfarenhet  av det  bostadsområde som museet  finns  och 
verkar  i.  Jag  ingår  därmed  i  museets  målgrupp  och  är  själv  en  av  museets 
besökare. Jag har dessutom under en period 2016 volontärarbetat på museet på 
sporadisk basis. Som sagt gjorde jag också praktik på museet i anslutning till att 
arbetet  med  denna  uppsats  påbörjades.  Detta  innebär  att  jag  i  fallstudiens 
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inledningsskede redan var bekant med flera av museets medarbetare och besökare, 
både i rollen som privatperson, praktikant och besökare. Jag har försökt navigera 
så  gott  det  går  mellan  dessa  roller,  och  trots  den  komplexitet  som  detta  har 
medfört, anser jag att närheten till fältet är en fördel. Min tidigare bekantskap med 
museet  och  flera  av  sagespersonerna  har  inneburit  att  jag  redan  vid  studiens 
inledning haft  den inblick  och position  som andra forskare kan behöva arbeta 
under en lång tid för att etablera.

Att jag sedan tidigare är bekant för sagespersonerna har möjligtvis inneburit 
att studien producerat en mindre mängd reactivity. Reactivity innebär den del av 
sagespersonens agerande som är en direkt reaktion på forskarens närvaro i fältet 
(Aull Davies 2008:7). Om forskaren under studiens gång blir en naturlig del av det 
sociala  sammanhang  denne  undersöker,  antas  sagespersonerna  i  större  mängd 
agera som de skulle  gjort  när  inte  forskaren var  där  och studien får  då högre 
reliabilitet. För att undvika att ”go native”  (Aull Davies 2008:81)  har jag under 
studiens gång varit ständigt reflexiv och strävat efter en balans mellan mina olika 
roller för att behålla den vetenskapliga distansen nödvändig för studien.

Under  uppsatsarbetets  gång  blev  jag  erbjuden  framtida  arbete  på  museet. 
Denna förfrågan skedde när all empiri var insamlad och bearbetad. I diskussion 
med min handledare har jag valt att överväga erbjudandet och är införstådd med 
den komplexitet  detta kan innebära i  en eventuell  och framtida arbetssituation. 
Detta  jobberbjudande  har  medfört  att  jag  förhållit  mig  än  mer  reflexivt  till 
uppsatsarbetet  och kontinuerligt  reflekterat  över min neutralitet  och integritet  i 
uppsatsskrivandet.

Avslutningsvis bör påpekas att uppsatsen innehåller många citat, i några fall 
särskilt  långa  citat  och  detta  har  förklarliga  skäl.  Fallstudien  resulterade  i  ett 
omfångsrikt  material  (inte  mindre  än  15  intervjuer)  och  jag  har  därför  varit 
tvungen att i stor utsträckning reducera sagespersonernas utsagor – samtidigt som 
det varit nödvändigt att låta deras röster tala. Jag har under arbetets gång arbetat 
mycket med detta och nådde till sist en punkt då jag inte kunde ta bort mer, för då 
skulle jag inte ge rättvisa till sagespersonerna. Viktigt i sammanhanget är också att 
denna  uppsats  på  många  sätt  liknar  en  antropologisk  studie.  Dessa  studier  är 
vanligtvis ”citat-tunga” i jämförelse med annan typ av forskning. I linje med detta 
är  min uppsats ”empiri-nära” och eftersom den primära metoden är kvalitativa 
intervjuer, kräver detta att utsagorna tilldelas ett extra stort utrymme och i viss 
mån får tala för sig själva.
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Undersökning och analys 

I inledningsavsnittet presenterades uppsatsens utgångspunkter. Tidigare forskning 
och teoretiska ansatser redogjordes för. De metoder och källmaterial som använts i 
undersökningen  motiverades  och  redovisades  i  detalj.  Dessutom presenterades 
etiska  ställningstaganden  och  forskarens  roll  diskuterades  reflexivt.  Nu  följer 
avsnittet Undersökning och analys. Detta avsnitt behandlar den undersökning som 
uppsatsen baseras på, det vill säga fallstudiens resultat. Här kommer den empiri 
som insamlats  att  redovisas  och analyseras  med  hjälp  av  uppsatsen  teoretiska 
utgångspunkter.

Undersökning och analys är indelat i 3 avsnitt med respektive underrubriker. 
Det första avsnittet kallas Ett deltagande museum? och fungerar som en inledning 
till  uppsatsens  empiriska  del.  Museet  som  uppsatsen  behandlar  presenteras, 
karaktären på museet diskuteras och dess deltagande inslag analyseras. Det andra 
avsnittet kallas Museet och besökaren. Detta avsnitt handlar om museets relation 
till  dess  besökare.  Här  diskuteras  den  problematik  som  tillkommer  med  ett 
deltagande förhållningssätt. Dessutom analyseras museets relation till  besökaren 
ur ett empowerment-perspektiv och deltagandets sociala roll undersöks. Det tredje 
och  sista  avsnittet  kallas  Platsens  villkor.  I  detta  avsnitt  undersöks  platsens 
demografiska  aspekter  i  förhållande  till  museet  och  vilka  utmaningar  dessa 
innebär. Dessutom diskuteras museets rumsliga karaktär och dess lokalisering. 

Ett deltagande museum?

I  detta  avsnitt  kommer  museet  som  denna  uppsats  behandlar  att  presenteras. 
Karaktären på museets externa verksamhet kommer att diskuteras utifrån insamlad 
empiri  och  Black  (2012),  Gurian  (2005)  och  Pamuks  (2012)  tankar  om 
museisektorns framtid. Därefter kommer museets deltagande inslag att analyseras 
utifrån Simons (2010) teorier om olika former för deltagande. Empirin består av 
intervjuer  med  initiativtagarna  till,  och  grundaren  av  museet,  samt  museets 
medarbetare och samarbetspartners. En del av empirin utgörs också av deltagande 
observationer i museets interna och externa verksamhet, samt dokumentstudier av 
museets verksamhetsberättelse. 

Detta avsnitt baseras på uppsatsens första frågeställning:
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• Vad är  detta  för  museum,  är detta  ett  deltagande museum eller  något  
annat och vad skiljer detta museum från andra museer?

Museets organisation och verksamhet

Den  här  masteruppsatsen  baseras,  som  tidigare  nämnts,  på  en  fallstudie  som 
avgränsar  sig  till  att  omfatta  museets  externa verksamhet.  Nu  följer  dock  en 
överskådlig  beskrivning  av  hela museets  verksamhet.  Detta  för  att  ge  en 
grundläggande förståelse för det som kommer att analyseras på ett djupare plan i 
den  resterande  delen  av  avsnittet  samt  kommande  avsnitt.  Denna  beskrivning 
baseras till  stor del på den praktikrapport jag skrev efter genomförd praktik på 
museet i oktober 2017, därför kommer jag att referera till mig själv (Waldenström 
2017) i vissa partier.

Museet  som  fallstudien  undersöker  är  ett  lokalt  museum  i  en  förort  till 
Stockholm.  På platsen bor drygt 8.000 invånare och ca 70 procent av dessa har 
utländsk bakgrund, vilket innebär att de antingen är födda utanför Sverige eller har 
föräldrar  som  båda  är  födda  utanför  Sverige  (Kommunstatistik  2017). 
Utbildningsnivån  är  lägre  än  i  övriga  kommunen  då  endast  36  procent  av 
invånarna i åldern 24–64 har en eftergymnasial utbildning, motsvarande siffra för 
kommunen  totalt  är  54  procent  (Kommunstatistik  2013).  Andelen 
förvärvsarbetande  är  också  lägre  på  platsen,  som  uppgår  till  66  procent  av 
invånarna,  motsvarande  siffra  för  kommunen  totalt  är  83  procent 
(Kommunstatistik 2014).

Museet  är  organiserat  som  en  förening  vars  enda  medlemmar  bildar  en 
styrelse.  Under  styrelsen arbetar  museichefen,  som också är  museets grundare, 
samt museets projektsamordnare. Verksamheten är projektbaserad och finansieras 
med ansökta pengar och bidrag från staten och kommunen, samt stiftelser och 
fonder.  Till  projekten  arvoderar  museet  olika  medarbetare  och  samarbetar 
regelbundet med 7–10 personer. Medarbetarna består bland annat av  verksamma 
konstnärer, mediepedagoger, projektledare, filmare, men även lekmän som bor på 
platsen (Waldenström 2017).

Museets verksamhet består, likt de flesta kulturarvsinstitutioner, av både en 
intern och en extern del. Den interna delen innebär administration, styrelsemöten, 
ansökningar,  budgetering,  övergripande  planering  och  utveckling,  samt 
detaljplanering och arkivering av de enskilda projekten. Den externa delen innebär 
den  utåtriktade  verksamheten  som  inom  denna  organisation  utgörs  av  olika 
projekt.  Den externa  delen  delas  in  i  tre  uppdragsområden.  Museet  kallar  det 
första  området  för ”Det  globala  kulturarvet”,  det  andra  kallas  ”Konstnärliga 
processer  och  kunskapsområden”  och  det  tredje  kallas  ”Publik  verksamhet”. 
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Gränsen mellan uppdragsområdena är flytande – museiprojekten sträcker sig ofta 
över  samtliga  områden,  går  in  i  varandra  och  skapar  synergier  (Waldenström 
2017). En av museets medarbetare redogör för museets verksamhet så här:

Övergripande handlar det om att samla in och ställa ut (platsens namn)bors livsberättelser, att  
genomföra konstnärliga workshops med (platsens namn)bor som den främsta målgruppen. 
Och  att  knyta  museets  verksamhet  och  frågor  som kommer  upp  i  museet,  till  teori  och 
forskning. [...] Verksamheten innehåller både det samhällsvetenskapliga, det konstnärliga och 
det pedagogiska. 

(Museimedarbetare 2018)

Det första uppdragsområdet innebär att museet försöker samla in och levandegöra 
platsens globala kulturarv. En av museets uppgifter är att intervjua människor som 
bor  på  platsen  för  att  bevara  och förmedla  deras  livsberättelser  till  publiken. 
Museets  definition  av  det  globala  kulturarvet  kan  sammanfattas  med  detta 
uttalande:

Det  går  runt  en  massa  människor  här,  med  erfarenheter  från  andra  länders  politiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella historia.  Det är det globala kulturarvet. Det är så mycket 
mer än exempelvis hantverk!

(Museimedarbetare 2017)

Museets andra uppdragsområde syftar till de konstnärliga processer och konstarter 
som  museet  initierar  och  deltar  i,  tillsammans  med  museibesökaren  tillika 
projektdeltagaren. Dessa processer kopplas i sin tur till olika kunskapsområden för 
att undersöka möjligheten till att verka för empowerment inom museets målgrupp. 
Museets målgrupp är först  och främst  lokalinvånarna i  olika åldrar men också 
intresserade i  närområdet  eller  från  helt  andra  platser. Museets  tredje 
uppdragsområde  är  den  publika  verksamheten.  Den  baseras  på  de  olika 
museiprojekten  och  uttrycks  genom  exempelvis  utställningar,  iscensättningar, 
seminarium,  workshops,  publika  konstverk  eller  events.  Dessa  äger  rum  i 
museilokalen men även i utemiljön på platsen.

Under perioden 2017/2018 har jag bekantat mig med tre av museets projekt 
som löper parallellt. Här följer en kort beskrivning av dessa. Det första projektet 
går under namnet ”Inkludering/Kvinnonätverket” och syftar enligt museet till att 
skapa  sammanhang  för  empowerment  inom  en  grupp  kvinnor  med  utländsk 
bakgrund som, trots att de migrerade till Sverige för flera år sedan, står utanför 
arbetsmarknaden.  Projektet  är  finansierat  med  pengar  från  kommunen  med 
avsikten att skapa inkludering i samhället, ett begrepp som museets medarbetare 
har tolkat som något slags integrationsarbete – att ta plats i det svenska samhället. 

Det andra projektet – som får illustrera hur museets olika projekt kan röra sig 
över  flera  av  museets  uppdragsområden  samtidigt  –  är  ett  treårigt  samarbete 
mellan museet och skolor som ligger på platsen eller i dess närområde. I projektet 
samarbetar  museet  med  barn  och  unga  i  konstnärliga  arbetsprocesser  för  att 
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utveckla deras språk- och läsutveckling. Eleverna vägleds av museets medarbetare 
och arbetar med olika texter och skapar egna berättelser. Eleverna gestaltar och 
iscensätter berättelserna med hjälp av olika konstarter, exempelvis bildskapande, 
spelfilm  eller  animation.  På  detta  vis  kopplas  projektet  till  uppdragsområdet 
Konstnärliga processer och kunskapsområden. Eleverna utgår ofta från sig själva 
och  sina  egna  erfarenheter  när  de  skapar  berättelser.  Därmed  omsätts  och 
levandegörs även det globala kulturarvet i denna process. Skolprojektet avslutas i 
regel  med  en  publik  verksamhet  varje  år,  då  det  material  som  producerats  i 
projektet ställs ut offentligt på museet. På så sätt går projektet in i samtliga av 
museets uppdragsområden (Waldenström 2017).

Det  tredje  projektet  finansieras  med  Kulturrådets  bidrag  som  går  under 
namnet  Kreativa platser. Kulturrådets avsikt med utlysningen är att invånare ska 
få inflytande över konst och kultur i sitt närområde. Museet driver utifrån dessa 
premisser  ett  projekt  bestående  av  ett  antal  mindre  delprojekt.  För  att  samla 
delprojekten kring ett tema har museet valt ämnet  ”Makt och vanmakt”. Bland 
annat  skapades och framfördes  en föreställning bestående av en ljudkoreografi 
under våren 2017. Detta delprojekt baserades på ett deltagande arbete med lokala 
samarbetsparter och röster från platsen. Dessutom har ett antal deltagande musik-
jams/musikworkshops,  i  samarbete med delvis  lokala  musiker  genomförts.  För 
närvarande  pågår  ett  delprojekt  som  innebär  att  lokalinvånare  skapar 
“väggtidningar” i syfte att kommunicera, för platsen och dess invånare, viktiga 
budskap. 

 Vid  sidan  av  de  tidsbegränsade  projekten  driver  museet  en  fortlöpande 
verksamhet som varje år finansieras av Studiefrämjandet. Här sätts fokus på att 
barn och unga ska få prova på olika konstarter.  Under  hösten 2017 pågick en 
“filmklubb” där deltagarna fick prova på att göra film, se på film och diskutera 
film. Denna verksamhet brukar dyka upp lite då och då, exempelvis på kvällar 
eller lov. 

Museet har inga permanenta öppettider för den breda allmänheten.  Museet 
arbetar som sagt i olika projekt där mötet mellan museet och besökaren främst 
möjliggörs inom  dessa  slutna  ramar.  Utöver  detta  är  museilokalen  och  dess 
aktuella utställning öppen för allmänheten på sporadisk basis,  vanligtvis  några 
dagar i veckan, men detta varierar. Museet har också öppet vid särskilda tillfällen 
exempelvis vid temakvällar, invigning av utställningar eller när projekt avslutas. 
Eftersom arvodet  först  och  främst  placeras  inom de  olika  projekten,  utforskar 
museet  möjlighet  att  utöka sin publika verksamhet  och bemanna museilokalen 
med hjälp av volontärer.
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Inte som andra museer

Hur förmedlar sig museet? Vad är medarbetarnas uppfattning om vad museet gör 
och  vad  är  det  som skiljer  detta  museum från  andra  museer?  Flera  av  med-
arbetarna har svårt att sätta ord på dessa frågor. Några av sagespersonerna funderar 
över varför verksamheten kallas museum, de menar att verksamheten inte är som 
ett ”vanligt” museum och att det också skulle kunna definieras som en kulturell 
förening, ett mediehus, ett all-aktivitets-hus, ett laboratorium eller en konsthall. 
Varför det kallas just museum handlar dock om att det gör anspråk på att behandla 
både konstarter och kulturarvsfrågor. Den senare handlar enligt sagespersonerna 
om att  museet  har  uppgiften  att  samla  in  livsberättelser  från  platsen  och  den 
materia som skapas i projekten. Vad som också framkommer i intervjuerna är att 
museet inte arbetar som ett traditionellt museum, men att traditionella museer kan 
ha  liknande deltagande inslag.  Vissa  uppfattar  att  museet  ligger  i  någon slags 
framkant eller tänjer gränserna för vad ett museum ska vara:

Vi är i nuet [...] man rör sig liksom i samtiden och i vilket behov det finns just nu. Nu är det  
väl i och för sig många museer som börjar jobba på det sättet, att man försöker snappa upp 
nutidens behov eller samtal och diskussion […]. Och det är ju unikt för det här museet, men 
jag ser också att det är så man börjar jobba på fler och fler ställen. Och vi jobbar väldigt aktivt 
med publiken. Att publiken inte bara är besökare utan också är med och formar verk eller 
utställningar, eller vilka samtal som väcks – de är med och formar platsen.

(Museimedarbetare 2018)

De flesta museers externa verksamhet innehåller workshops eller programpunkter 
där  besökaren  mycket  riktigt  kan  delta.  Men  merparten  av  den  externa 
verksamheten  förutsätts  inte  av  deltagande  inslag,  exempelvis  kunskaps-
förmedling  genom  en  befintlig  samling  eller  en  utställningsproduktion  som 
organiseras  internt.  Museet  som denna uppsats  behandlar,  baserar  däremot  sin 
externa  verksamhet  till  största  delen  på  att  lokalinvånare  eller  museibesökare 
deltar.  I  intervjun  med  en  medarbetare  beskriver  denne  museets  relation  till 
lokalinvånarna  ”Jag  skulle  säga  att en  del invånare är  väldigt  involverade  i 
museets verksamhet, det handlar framförallt om de grupper som är aktiva i projekt 
och  workshops,  samt  lokala  samarbetsparter”  (MM  2018).  Ytterligare  en 
medarbetare  beskriver  museets  relation  till  besökaren  och  redogör  lite  mer 
ingående för museets deltagande karaktär:

De  som besöker  museet  kan  vara  potentiella  deltagare  i  museet.  Under  utvecklingen  av 
museets koncept formulerade jag det ungefär så här – deltagarna gör museet, eller besökarna 
gör museet. [...] Ibland har vi utställningar då man kan titta och lyssna på mycket. Men ibland 
har vi inte det och då gör deltagarna – besökarna – de går in i projekt helt enkelt och gör – det 
är det som är museet då.

(Museimedarbetare 2018)
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När en annan medarbetare ska förklara vad museet är för något, blir de tydligt att 
hen är så van att tänka sig besökaren som en deltagare att hen blandar ihop orden i 
sin redogörelse:

Det är inte som ett traditionellt museum, det har en annan typ av lokal, ett annat bemötande, 
en annan genre. Kanske ett modernt museum, eller postmodernt museum! Alltså inte det här 
traditionella att man ska bevara konst från förr och visa upp, och – så här var det förr – alltså  
historiskt. Visst, de jobbar också mycket med historien om platsen via sina berättelser som 
man spelar in. Men det är inte så traditionellt egentligen, att man går runt och tittar på nåt. För 
så kanske man tänker mycket om ett museum. Att man som deltagare – nej, jag menar som 
besökare – att man besöker – kanske inte interaktivt.  Många jobbar med det också, att man 
kanske tittar och tar med sig nån slags upplevelse hem eller så, men att man kanske inte aktivt 
är med och skapar själva museet. För så tycker jag att det är mycket på det här museet. Om 
inte alla barn hade varit där,  eller ljudberättelser – hade det inte funnits några invånare –  
genom dem växer museet fram! I deras berättelser, historier och filmer som de skapar där,  
eller konst eller vad det kan vara.

(Museimedarbetare 2018)

Utifrån dessa uttalanden är det tydligt att museet är ett framväxande museum, inte 
ett  traditionellt  museum som vårdar  och bevarar (det  som faktiskt  är  kärnan i 
definitionen av  ett  museum).  På så  sätt  bryter  det  mot  konventionens  normer. 
Museet och dess samling växer fram genom det som skapas i nuet, det är i en 
ständig rörelse.  Detta  är  en egenskap som de etablerade museerna saknar men 
måhända  strävar  efter  –  de  vill  inte  vara  dammiga  och  otidsenliga.  Men  vad 
händer  med  bevarandet  och  kontinuiteten  i  denna  rörelse?  En  av  museets 
medarbetare berättar  i  en intervju att  museet  har en  ofullständig samling.  Hen 
tillägger att: 

Historiskt sett skulle ju museerna ha en fullständig samling, men vi vill ha en ofullständig 
samling eftersom den baseras på ett samhälle i ständig rörelse – därför kan den aldrig bli 
fullständig. Eftersom museilokalen är två rum och kök, kan vi inte samla på oss för mycket  
saker heller. 

(Museimedarbetare 2017)

Sagespersonen  konstaterar  samtidigt  att  de  flesta  tänker  på  föremål  när  de 
föreställer sig ett museum och kan därför förstå att det kan verka motsägelsefullt. 
Medarbetaren betonar då att museet driver projekt och i projekten skapas materia 
som kan ta plats  på museet under en begränsad tid – efter projektets  slut  kan 
denna materia rivas: 

Vi kan inte samla på oss eller magasinera, vi kan plocka in saker men sen ta bort dem.[...] Det  
finns en traditionell syn på hur man ska hantera föremål. Men man kan komma från ett annat 
håll och vara föremålslös – men ändå tycka att föremål är viktiga.

(Museimedarbetare 2017)

En annan medarbetare uttrycker sin syn på bevarandet inom museet:
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Det vill vara ett museum, och kanske omformulera eller diskutera formen för ett museum. Det 
är ju en utstickare,  för det  gör på lite annat sätt.  Det är ett museum över invånares olika  
uttryck, de har ju också det här arkivet med berättelser. Det blir som ett minne, en minnesbank 
över olika uttryck och berättelser. Och människor får göra ett avtryck där – i sin plats – via det  
här museet, som då tar hand om allt det där de gör. Det finns kvar i det här museet. Man kan 
komma dit och man kan säga – jamen den där utställningen som vi gjorde, den finns. Här är 
bilden, eller här i datorn finns det ett arkiv.

(Museimedarbetare 2018)

Museet  är  litet  till  storleken,  både  organisationsmässigt  men  framförallt  i  ett 
spatialt hänseende – lokalen är liten. Därför kan museet inte magasinera en större 
samling. Enligt det sista citatet framkommer att museet förvaltar digitalt material, 
exempelvis  animationer,  filmer,  ljudupptagningar,  intervjuer  och  foton  som 
skapats  eller  dokumenterats  i  museiprojekten.  Men det  fysiska  materialet  som 
skapats  i  projekten  kan  gallras  efter  att  det  har  förmedlats  i  museets 
utställningsverksamhet. 

Något  som argumenterar  för  att  museet  ligger  i  någon  slags  framkant,  är 
Gurians (2005:71) resonemang om museernas pågående förändringsprocess. Hon 
menar  att  fokuset  på  det  materiella  –  själva  samlingen – kommer  få  mindre 
betydelse  inom  museisektorn  i  framtiden.  Framtidens  museum  kommer 
kommunicera  narrativ  som  baseras  mindre  på  samlingarna  och  mer  på 
immateriella uttryck såsom berättelser, sånger och tal. Hon menar också att det 
pågår en förändringsprocess där gränsen mellan museer och andra institutioner 
börjar suddas ut. Därför går det inte längre att med visshet säga vad ett museum är. 
De  nya  museerna  kommer  att  vara  en  blandning  av  flera  olika  samhälls-
institutioner exempelvis skola, socialtjänst, shoppingcenter, arkiv, teater och café. 
Dessa museer kommer, enligt Gurian (2005:71), att bemötas positivt och vara mer 
relevanta i dagens samhälle.

I linje med detta menar Simon (2010:5) att den allmänna uppfattningen är att 
olika  samhällsinstitutioner  arbetar  mot  skilda  mål,  men  att  dessa  mål  i  själva 
verket är gemensamma över ett flertal sektorer. Detta innebär att dagens museer 
kan  ha  mycket  gemensamt  med  andra  institutioner  och  Gurians  (2005) 
resonemang om att gränsen suddas ut blir därmed ännu tydligare. Ett sådant mål är 
exempelvis  att  motverka  orättvisa  och  marginalisering  samt  att  verka  för 
integration. Detta är ämnen som kommer att diskuteras i nästa avsnitt, Museet och 
besökaren. 

I  avsnittet  Tidigare  forskning har  redan  redogjorts  för  de  utmaningar  som 
samhällets utveckling bär med sig vad gäller ny teknologi, stora migrationsflöden 
och en minskning av traditionella museibesökare (som dessutom inte återkommer 
efter ett första besök). Black (2012:4–5) menar i enlighet med Gurian (2005) att 
museerna, till  följd av detta, går igenom en identitetskris och att det inte råder 
någon konsensus kring vad ett museum är eller vilket syfte det ska ha. En stor 
tänkare av vår tid, författaren och nobelpristagaren Orhan Pamuk (2012) går mer 
kritiskt in i diskussionen och menar att de stora museernas tid är över. Han hävdar 
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att museerna måste bli mindre, mer individualistiska och billigare för att behålla 
sin  relevans  och  sin  mänsklighet.  Stora  museibyggnader  med  massiva  portar 
saknar detta  och skrämmer därför bort  människor.  Pamuk (2012) menar  att  vi 
istället behöver mer anspråkslösa museum, som hyllar det lilla lokalsamhället och 
involverar detta i sin verksamhet.

I samklang med Pamuk hävdar Black (2012:1–13) att dagens museer måste 
ändra sig eller dö och förespråkar att de bör ta ett socialt ansvar och arbeta tätt 
tillsammans med, samt stärka, olika communities. På så sätt skapar museerna ett 
engagemang hos  publiken.  Genom att  börja  samarbeta med publiken och göra 
dessa till aktiva deltagare, går besökaren från att vara just en tillfällig besökare till 
att bli en återkommande användare av museet (Black 2012:1–13, 52). Här följer 
därför ett avsnitt som undersöker just de deltagande inslagen i museet.

Olika former för deltagande
 

Det framkommer i intervjuerna med medarbetarna att detta är ett museum med 
tydligt  deltagande  inslag.  Museet  förvaltar  inte  en  befintlig  samling  i  en 
museitraditionell bemärkelse utan museet producerar samlingen tillsammans med 
sina besökare eller projektdeltagare.  Museets verksamhet kan placeras inom alla 
fyra former av deltagande som Simon (2010:186–191) redogör för. 

Simons (2010:203–225) första modell,  det  bidragande deltagandet,  handlar 
om  att  besökaren  bidrar  med  stoff  till  museet.  Modellen  utgår  från  att 
projektdeltagaren bistår med specifika objekt, tjänster eller idéer som efterfrågas 
av institutionen, inom en process som är kontrollerad av institutionen. På detta 
museum har det bidragande deltagandet tagit sig i uttryck genom att museet tagit 
emot eller samlat in bidrag i form av livsberättelser, minnen och erfarenheter, men 
också materia – exempelvis föremål och bilder. Museet samarbetar exempelvis 
med en utomstående aktör som samlar in mönster (i form av tyger, kläder eller 
andra föremål) från platsen, för att upprätta ett arkiv över dessa. Museet har i detta 
samarbete  varit  den  institution  dit  invånarna  kan  komma för  att  lämna  dessa 
mönster. Ännu ett exempel på ett bidragande deltagande var när museets besökare 
fick bidra med något så abstrakt som en dagdröm. Tanken är att dagdrömmarna i  
ett framtida projekt ska gestaltas av en konstnär som arbetar med museet. I ett 
tredje  projekt  fick  barn  bidra  med  bilder  i  form  av  tecknade  vattenlevande 
varelser.  Dessa  användes  i  en  videoinstallation  skapad  av  en  av  museets 
medarbetare/konstnärer.

Museet skapar också en annan relation till besökaren, som sträcker sig längre 
än det bidragande deltagandet. I denna relation sker inte kontakten mellan museet 
och besökaren vid ett enstaka tillfälle (som kan vara fallet med det bidragande 
deltagandet) utan museet och besökaren etablerar en återkommande kontakt. Detta 
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åstadkommer museet genom att arbeta  tillsammans med besökaren, såtillvida att 
denne  utgör  en  deltagare  i  museets  projekt.  Inom  projekten  skapas  såväl  ett 
materiellt som ett ickemateriellt innehåll, som sedan blir en del av den samling 
som förvaltas och förmedlas på museet. 

I linje med detta redogör Simon (2010:186–191, 231–280) för två former av 
deltagande då museet och besökaren arbetar tillsammans, dels det samarbetande 
deltagandet, dels det medskapande. Simon (2010) menar att skillnaden mellan det 
samarbetande och det  medskapande deltagandet  innebär  att  projektdeltagaren  i 
den senare har mandat att definiera projektets mål. Den samarbetande modellen 
utgår  från  att  projektdeltagaren  är  en  aktiv  partner  i  projektet  –  men  det  är 
institutionen  som initierar  och  styr  projektet.  I  den  medskapande  modellen  är 
makten mellan institutionen och projektdeltagaren mer symmetrisk. Då initieras 
och  drivs  projektet  tillsammans  av  institutionen  och  projektdeltagarna.  Därför 
sammanfaller  ofta  projektets  mål  med  projektdeltagarnas  intressen  (Simon 
2010:186–191). På museet som denna uppsats handlar om, rör sig relationen till 
projektdeltagaren både inom den samarbetande modellen och den medskapande 
modellen. Gränsen är ofta diffus, vilket medför en problematik som är påtaglig 
inom museet. Detta kommer att beskrivas närmare i nästkommande avsnitt. 

Ett exempel på ett projekt som kan placeras inom det samarbetande eller det 
medskapande  deltagandet  är  det  som  går  under  namnet  ”Inkludering/Kvinno-
nätverket”.  Kvinnonätverket har sedan det bildades deltagit i  olika konstnärliga 
workshops och diskussioner inom museet. Samtalen har kretsat kring intressen, 
erfarenheter samt olika vardags- och samhällsfrågor. Ämnen som visade sig vara 
relevanta  var  konsthantverk,  minnen  och  inte  minst  matlagning  (Waldenström 
2017).  En  medarbetare  berättar  att  tanken  med  projektet  var  att  genomföra 
konstnärliga workshops och arbeta med olika samhällsfrågor som var viktiga för 
gruppen. Inom museet hade man diskuterat hur bra och intressant det skulle vara 
om den här  målgruppen,  som samhället  ständigt  granskar  och försöker  hjälpa, 
själv kunde undersöka det svenska samhället – istället för vice versa. Man hade en 
idé  om  att  vända  på  blicken  genom  att  kvinnorna  skulle  ställa  frågor  till 
exempelvis arbetsförmedlingen och politiker. 

Sommaren 2017 deltog kvinnonätverket i  ett av museets andra projekt och 
genomförde ett publikt inslag i museets regi. Detta leder mig in på den deltagande 
karaktären i ytterligare ett  av museets projekt. Projektet  i fråga är det som går 
under  temat  ”Makt  och  vanmakt”  och finansieras  med  kulturrådets  bidrag  för 
Kreativa  platser.  Som  tidigare  nämnts  skapades  och  framfördes  en  publik 
föreställning  som  baserades  på  ett  deltagande  arbete  med  delvis  lokala 
samarbetsparter  och  röster  från  platsen.  Museets  samarbetsparter  bestod  av  en 
danskoreograf,  en  lokal  poet,  lokala  musiker  samt  deltagande  lokalinvånare. 
Föreställningen ägde rum på ortens torg och bestod av en så kallad ljudkoreografi 
som var uppbyggd av ett flertal element: en ljudslinga med poesi och röster från 
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platsen,  på temat  ”Makt  och vanmakt”;  musik  framförd av  lokala  artister  och 
musiker; en konstinstallation bestående av upphängda färgade tyger; sist men inte 
minst en ”matperformance”. Deltagarna i projektet ”Inkludering/Kvinnonätverket” 
skapade denna matperformance, vilket innebar att de planerade och förberedde ett 
framträdande, lagade mat och genomförde en inövad koreografi då maten ställdes 
ut  på  torget  framför  en  publik.  Publiken  fick  därefter  smaka  på  maten 
ackompanjerat av ljudkoreografins övriga element. 

Detta  projekt  hade  många  inslag  av  både  medskapande och  samarbetande 
deltagande – där deltagandet dessutom verkade på flera nivåer. Museet skapade 
och  planerade  projektet  tillsammans  med  olika  samarbetsparter.  Dessa 
samarbetade i  sin  tur  med lokala  invånare,  det  vill  säga projektdeltagare,  som 
bidrog med att utforma och planera en föreställning. I en tredje dimension blev 
publiken/museibesökaren  en  deltagare  i  projektets  slutresultat,  själva  före-
ställningen. 

Ännu ett exempel på en verksamhet som placerar sig inom Simons (2010) 
samarbetande deltagande, är museets projekt tillsammans med skolor på platsen 
eller i närområdet.  Här är det tydligt att museet har initierat  och styr projektet 
medan lärarna och eleverna samarbetar med museet i konstnärliga arbetsprocesser. 
Syftet är ett pedagogiskt sådant, då målet är att barnen ska öka sin läsförståelse 
samt läs- och språkutveckling och därmed bli bättre på att förstå samt tolka olika 
berättelser  och  konstarter.  Museet  utgår  därmed  från  en  kunskapssyn  som 
anammats av majoriteten av dagens museer, det vill säga att den som lär sig inte är 
en passiv mottagare av kunskap (Black 2012:79).  Detta  ligger  i  linje  med det 
deltagande museiperspektivet eftersom besökaren betraktas som en medaktör i ett 
lärande som sker i en relation till museet.

Museet strävar också efter att vara en plattform eller arena där olika samtal 
och grupper kan ta plats. Denna strävan relaterar till Simons (2010:186–191, 281–
300) fjärde form för deltagande på museer, något hon kallar  värdskapsmodellen. 
Denna modell utgår från att institutionen erbjuder sina faciliteter och/eller resurser 
för en verksamhet som utvecklas och implementeras av yttre aktörer, grupper eller 
allmänheten. Museet har förvisso inte hyrt ut sina lokaler till utomstående aktörers 
ändamål,  men det  förekommer  exempel  på  när  grupper  som redan ingår  i  ett 
museiprojekt,  får  nyttja  museet  till  ändamål  som  inte  nödvändigtvis  ingår  i 
projektets mål. 

Exempel  på  detta  är  återigen  det  kvinnonätverk  som  museet  arbetar 
tillsammans  med.  En  av  de  viktigaste  funktionerna  museet  har  i  detta 
sammanhang är att agera fysisk plats. Projektet förutsätter självklart en fysisk plats 
– någonstans där samarbetet  kan äga rum – men museet har även klargjort  att 
kvinnonätverket kan nyttja lokalen för aktiviteter som inte bekostas av museet. 
Kvinnorna  har  nämligen  fått  tillåtelse  att  laga  och  sälja  mat  på  museet. 
Sammanfattningsvis  går  det  att  konstatera  att  värdskapsmodellen  inte  är  den 
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vanligaste modellen inom museet, däremot är den bidragande, den samarbetande 
och den medskapande modellen vanligt förekommande.

Museet och besökaren

I det första avsnittet presenterades museet som denna uppsats handlar om. Dess 
organisation  och  verksamhet  redogjordes  för.  Dessutom  diskuterades  museets 
karaktär  och  dess  deltagande  inslag  analyserades  utifrån  uppsatsens  teoretiska 
ansatser.  I  detta  avsnitt  ska  istället  relationen mellan  museet  och  besökaren 
analyseras och diskuteras. Deltagandets problematik kommer att blottläggas och 
analyseras med hjälp av Simons (2010) teorier om den samarbetande respektive 
den  medskapande  modellen  för  deltagande.  Därefter  kommer  begreppet 
empowerment att undersökas i relation till  museet och dess besökare. Insamlad 
empiri  kommer  att  analyseras  med hjälp  av  teoretiska resonemang av flertalet 
forskare (Black 2010; Chikozho 2015; Malt 2006; 2007; Sandell 2002; Waterton 
2015) som undersökt hur museer arbetar tillsammans med olika communities för 
att bidra till empowerment. Till sist analyseras museets sociala funktion med hjälp 
av Black (2012) och Simons (2010) idéer om museet som en plats där det sociala 
mötet står i centrum.

Empirin i detta avsnitt består för det första av intervjuer med besökare och 
projektdeltagare  samt  museets  medarbetare.  För  det  andra  av  deltagande 
observationer i museets externa verksamhet – de olika projekten. För det tredje av 
fallstudiens  enkätundersökning  i  två av  de  skolklasser  som  samarbetar  med 
museet i ett projekt. Detta avsnitt innehåller också sekundärdata i form av Scotts 
(2002)  redogörelse  av  en  studie  som  utvärderar  museibesökares  deltagande  i 
konstprojekt.

Detta avsnitt baseras på uppsatsens andra frågeställning: 

• Hur  ser  relationen  mellan  museet  och  dess  besökare  ut?  Vilken  
problematik medför det deltagande perspektivet? Vilken roll spelar museet  
för  besökaren?  Vad  anser  de  anställda  att  de  gör  och  hur  uppfattar  
besökarna verksamheten? 

Deltagandets problematik

Simons (2010) olika modeller för deltagande har redan redogjorts för i tidigare 
avsnitt  och  där  nämndes  att  gränsen  mellan  det  samarbetande  och  det 
medskapande  deltagandet  inom  museet  varit  diffus,  projektet  ”Inkluder-
ing/Kvinnonätverket” är här ett tydligt exempel. Den samarbetande modellen, som 
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utgår  från  att  museet  initierar  och  styr  projektet  medan  besökaren  är  en 
samarbetspartner,  skiljer  sig  från  den  medskapande  modellen  som innebär  att 
museet och besökaren skapar projektet, samt dess syfte och mål, tillsammans från 
start. I den senare modellen har besökaren mer inflytande över projektet och kan 
således  ställa  mer  krav  (Simon  2010:186–191).  Min  analys  är  att  projektet 
”Inkludering/Kvinnonätverket”  inte  varit  tydligt  formulerat  vad  gäller  den 
samarbetande  kontra  den  medskapande  modellen  och  att  projektet  därför  har 
skapat förväntningar hos projektdeltagarna som museet inte kunnat leva upp till. 

Bakgrunden till  att kvinnonätverket bildades var att en kvinna knackade på 
museets dörr 2016. Hon sökte praktikplats och hade gått runt och frågat på flera 
platser i centrum, bland annat lokala mataffären, kyrkan och olika förskolor. Hon 
försökte skaffa sig ett jobb men förstod att svenska arbetsgivare kräver en tidigare 
yrkeserfarenhet och goda kunskaper i svenska språket. Hennes plan var därför att 
göra  praktik  och genom denna tillägna  sig  yrkeserfarenhet  samtidigt  som hon 
övade på sin svenska tillsammans med andra.  Kvinnan fick en praktikplats  på 
museet  som  bestod  av  arbetsuppgifter  som  affischering,  mindre  inköp  och 
städning.  Senare fick kvinnan en viktig  roll  inom ett  av museets  projekt,  då i 
rollen som en slags projektassistent. 

Museet tänkte att det måste finnas fler kvinnor i hennes situation – kvinnor 
boende på platsen, med utländsk bakgrund, som står långt från arbetsmarknaden. 
Praktikanten och museet diskuterade vad de skulle kunna göra för dessa kvinnor 
och enligt  praktikanten var  hennes tanke att ”vi  ska samla kvinnor,  jag tänkte 
marknad. Maten är viktig för människan, det spelar ingen roll vilket land!” (PD 
2018). En museimedarbetare berättar att: 

En nyckelperson i projektet var en kvinna som hade arbetat ideellt på museet under 2016 och 
som också ingick i målgruppen och nu fick ett uppdrag inom projektet. Det var mycket tack 
vare hennes arbete och kontaktnät  i  (platsens namn) som gruppen bildades och växte.  Vi 
bestämde oss för att börja med matlagning som ett sätt att forma gruppen och få deltagare till 
museet, att lära känna varandra. Det var något som många av kvinnorna vi hade kontakt med 
tyckte om och hade mycket kunskap inom. […] Vi lagade mat och åt tillsammans på museet  
och vid några tillfällen sålde deltagarna mat. Det som blev lite problematiskt var att vi på 
museet – vi som jobbade på daglig basis i museet – åtminstone till en början såg maten bara  
som en del, ett första steg, men för gruppen blev det väldigt viktigt. Det fanns en otydlighet, 
ett glapp, kring matlagningen – som metod eller det faktiska innehållet i projektet.

(Museimedarbetare (2018)

Projektet  ”Inkludering/Kvinnonätverket”  började,  som redan  nämnts,  tidigt  att 
handla om mat och matlagning, eftersom detta var ämnen som ofta dök upp i 
samtalen.  Museimedarbetarna  hade  tänkt  att  de skulle  ha  diskussioner  om 
samhällsfrågor och att de skulle jobba konstnärligt på olika sätt med konstnärer, 
utifrån vad kvinnorna var intresserade av. Men kvinnorna var mer intresserade av 
att laga mat och sälja den. Detta innebar att museet ställdes inför ett dilemma – vid 
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en första  anblick  verkade inte  ämnet  ligga  i  linje  med  museets  uppdrag,  men 
museets personal diskuterade internt och försökte möta projektdeltagarnas behov:

Men då sa de – men vi vill ju laga mat och sälja den – och då blev vi alldeles ställda först,  
men vänta vi kan ju inte sälja mat i museet, oj, det här har vi inte fått stöd från kommunen att  
göra [...]. Men sen diskuterade vi det här och sa – men vänta nu, mat är ju makt, på något sätt, 
för de här (kvinnorna). Alltså, det här är ju grejen för dem. Om de har varit arbetslösa i, säg 
10 år, de kan iallafall laga mat och det vet de. Då vet de att om de säljer mat så får de pengar  
och pengar  har  de inte normalt  sett.  Så då  är  det  här  ju  en slags  empowerment-situation 
faktiskt. 

(Museimedarbetare 2017)

Museet mötte projektdeltagarna i deras intresse och förvaltade maten som ett slags 
kulturarv. Ett kulturarv som bär på både traditioner och en kulturspecifik kunskap 
om mat. Matintresset kunde skapa gemenskap och lyfta kvinnornas förmågor och 
styrkor – stärka både gruppen och den enskilda individen – en empowerment-
situation,  som  sagespersonen  uttrycker  det.  ”Det  var  en  intressant  kullerbytta 
tankemässigt, ett bra exempel på hur vi försöker möta besökarna där de befinner 
sig”  tillägger  sagespersonen  (MM  2017).  Men  från  kvinnornas  sida  handlade 
matintresset  kanske  först  och  främst  om  att  skapa  arbetstillfällen. 
Matlagningstemat utvecklades till en vilja att etablera en egen affärsverksamhet 
med utgångspunkt i deras egna erfarenheter och kompetenser. Därför planerade, 
marknadsförde och genomförde kvinnonätverket några matförsäljningar på museet 
(Waldenström 2017). Museet bistod med ekonomiskt bidrag till att köpa råvaror 
vid dessa tillfällen, men tog senare ett beslut om att inte göra det fler gånger. Man 
konstaterade att projektet inte enbart kunde handla om att sälja mat och förklarade 
att  kvinnorna  får  använda  museets  lokaler  för  detta  ändamål,  men  att  de 
fortsättningsvis får bekosta råvarorna själva. 

Enligt  utsagor  i  intervjuer  med  medarbetare  och  projektdeltagare,  samt 
deltagande  observationer  i  den  interna  verksamheten,  har  aktiviteterna  inom 
projektet lett till viss friktion. Detta handlar som sagt om att många av kvinnorna 
har  missuppfattat  syftet  med  projektet  och  tolkat  det  i  första  hand  som  en 
möjlighet  att  tjäna  egna  pengar  (Waldenström  2017).  Så  här  berättar  en 
projektdeltagare med eftertanke:

I början, när vi började, trodde vi att museet skulle stötta oss mer och mer. Vi förväntade oss 
alldeles för mycket av dem. Från början trodde vi att det var så de jobbade. De hjälpte oss 
mycket, och lite grann med pengar. De sa laga mat, sälj den, och det var en fin upplevelse och 
en erfarenhet. Men vi trodde att de skulle skapa en restaurang för oss. Men vi förväntade oss 
för mycket. Sen pratade vi om det och de förklarade ödmjukt och artigt att vi kan stötta er, 
men vi kan inte göra hur mycket som helst. Om ni vill ha information kan vi ge er den, om ni 
behöver arbete kan vi rekommendera er, men ni måste skapa er egen plats i det här samhället.  
De klargjorde allt.

(Projektdeltagare 2018)
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Enligt  museets  medarbetare  har  kvinnorna  inte  riktigt  velat  lyssna  på  eller 
acceptera att målet med projektet inte är att skapa arbetstillfällen för deltagarna. 
Det krävdes upprepade samtal för att göra deltagarna införstådda med projektets 
premisser.  En projektdeltagare berättar under vintern 2018 att det därför inte är 
lika många kvinnor med i nätverket som det var förra våren när det bildades. Hon 
menar  att  det  beror  på  att  många har  förstått  att  de  inte  kan tjäna  pengar  på 
projektet. Hon förklarar att museets personal tydliggjorde att de inte kunde hjälpa 
dem med pengar men att de kunde stötta dem: ”vi kan ge er andra saker, som tid 
till exempel” (PD 2018). 

Enligt dessa uppgifter kan det konstateras att projektdeltagarna agerade utifrån 
ett medskapande deltagande, snarare än ett samarbetande (Simon 2010:186–191). 
Medlemmarna i  kvinnonätverket  deltog i  projektet  med ett  tydligt  egenintresse 
och ger dessutom uttryck för att själva ha startat projektet. En sagesperson menar 
att ”vi kvinnor skapade kvinnonätverket men museet gav oss möjlighet och plats” 
(PD 2018).  Från museets sida är det  också oklart  huruvida projektets  mål  var 
formulerat innan projektgruppen existerade:

Vi hade utformat en ansökan om stöd för att arbeta med en grupp som ännu inte fanns och  
även om vi formulerade ansökan ganska öppet var det fortfarande med tanken om ett specifikt 
innehåll. Ett alternativ som vi pratade om när vi gjorde ansökan var att formulera ett konkret 
uppdrag – till exempel Forska om (platsens namn) – och sedan söka deltagare, ur målgruppen, 
till det projektet. Vi landade ändå i att formulera projektet ganska öppet, men samtidigt med  
ett  redan  formulerat  innehåll.  Det  hade  nog varit  bra  att  tydligare  valt  linje  direkt  –  att 
antingen formulera ett innehåll och söka deltagare till det, alternativt att börja väldigt öppet 
med en grupp som sedan, från grunden, skulle utformat innehållet tillsammans.

(Museimedarbetare 2018)

Detta uttalande sätter fingret på varför gränsen mellan det samarbetande och det 
medskapande  deltagandet  är  diffus  i  detta  projekt.  Min  tolkning  är  att 
museiprojektet  utgick  från  projektgruppen  snarare  än  projektinnehållet  och  att 
museet därför hade en mycket vag idé om projektet från början. Projektet skulle, 
på ett eller annat sätt, innebära ett nätverk av kvinnor. Detta kvinnonätverk skulle i 
själva verket utgöra projektgruppen, det vill säga projektdeltagarna. Vanligtvis kan 
man i deltagande projekt efterlysa deltagare utifrån projektets innehåll (ämne och 
utformning), men i detta fall kunde man inte göra så eftersom projektinnehållet 
inte  var  definierat  från  start.  Som  museimedarbetaren  i  citatet  ovan  påtalar, 
formulerade  museet  en  ganska  öppen  ansökan.  Samtidigt  som  tanken om  ett 
specifikt innehåll fanns redan från början. 

Projektet skulle finansieras med ett kommunalt bidrag med avsikten att verka 
för inkludering och museimedarbetarnas tanke med projektet var att genomföra 
konstnärliga workshops och jobba med olika samhällsfrågor som är viktiga för 
gruppen. Gruppen skulle  med andra ord undersöka det  svenska samhället  med 
konstnärliga  och  samhällsvetenskapliga  metoder.  Själva  projektinnehållet  var 
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således inte formulerat, utgångspunkten var istället gruppen.  Projektet var  själva 
gruppen så att säga, åtminstone från början. Därför är det inte konstigt att några av 
projektdeltagarna ger uttryck för att det är  de som startat projektet – det är ju de 
som utgör gruppen.

När  projektgruppen  tagit  form,  mycket  tack  vare  den  kvinna  som  redan 
praktiserade  på  museet,  valde  museet  att  låta  deltagarna  initiera  innehållet. 
Gruppen sökte sig alltså inte till museet för ett specifikt projektinnehåll utan man 
kom för att man hört att det fanns en plats där kvinnor tillsammans kunde mötas, 
samtala och kanske skapa något tillsammans – vad var fortfarande outtalat. 

Precis  som museimedarbetaren resonerar  i  citatet  ovan,  så  agerade  museet 
utefter en blandning av två olika sätt att förhålla sig till projektdeltagarna. Det ena 
sättet innebär att museet formulerar ett innehåll och söker deltagare till det. Det 
andra sättet  innebär  att  museet  börjar  arbeta  väldigt  öppet  med en grupp som 
sedan,  från  grunden,  utformar  innehållet  tillsammans.  Det  museimedarbetaren 
beskriver  sammanfaller  med  Simons  (2010:186–191)  modeller  för  det 
samarbetande respektive  det  medskapande deltagandet.  Som  medarbetaren 
uttrycker det, valde museet inte linje direkt, vilket bidrog till en otydlighet och den 
problematik som senare uppstod i projektet

Utifrån  museimedarbetarnas  uppfattningar  är  det  svårt  att  med  säkerhet 
placera projektet ”Inkludering/Kvinnonätverket” inom någon av Simons modeller 
för  deltagande. Museimedarbetarna  ger  förvisso  tydligt  uttryck  för  att  projekt-
deltagarna själva ska vara involverade och ha inflytande över vad de ska göra i  
projektet  och  att  idéerna  bör  komma  från  deltagarna  –  vilket  indikerar  ett 
medskapande  förhållningssätt.  Samtidigt  påtalar  många  av  medarbetarna  att 
museet  har  ett  övergripande  uppdrag  som  inte  handlar  om  att  hjälpa 
projektdeltagare att tjäna pengar, samt att varje projekt utgår från en, på förhand 
formulerad, projektplan med ett specifikt mål och syfte. 

I en intervju med en av museets medarbetare talar vi om deltagande och vad 
museet  har  för  synsätt  på  just  deltagandet  inom verksamheten.  Sagespersonen 
menar att deltagandet handlar om att möta besökarna i en jämbördig relation. För 
att det ska bli meningsfullt för både museet och besökaren, gäller det för museet 
att lyssna. Lyssna på varför besökaren kommer, varifrån den kommer, vad den vill 
göra. Deltagandet handlar enligt sagespersonen om att  museet inte ska ta över. 
Museet  skapar  en  ram  för  projektet  men  samtidigt  ska  det  ska  finnas  stora 
möjligheter för deltagarna att påverka ramen. Museet kan dock inte gå för långt 
ifrån  sitt  uppdrag –  det  finns  en  idé  om vad museet  ska  göra.  Sagespersonen 
betonar att ”vi kan diskutera med deltagarna och be dem vara tydliga med vad de 
vill göra och sen behöver vi ibland förklara att vi kan inte göra riktigt vad som 
helst” (MM 2018).

Utifrån karaktären på projektet  ”Inkludering/Kvinnonätverket”  och museets 
allmänna resonemang kring deltagande är min analys att projektet delar flest drag 
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med Simons (2010) modell för det medskapande deltagandet. Simon (2010:263) 
menar  att  det  finns  tre  orsaker  till  att  kulturinstitutioner  vanligtvis  ingår  i 
medskapande  projekt.  För  det  första  för  att  ge  röst  åt,  samt  tillgodose 
lokalsamhällets behov. För det andra för att erbjuda en plats för olika communities 
att  engagera  sig  och föra  dialoger.  För  det  tredje  för  att  hjälpa  deltagarna  att 
utveckla sina kompetenser och förmågor i  syfte  att  nå deras  individuella  samt 
communityts mål. 

Jämför  vi  dessa orsaker  med Simons (2010) samarbetande modell  blir  det 
tydligt  att  projektet  ”Inkludering/Kvinnonätverket”  innehåller  fler  drag  av  den 
medskapande modellen.  Den samarbetande modellen används vanligtvis  för att 
konsultera deltagare inför kommande utställningar eller för att skapa utställningar 
tillsammans med deltagare. Då utgår projektet från ett tydligt uppdrag eller ett 
problem som deltagarna bjuds  in  för  att  vara med att  lösa.  Den medskapande 
modellen  utgår  istället  –  likt  projektet  ”Inkludering/Kvinnonätverket”  –  från 
gruppen och deltagarnas egna behov. 

Med den medskapande modellen tillkommer vanligtvis en problematik som 
det är tydligt att museet inte hade förutspått när de startade projektet.  Ett vanligt 
förekommande problem är att deltagarnas mål med projektet inte sammanfaller 
med museets mål,  vilket verkar vara fallet  med projektet  ”Inkludering/Kvinno-
nätverket”.  Ett  annat  problem är  när museets  personal  inte  varit  medvetna om 
deltagarnas mål från början (Simon 2010:270–271). Simon (2010:271) uppmanar 
därför  deltagande  museer  att  beakta  att  museibesökare  och  museimedarbetare 
vanligtvis har skilda uppfattningar om hur en kulturinstitution fungerar och vad 
den  gör.  Simon  (2010:271)  poängterar  också  att  museer  med  medskapande 
modeller,  ofta  lägger  fokus  på  hur  idén,  som deltagarna  har  introducerat,  kan 
genomföras och därmed förbiser vikten av att  undersöka  varför deltagarna vill 
genomföra idén. 

Ett annat problem som Simon (2010) betonar är när museimedarbetarna har 
förutbestämda idéer om det medskapande projektets utgång. Istället ska de, enligt 
Simon (2010:268–269) låta projektet gå – så långt projektets ramar tillåter – i den 
riktning som är av största värde för deltagarna. En förutsättning för detta är att 
projektdeltagarna  är  införstådda  med  projektets  premisser,  vilket  deltagarna  i 
medskapande  projekt  är  per  definition,  eftersom  projektets  ram  alltid  skapas 
gemensamt av museet och projektdeltagarna från allra första början. 

Enligt museimedarbetarens uttalande tidigare i detta avsnitt, att ”även om vi 
formulerade ansökan ganska öppet var det fortfarande med tanken om ett specifikt 
innehåll”  (MM  2018)  är  det  tydligt  att  det  fanns  en  förutbestämd  tanke  om 
projektets  innehåll  redan  innan  projektgruppen  bildades  och  att  ramen  för 
projektet  initierades  och  skapades  av  museet  på  förhand.  Detta  bryter  med 
modellen  för  det  medskapande  deltagandet.  Trots  detta  har  museet  försökt  gå 
projektdeltagarna  till  mötes  så  långt  det  bara  går,  vilket  signalerar  ett 
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medskapande förhållningssätt. Detta har troligtvis skapat den otydlighet som lett 
till att projektdeltagarna fått förväntningar som museet inte kunnat leva upp till. 

Empowerment – ”Inkludering/Kvinnonätverket”

Detta  är  ett  museum  vars  uppdrag  och  arbete  handlar  om  att  undersöka 
möjligheten  att  bidra  till  empowerment  bland  lokalinvånarna.  En  medarbetare 
säger att: 

Vi kan inte vara så anspråksfulla att vi säger att vi ska skapa empowerment, men vi prövar att 
bidra till empowerment. Och då är det att människor här kan ta plats mer, i sina egna liv och i 
samhället.  Att  kunna  använda  sin  talande  röst,  att  gå  in  i  den  svenska  diskussionen,  om 
samhällsfrågor  till  exempel  och att  delta  i  lokala debatter.  Men också  att  våga  sätta  ned  
fötterna  i  sitt  eget  vardagsliv  [...].  Vi  prövar  att  iscensätta  situationer  där  det  kan uppstå 
empowerment.

(Museimedarbetare 2018)

Detta  förhållningssätt  ligger  i  linje  med  Chikozhos  (2015:65) definition  av 
empowerment som betonar att utomstående aktörer inte direkt har möjlighet att 
förändra människors livssituation.  Empowerment innebär med denna teoretiska 
ansats att  människor – genom att få tillgång resurser, färdigheter, auktoritet och 
motivation – kan utveckla en självständighet och förbättra sitt ekonomiska och 
sociala  välbefinnande.  En museiverksamhet  kan i  bästa  fall  underlätta  för  och 
stötta individer eller grupper genom denna process.

Museet säger att de undersöker möjligheten att bidra till  empowerment hos 
besökaren  och  lokalinvånarna.  Men  vad  säger  egentligen  besökaren  tillika 
projektdeltagaren? Enligt observationer och intervjuer framkommer att en stor del 
av projektet ”Inkludering/Kvinnonätverket” handlar om att skapa möjligheter för 
deltagarna att öva på svenska språket. Språket är en viktig resurs för att inkluderas 
i samhället. Utan språket är det svårt att kommunicera med andra ”svenskar”, som 
en av sagespersonerna uttrycker det. Språket är också i många fall en förutsättning 
för att få ett jobb. Projektet har dessutom fungerat som ett forum där olika frågor 
kan väckas och diskuteras. Då har det främst handlat om att sprida kunskap om 
hur det svenska samhället fungerar, kunskap som infödda svenskar tar för given. 
En kvinna berättar exempelvis att hon har fått kunskap om vilka rättigheter hon 
har i samhället. Projektet har också handlat om att dela med sig av erfarenheter 
och att utveckla sina egna förmågor. Så här berättar några projektdeltagare: 

Syftet är att vi ska lära oss prata svenska, för vi bor i Sverige. I första hand måste vi prata bra 
svenska. Det andra syftet är att vi ska ha bra kontakt med varandra. Sen tredje syftet är att  
vissa saker förstår vi inte. Till exempel när jag kom till museet visste jag inte vilka rättigheter 
jag hade.

(Projektdeltagare 2018)
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Museet har hjälpt mig att få självförtroende, att förstå att jag har förmågan att göra nånting, 
som en kvinna och som en invandrare i Sverige. Jag förstår nu att jag är något mer än mamma 
och fru, jag har börjat lära känna mig själv igen genom museet [...]. Därför vill jag, sakta men 
säkert, ta mig till mitt mål. Få ett jobb och bli starkare eller bli så stark som jag kan bli.  
Kvinnonätverket och museet fick mig att tänka att kvinnor bör bli starkare.

(Projektdeltagare 2018)

Jag har lärt  mig massor.  Jag pratar  svenska och vågar prata med folk,  Jag tror det  är de  
(museet) som har förändrat mitt liv. Om du skulle träffa mig för 1 eller 1,5 år sedan, innan jag 
var på museet, tror jag inte ens att jag var samma människa. Jag var rädd förut, tänkte nej jag 
vill inte prata med dem, de kommer inte förstå mig. Nu är jag aldrig rädd för att prata med 
folk längre, för de har fått mig att säga vad jag tänker. Jag har fått bättre självförtroende.

(Projektdeltagare 2018)

Utifrån Chikozho (2015:65) teoretiska resonemang kring empowerment blir det 
tydligt att museet har stöttat deltagarna i en process som handlar om att tillgodose 
sig färdigheter, resurser, och motivation. Färdigheterna innebär att de har blivit 
bättre  på  svenska.  Resurserna  består  av  ny  kunskap  kring  hur  olika  svenska 
myndigheter  fungerar  eller  hur  man  kan  agera  i  olika  sociala  situationer. 
Motivationen handlar om att de blivit mer målmedvetna, att de tror mer på sig 
själva och vill bli ännu starkare.

För  att  förstå  sagespersonernas  uttalanden  ytterligare  tillämpas  Sandells 
(2002)  resonemang  kring  museers  arbete  för  att  reducera  orättvisa  och 
marginalisering.  Sandell  (2002:4)  menar  att  museer  kan  bidra  till  att  reducera 
orättvisa och marginalisering på tre nivåer:  på individnivå,  på community-nivå 
(med grupper) och på samhällelig nivå. Museers inverkan på individnivå innebär 
att museer kan påverka marginaliserade individer på ett positivt sätt. De positiva 
effekterna  kan  vara  både  personliga,  psykologiska  och  känslomässiga,  som 
exempelvis bättre självförtroende, men också mer praktiska, såsom tillägnandet av 
olika  kompetenser  (Sandell  2002:5–6).  I  sagespersonernas  uttalanden  ligger 
betoningen  på  just  ökat  självförtroende.  Sandell  (2002:5–6)  menar  att  dessa 
effekter i bästa fall leda till bättre möjligheter att skaffa ett arbete. 

Eftersom projektet ”Inkludering/Kvinnonätverket” är ett pågående projekt har 
aktiviteterna utvecklats  under den tid som jag varit bekant med museet. Under 
våren 2017 innebar arbetet mest diskussioner och workshops. Under sommaren 
2017 deltog kvinnonätverket i en stor föreställning som var ett resultat av ett av 
museets  andra projekt.  I samband med detta  uppstod en knepig situation –  en 
dispyt  kring  ett  arvode.  Som  tidigare  beskrivits  innebar  kvinnonätverkets 
delaktighet  i  detta  projekt  en  så  kallad  ”matperformance”.  För  detta  erhöll 
samtliga medlemmar i kvinnonätverket ett arvode. I efterhand påtalade flera av 
deltagarna att  vissa av  kvinnorna  i  nätverket  bidragit  mer  än andra,  varför  de 
motsatte sig att samtliga deltagare erhöll ett lika stort arvode. 
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De hävdade att några kvinnor hade hjälpt till med att färga tyger som sedan 
sattes  upp  som  en  konstnärlig  installation/scenerier  till  föreställningen.  Detta 
tillfälle var en så kallad workshop med ledning av en av museets medarbetare. 
Workshopen var öppen för allmänheten och syftet var att erbjuda lokalinvånarna 
konstnärlig prova-på-verksamhet och en möjlighet att bidra till den föreställning 
som  skulle  visas  inom  en  snar  framtid.  De  kvinnor  från  projektet 
”Inkludering/Kvinnonätverket” som deltog i workshopen, hade dock inte sett sig 
själva som deltagare. utan snarare som medarbetare. De bidrog med kulturspecifik 
kunskap kring färgning av tyger och uppfattade det som att  de assisterade den 
ansvarige museimedarbetaren, med en förhoppning om att kompenseras för deras 
investerade tid och engagemang. Museet å andra sidan hade uppfattat situationen 
som  att  kvinnorna  deltog  frivilligt,  i  rollen  som  lokalinvånare  och 
workshopdeltagare, utan något ekonomiskt intresse. 

Dispyten kring arvodet  ledde till  ytterligare diskussion då föreställningen i 
fråga dokumenterades i form av en film. I eftertexterna omnämns kvinnonätverket 
som  skapare  av  ”matperformancen”  och  dessutom  står  det  att  gruppen  varit 
delaktig  i  den  konstnärliga  installationen.  Kvinnorna  som  ifrågasatte  arvodet 
ifrågasätter  nu  att  hela kvinnonätverket  omnämns  i  informationen  om 
konstinstallationen, med argumentet att det bara var vissa som deltog. Kvinnorna 
uppmanade  museet  att  istället  skriva  ut  enskilda  namn  på  de  som  deltog  i 
workshopen.  Museets  medarbetare  hade  inte  förväntat  sig  denna reaktion  men 
förstod kvinnornas synpunkter.

Det som är intressant med dispyten kring arvodet och eftertexterna är att den 
så  tydligt  illustrerar  en  empowerment-situation.  Sandell  (2002:4)  hävdar  att 
museer kan bidra till att reducera orättvisa och marginalisering på community-nivå 
(med  grupper).  Han menar  att  den  empiri  som  finns  tillgänglig  pekar  på  att 
kulturinstitutioner  har  en  unik  potential  att  fungera  som  katalysatorer  för 
samhällsengagemang  hos  grupper  som  tidigare  saknat  möjligheter  för 
beslutsfattande. Kultur och kreativitet spelar en viktig roll i kapaciteten hos lokala 
communities  att  adressera  sina  egna behov och kulturinstitutioner  kan fungera 
som agenter för kompetensuppbyggnad (Sandell 2002:7). 

Museer  kan  därmed  bidra  till  empowerment  och  social  utveckling  hos 
specifika grupper och de positiva effekterna uttrycks bland annat genom ett ökat 
självbestämmande  eller  större  deltagande  i  beslutstagande  processer  (Sandell 
2002:7).  I  dispyten  kring  arvodet  är  det  exakt  detta  som har  hänt.  En  grupp 
kvinnor är deltagare i ett museiprojekt som syftar till att ta mer plats i det svenska 
samhället. Ett projekt där de delat erfarenheter med varandra som handlar om att 
de inte vet hur de ska interagera med ”svenskar” i särskilda sammanhang och att 
de har dåligt  självförtroende i  dessa situationer.  Dessutom har många svårt  att 
uttrycka  sig  på  svenska.  Av  denna  anledning  är  dispyten  kring  arvodet  och 
eftertexterna  anmärkningsvärd.  Det  som  framkommer  i  observationerna  och 
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intervjuerna är att en del av dessa kvinnor, i  samband med dispyten, sticker ut 
hakan och kräver ett slags erkännande – ett tydligt exempel på att ta plats. Även 
om ett  missförstånd mellan  museet  och projektdeltagare kan uppfattas  som en 
förlust, bör dess efterverkningar ses som en vinst – här ser vi ett tecken på att det 
sker någon slags empowerment.

Det är också möjligt att förstå arvodesdispyten ytterligare genom att använda 
Watertons (2015:57–58) teoretiska resonemang kring community,  som också är 
den  definition  som denna  uppsats  utgår  från.  Museer  som  arbetar  med  olika 
grupper bör vara införstådda med att ett community – trots att det konstituerar 
kulturella  grupper  som knyts  samman av gemensamma identiteter,  värderingar, 
erfarenheter  eller  intressen  –  är  långt  mer  heterogent  än  vad  som  ansågs 
traditionellt.  Därför  förekommer  det,  precis  som  i  det  allra  flesta  sociala 
sammanhang, interna hierarkier, maktrelationer och konflikter. Individerna inom 
ett community tillhör dessutom flera communities parallellt (Waterton 2015:57–
58:). 

I dispyten  kring arvodet  är  det  tydligt  att  medlemmarna i  kvinnonätverket 
knyts  samman  av  flertalet  gemensamma  erfarenheter,  men  att  det  samtidigt 
existerar grupperingar inom gruppen. Vissa kanske känner varandra bättre, delar 
samma ursprung, talar samma språk, kanske ingår i gemensamma communities 
utanför kvinnonätverket. Därför är det inte konstigt att några kvinnor går ihop och 
kräver  ytterligare  erkännande  från  museet.  Att  man  inte  nöjer  sig  med  att 
benämnas i ett gruppsammanhang (i filmens eftertexter) och påtalar att de andra 
kvinnorna erhållit oförtjänad kompensation och uppmärksamhet (alla kvinnor fick 
lika mycket betalt trots att vissa hade ”jobbat” mer), tyder på att kvinnonätverket 
inte är helt homogent.

Under  hösten  diskuterades  projektet  ”Inkludering/Kvinnonätverket”  internt 
inom museet och man kom fram till att man behövde vara ännu mer tydlig med att 
projektets syfte inte är att skapa arbetstillfällen. Museet utgick då från en fråga 
som hade lyfts i diskussion med kvinnorna under våren – skulle vi kunna skapa en 
kokbok?  Tanken  vara  att  kombinera  intresset  för  mat  med  olika  konstnärliga 
workshops – man skulle kunna arbeta med texter och därmed språkutveckling, 
men  också  med  fotografi  och  illustration.  Kokboken  skulle  fånga 
kulturarvsaspekten  av  matintresset  och  innehålla  minnen  från  olika  kulturella 
kontexter, minnen som relaterade till såväl mat som till olika geografiska platser. 
Matintresset skulle därmed kunna förvaltas som ett slags kulturarv som bär på 
både  traditioner  och  en kulturspecifik  kunskap.  Genom detta  skulle  kvinnorna 
kunna  synliggöra  och  utveckla  sina  egna  förmågor  och  styrkor  i  olika 
arbetsprocesser.

Kvinnorna  tyckte  att  kokboken  var  en  god  idé  men  vid  det  laget  hade 
kvinnonätverket  minskat  i  antal  och  kokbokskonceptet  kom inte  riktigt  igång 
under hösten. Vad som istället utvecklades inom projektet, vintervåren 2018, var 
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konceptet Språkcafé.  Syftet med språkcafét var att erbjuda en plats dit kvinnor 
kunde  komma  för  att  socialisera  och  samtidigt  träna  på  svenska  språket. 
Deltagarna  i  kvinnonätverket  fick  två  och  två  ansvara  för  varje  tillfälle  som 
språkcafét ägde rum. Deltagarna fungerade då som ett slags värdskap på museet. 
Detta  ansvar  innebar  att  de  var  för  sig  planerade  och  framförde  en  mindre 
presentation inför en publik. Själva presentationen hade de frihet att utforma som 
de ville, gällande både ämne och form. De fick stöd från museets medarbetare om 
de  behövde  hjälp  med  att  exempelvis  samla  in  material  eller  konstruera 
Powerpoints. 

Presentationerna gick ut på att väcka ett samtal, man kanske ville adressera ett 
ämne eller berätta för andra om platsen man är född på. Genom detta övade sig 
projektdeltagarna på svenska språket och skapade samtidigt en av museets publika 
programpunkter.  Språkcafét  var  nämligen  öppet  för  allmänheten,  dock 
kvinnoseparatistiskt.  Alla  kvinnor  på  orten  bjöds  in  för  att  lyssna  till  två 
presentationer och därefter samtala och öva på språket. Tanken från museets sida 
var  att  konceptet  också  kunde fungera  som ett  sätt  att  söka  nya  deltagare  till  
kvinnonätverket,  som under hösten hade minskat i  antal.  I samband med varje 
språkcafé valde de ansvariga värdarna ut  och tillagade en mindre maträtt  som 
publiken fick smaka på. Därför fanns det också en tanke om att språkcafét kunde 
fungera som ett förstadium till ett framtida kokboksprojekt. 

Malt  (2007:55)  undersöker  hur  museer  i  Mellanöstern och Nordafrika kan 
arbeta för kvinnors empowerment och menar att nuvarande forskning betonar att 
just språkliga aspekter som läs- och skrivkunnighet tillsammans med frågor om 
identitet och ekonomisk självständighet kan integreras i museers verksamhet och 
på så sätt öka kvinnors empowerment. Ett av museets viktigaste uppdrag är, enligt 
Malt (2007) att fungera som ett neutralt och tryggt rum där kvinnor kan mötas och 
utvecklas.

En del av kvinnorna i projektet ”Inkludering/Kvinnonätverket” är muslimer 
eller har migrerat från muslimska länder och påtalar vikten av en plats där kvinnor 
kan träffas och samtala i grupp. Malt som studerat museers förmåga att verka för 
kvinnors  empowerment  i  Mellanöstern  och  Nordafrika  menar  att  Islam 
kontrollerar det offentliga rummet och att kvinnor förväntas klä sig och bete sig på 
ett särskilt vis i dessa länder. Det är möjligt att samma förväntningar ligger på 
vissa av kvinnorna som migrerat från muslimska länder till Sverige, vilket några 
av projektdeltagarna även ger uttryck för:

Det finns ingen plats för kvinnor. Restaurangen är för mannen, och vissa kvinnor vill inte sitta 
tillsammans med männen. Museet är en jättebra plats för kvinnor, vi sitter tillsammans man 
får massor av information, kanske information om arbetsförmedlingen till exempel. Vi får veta 
våra rättigheter.

(Projektdeltagare 2018)
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Malt hävdar att museer har möjligheten att förbättra villkoren för kvinnor som 
interagerar i det offentliga rummet. Hon förklarar att museer i Mellanöstern och 
Nordafrika utmanar kontrollen över det offentliga rummet. Museer utgör nämligen 
offentliga rum där  det  privata  respekteras  och där  vissa av kraven på kvinnor 
förbättras (Malt 2006:120). Eftersom museerna erbjuder ett tryggt och avskilt rum 
kan kvinnor ingå i ett deltagande som inte förknippas med skam eller ägandeskap 
(Malt 2007:55). 

När jag observerar ett språkcafé och talar med de som varit värdar och hållit i 
dagens presentation blir det tydligt att ett kvinnoseparatistiskt sammanhang – i 
linje med Malt (2006; 2007) som förespråkar en avskildhet – är grundläggande för 
att  projektdeltagarna ska känna sig bekväma.  Projektdeltagarna berättar  att  det 
kändes bra att genomföra presentationen, men betonar starkt att detta berodde på 
att det var uteslutande kvinnor i publiken.

I samband med varje språkcafé erhöll de ansvariga värdarna ett mindre arvode 
för  deras  insats.  Eftersom  museet  varit  tydligt  med  att  målet  med  projektet 
”Inkludering/Kvinnonätverket”  inte  handlar  om  att  tjäna  pengar  via  mat-
försäljning, och det dessutom förekommit en tidigare dispyt kring arvode, blir jag 
förvånad över att museet tagit detta beslut ännu en gång. När jag diskuterar med 
en av museets medarbetare framkommer att museet i någon mån, nu verkar göra 
skillnad på det samarbetande och det medskapande perspektivet – två modeller för 
deltagande  som  i  denna  uppsats  tidigare  diskuterats  i  avsnittet  Deltagandets  
problematik. Sagespersonen förklarar att utgångspunkten för språkcafét skiljer sig 
från  deras  tidigare  aktiviteter  tillsammans  med  kvinnonätverket.  Musei-
medarbetaren  använder  till  och  med begreppet  medskapande när  hen  talar  om 
konceptet språkcafé:

Det handlar väl om att få något slags erkännande, att man faktiskt är med och är delaktig i att 
skapa  projektet.  Konstnärer,  producenter  och  konstnärliga  ledare  får  ju  ett  arvode,  man 
ansöker ju om att få frihet i att skapa. Det behövs ju tid och pengar och jag ser det ju som att 
de (projektdeltagarna) är ju lika mycket en medskapare i projektet liksom. Precis när det blir 
ett sånt ansvar – att en blir en sån värd i ett tillfälle, att man ska försöka få dit folk och så där.

(Museimedarbetare 2018)

Medarbetaren berättar att det ofta har funnits önskemål från projektdeltagarna om 
någon form av ersättning. Hen påtalar att tidigare har det handlat om tillfällen som 
placerar sig inom kategorin workshop/kurs. Vid dessa tillfällen anser hen att det 
inte är rimligt att erhålla ekonomiskt kompensation, för då blir man ju snarare 
tilldelad  exempelvis  kunskap  eller  ideér.  Medarbetaren  förklarar  att  språkcafét 
skiljer sig på den punkten, i det projektet är deltagarna med och gör något, inte 
bara är mottagare. ”Vi gör det här tillsammans och då tycker jag att ett arvode är 
rimligt”, tillägger hen (MM 2018).
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Att museet erbjuder någon form av ersättning till deltagare som är medskapare 
till verksamheten kan tyckas logiskt följdriktigt och faktum är att arbete utgör en 
grundläggande  del  av  empowerment.  Både  Malt  (2007)  och  Sandell  (2002) 
betonar  museers  möjligheter  att  erbjuda  arbete  till  marginaliserade  grupper, 
oavsett om det är avlönat eller ej. Malt (2007:55–56) menar att museer först och 
främst  kan  bidra  till  empowerment  hos  kvinnor  genom att  anställa  dem.  Hon 
betonar också museers potential att möjliggöra för kvinnor att tjäna pengar på att 
sälja kvinnomuseirelaterade publikationer och konstverk inom museet. 

Sandell  (2002:6–7)  understryker  museers  möjlighet  att  låta  människor 
volontärarbeta  eller  arbetsträna  inom  verksamheten.  På  så  sätt  kan  långtids-
arbetslösa människor, personer med psykisk ohälsa eller äldre ofrivilligt ensamma 
människor  tillägna  sig  nya  kunskaper  och  bygga  sociala  nätverk.  The  Living 
Museum of  the  West  i  Melbourne,  Australien  är  ett  exempel  på  detta.  Detta 
museum  startade  ett  trädgårdsprojekt  där  marginaliserade  grupper  med  dåliga 
utsikter  att  få  jobb,  fick  arbetsträna  och  utveckla  sina  egna  förmågor.  Efter 
projektets  slut  startade  samtliga  deltagare  en  egen  trädgårdsfirma  tillsammans 
(Sandell 2002:6–7)

Tidigare avsnitt  i  uppsatsen har  redogjort  för  att  flera  projektdeltagare har 
önskat  att  tjäna  pengar  genom projektet  ”Inkludering/Kvinnonätverket”.  Enligt 
museet syftar projektet till att projektdeltagarna ska ta mer plats i samhället och att 
projektet,  i  ett  längre  perspektiv,  ska  leda  till  att  deltagarna  får  bättre 
förutsättningar  till  att  söka  jobb.  Museet  har  därmed  klargjort  att  det  inte  är 
museets  uppgift  att  skapa  arbetstillfällen  till  deltagarna.  Dels  har  museet  inte 
resurser  att  avlöna  samtliga  projektdeltagare,  dels  kan  projektet  inte  primärt 
handla om att sälja mat, då detta inte ingår i museets uppdrag. Utifrån intervjuer 
med museimedarbetarna framkommer en frustration kring detta, vilket handlar om 
att  kommunen  utlyser  pengar  till  integrationsprojekt  men  inte  tillhandahåller 
rimliga resurser. Man anser att politikerna har misslyckats med det övergripande 
integrationsarbetet  och  man  blir  provocerad  av  att  de  förväntar  sig  att  andra 
organisationer  nu  ska  göra  detta  arbete,  dessutom  för  småsummor.  En 
museimedarbetare uttrycker sin syn på saken:

När en kvinna knackar på och frågar om man kan få jobba här är det väldigt stort. Men det var 
så att de kvinnor som ville vara med, de ville någonting. Och får dem det? Nej, det vet jag 
inte, för det är inte riktigt museets uppgift heller. Men kan museet vara en avstamp – kan 
museet samla kraften hos kvinnor som vill nånting. Kan man formulera det som dom vill, då 
tycker jag det kan vara ett museums – som vilken annan institutions – absoluta möjlighet. Men 
andra institutioner måste ju ta hand om sina egna frågor, integrationsfrågor. Jag tycker Sverige 
är så dåligt på integration. Jag tycker att vi inte använder nånting av den kunskap som redan 
finns i världen. Och det finns ingen som ursäktar att ett antal kvinnor måste knacka på ett  
museum, stå där och säga – jag vill jobba här. De vet vad de vill göra egentligen, men ingen 
ser till att de kommer in i de linjer de ska vara då, varför får de inte utbildning? Sätta igång en 
utbildning – det kan göras så mycket mer tror jag. Men då måste nån vara på plats och lyssna. 
Och det gör ingen därute. 

(Museimedarbetare 2018)
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Men  faktum  är  att  museet  till  viss  del  har  tillgodosett  det  behov  som 
projektdeltagarna uttrycker. Som tidigare beskrivits tog museet in en praktikant 
som  sedan  fick  en  avlönad  position  som  deltidsanställd  projektassistent. 
Praktikanten lyckades därmed skaffa sig arbetslivserfarenhet och fick kort därefter 
en  deltidsanställning  utanför  museet.  Museet  har  dessutom,  enligt  tidigare 
redogörelse, arvoderat projektdeltagare vid ett fåtal tillfällen, vilket betytt mycket 
för de inblandade. Så här berättar en sagesperson:

[…] och alla kvinnor fick lite lön, ett arvode. Kvinnorna blev väldigt glada, för många jobbar 
inte. Vi jobbar bara en dag och vi tjänar pengar. Jag kommer ihåg när jag fick min första lön – 
ögonen – man säger att man är lite känslig, man blir glad och lite gråtig. Andra kvinnor som 
inte jobbade, de fick sin första lön via det projektet, de var mycket tacksamma [...]. Om någon 
hjälper oss vi är alltid tacksamma.

(Projektdeltagare 2018)

Att  museet  gör  eftergifter  i  sitt  ställningstagande  till  att  kompensera 
projektdeltagare ekonomiskt, kan skapa en otydlighet, vilket beskrivits i avsnittet 
Deltagandets problematik, men det kan också innebära stora vinster för enstaka 
individer. Vissa deltagare har blivit sporrade genom att delta i befintliga projekt 
och därför tagit egna initiativ till nya samarbeten. Museimedarbetarna berättar att 
en deltagare inom projektet ”Inkludering/Kvinnonätverket”, under en resa till sitt 
hemland, köpte med sig material  till  att blocktrycka tyger. Hennes plan var att 
museet skulle låta henne ansvara för en konstnärlig workshop i denna teknik. Sagt 
och gjort, museet arvoderade kvinnan vid två tillfällen under vintern 2018 då hon 
ansvarade för denna workshop. Så här berättar kvinnans vän:

Museet har hjälpt andra kvinnor att söka jobb, att anmäla sig, skicka CV. En till kompis från 
(namn på land) hon ska jobba med museet, med att färga tyg, jag blev väldigt glad för hennes 
skull. Jag hoppas museet kan bli en stor plats för invandrare och kvinnor.

(Projektdeltagare 2018)

Exemplet med kvinnan som fick ansvara för sin egen workshop påvisar att museet 
–  om det  inte  har  möjlighet  att  tillgodose  deltagarens  behov  inom ramen  för 
befintligt  projekt  –  försöker  finna  möjligheter  i  andra  sammanhang.  En  med-
arbetare beskriver ännu ett exempel på detta. Denne var projektledare för ett av 
museets tidigare projekt. Deltagarna i projektet var ungdomar boende på platsen. I 
projektet diskuterades frågan om vad man kan göra i det offentliga rummet. En av 
ungdomarna fick idén  att  göra en utomhusbio i  bostadsområdet.  Medarbetaren 
berättar att idén inte kunde förverkligas inom ramen för det dåvarande projektet 
men att hen rekommenderade personen att gå vidare med frågan till museets chef. 
Till följd av detta förverkligades utomhusbion som ett framtida projekt sommaren 
2016. Ungdomarna fick sommarjobba med att producera och ansvara för denna 
tillställning.  Medarbetaren  poängterar  med  detta  exempel  att  det  inom  detta 
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museum finns en möjlighet att gå från deltagare i ett projekt till att ”göra ett eget 
projekt”. 

Utifrån  Chikozhos  (2015:65) definition  av  empowerment  som  betonar 
individens  anskaffning av  resurser,  färdigheter  auktoritet  och  motivation,  samt 
Sandells (2002:5) redogörelse för museers möjlighet att låta individer arbeta inom 
museet,  är  det  tydligt  att  museet  bidrar  i  denna  process.  Vissa  har  erhållit 
arbetslivserfarenhet  inom  museet,  andra  har  fått  enstaka  arvoden. 
Projektdeltagarna blir motiverade till att initiera nya projekt där de kan använda 
sina förmågor i nya sammanhang inom museet. Museet bistår dessutom med hjälp 
till att skriva CV och vara referenser till arbeten utanför museet, något som inte är 
helt  oproblematiskt  och  kommer  att  diskuteras  mer  i  tredje  avsnittet  Platsens 
villkor. Projektdeltagarna uttrycker också att de blir motiverade av varandra och att 
de genom projektet  insett  att  de måste  söka jobb. Enligt  Sandell  (2002:7) kan 
museer  fungera  som  katalysatorer  för  samhällsengagemang  och ett  tecken  på 
empowerment är att communities kan adressera sina egna behov. Att detta är fallet 
inom projektet ”Inkludering/Kvinnonätverket” är mycket tydligt. Så här berättar 
en projektdeltagare:

Vi kommer inte hit enbart för att vara sociala, eller för att roa oss, vi kommer hit för att bli  
starka, ekonomiskt. Då förstod många att vi måste skaffa jobb. Så nu är det många i nätverket 
som har hittat jobb. Museet har hjälpt en av våra kvinnor att göra CV. Alla går sin egen väg, 
vissa är upptagna. Vi har blivit lite mer utspridda.

(Projektdeltagare 2018)

Empowerment – Skolprojektet

Även projektet  som är  ett  samarbete  mellan  museet  och  områdets  skolor  kan 
undersökas  med  hjälp  av  begreppet  empowerment.  Trots  att  vissa  av 
museimedarbetarna inte använder uttrycket empowerment ger de uttryck för att 
museets uppdrag handlar om någon slags demokratisering eller problematisering 
av orättvisa maktförhållanden. En medarbetare berättar att hennes uppfattning om 
samarbetet de driver tillsammans med skolorna, handlar om att ge barnen verktyg 
att  skapa  bilden  av  sig  själva.  Hen menar  att  arbetet  handlar  om någon slags 
demokratisering. Strävan efter att ändra hur Sverige eller Stockholm ser ut, vilka 
det är som får vilka jobb och vilka som är aktiva inom konst- och mediavärlden. 
Det handlar också om någon form av självrepresentation. Sagespersonen förklarar 
att barn konsumerar mycket media men inte nödvändigtvis har kunskaper i hur 
man använder media. Lär man sig behärska media så kan man själv stå i centrum, 
utmana andras bilder och aktivt skapa bilden av sig själv. Sagespersonen berättar: 

Hur kommer det sig att så många barn som kanske har en mörk hudfärg, tecknar av sig själva 
som vita, vad står det för och varför ser det ut så? Eller i en klass kanske alla barnen har slöja  
och  så är  alla  gestalterna  i  deras  animerade  filmer  blonda.  Då tänker  jag att  det  speglar 
någonting [...]. Jag tänker att om man går från det lilla, att när jag går in i en skola och säger  
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ok, så här kan det också se ut. Att man kan agera i det lilla för att ändra den här bilden som 
man matas med [...].

(Museimedarbetare 2018)

Museimedarbetaren fortsätter beskriva museets arbete och förklarar att  museets 
uppdrag också handlar om att bevara något slags kulturarv. Hen tolkar det som att 
museet bygger kulturarvet och att man i denna process utgår från allas berättelser. 
Hen påpekar att dessa berättelser kan se väldigt olika ut och betonar vikten av 
denna mångfald.  Det  handlar  återigen om en slags  representation och att  man 
bevarar en sann bild av det svenska samhället ”så att beskrivningen av Sverige är 
det som Sverige är” (MM 2018).

En annan medarbetare, som får frågan om hen har sett hur empowerment sker 
i skolprojektet, förklarar att de strävar efter att skapa en insikt hos barnen som 
handlar om att de kan uttrycka sig på olika sätt och med olika verktyg. Ett barn 
som inte känner sig bekväm med att rita, kan istället skriva. Om ett barn inte vågar 
stå framför klassen och tala kan man gå iväg med en bandspelare och sen komma 
tillbaka och spela upp sin berättelse. Det handlar om att lyfta barnets förmågor och 
att de ska hitta sätt att uttrycka sig som passar just dem. 

Enligt sagespersonen handlar empowerment också om att bli varse att det man 
säger är viktigt och intressant – att det jag har att säga är värt att berätta. Hen 
tillägger att det kan verka förvånande, men många barn som de arbetat med tror 
inte  att  någon  vill  lyssna  på  dem  eller  att  det  de  säger  är  intressant. 
Museimedarbetaren  har  under  projektets  gång  sett  en  utveckling  hos  barnen, 
många vågar inte tala inför klassen men med tiden utmanar de sig själva och får 
bättre självförtroende. Det kan handla om att läsa några få meningar ”Det kan bli 
fem meningar fast  de är ganska tunga,  starka meningar.  Det  är  viktigt,  de har 
funderat på vad de vill säga. Då märker man att det här var något – en big deal för 
dem!” (MM 2018).

En  lärare  i  en  av  de  klasser  som  samarbetar  med  museet,  har  uppfattat 
projektet  på  ett  liknande  sätt  och  menar  att  syftet  är  att  få  prova  på  olika 
uttrycksformer och därmed göra sin röst hörd:

De (museet) jobbar med berättande och berättelser från olika delar världen, även om man 
kanske inte har språket, så ska man kunna uttrycka sig i andra former. De jobbar mycket med 
språkutvecklande och just att göra sin röst hörd, utifrån ett samhälle som är ett väldigt brokigt  
samhälle – och mångkulturellt, och har olika människor som bor där. Så att få (platsens namn) 
invånares röster hörda. Vilket kanske kommer bort lite i (kommunens namn) som är en annars 
rik och välbärgad och högutbildad kommun.

(Projektdeltagare 2018)

Samma sagesperson menar  att  det  publika  inslaget  i  projektet  –  när  elevernas 
arbete ställs ut på museet efter skolårets slut – har stärkt eleverna. Hen berättar att 
eleverna  kände  sig  mycket  stolta  när  de  besökte  museet  för  att  titta  på 
utställningen.  Där  fick  de  även  ta  del  av  vad  andra  klasser  hade  skapat 
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tillsammans med museet. Läraren uttrycker att det är roligt att projektet innehållet 
”en verklig mottagare”. I skolans värld är det vanligtvis endast läraren som läser 
eller ser vad eleven gjort. Men i det här projektet finns det en annan mottagare – 
allmänheten. Läraren menar att detta är en fördel, för då “höjer eleverna ribban 
lite” (PD 2018). Utifrån medarbetarnas och lärarens uttalanden handlar syftet med 
skolprojektet  mycket  om  att  stärka  eleverna,  dels  att  ge  dem  verktyg  till  att 
utveckla förmågor och kompetenser, dels att öka deras självförtroende. Museets 
syfte handlar också om att verka för representation och demokratisering i ett större 
sammanhang. Men vad säger egentligen eleverna själva? 

I gruppintervjun med 4 elever som ingår i det samarbete mellan museet och 
några av områdets skolor, anser barnen att de har lärt sig ett flertal saker genom 
projektet. Bland annat har de blivit bättre och snabbare på att skriva texter. Dels 
rent tekniskt och dels kan de komma på och formulera berättelser snabbare nu. De 
har tillgodosett sig strategier för att snabbt finna inspiration och uttrycka känslor. 
En av sagespersonerna menar att hen har lärt sig fler ord, det vill säga utökat sitt  
ordförråd. Flera berättar att de genom projektet har lärt sig att göra filmer och 
skriva dialoger. De har också tillägnat sig en teknisk kompetens eftersom de har 
arbetat med Ipads, olika appar och digitala program för exempelvis filmredigering. 
Samtliga sagespersoner hävdar dessutom att det känns mycket lättare att läsa eller 
tala inför klassen nu. De har fått öva mycket på det – de har fått träna på att tala 
tydligt och högt och därmed ”förbättrat sig själva”. Jag frågar hur det känns när 
man har framfört något för klassen och de säger att de känner sig stolta, ”det känns 
jättebra när man får bra kritik” (PD 2018). Museet har utöver de övningar som 
syftat till ökad läs- och språkförståelse, genomfört samarbetsövningar med klassen 
och flera av sagespersonerna bekräftar att de blivit bättre på att samarbeta och lärt 
känna varandra bättre i gruppen. Projektet har därmed gett sociala effekter. 

För att förstå museimedarbetarnas och projektdeltagarnas uppfattningar ur ett 
empowerment-perspektiv  kommer  här  att  användas  dels  Chikozhos  (2015:65) 
definition  av  empowerment, dels  Sandells  (2002)  teoretiska  resonemang  om 
museers  potential  att  motverka  social  orättvisa  på  individnivå  och samhällelig 
nivå. Det framkommer i gruppintervjun att eleverna i skolprojektet tillgodosett sig 
en rad resurser och färdigheter.  I linje med  Chikozhos (2015:65) definition av 
empowerment har museet stöttat eleverna i denna process och således bidragit till 
någon  form  av  empowerment.  Utifrån  Sandells  (2002:5–6)  resonemang  om 
museers potential att motverka social orättvisa på individnivå går det att förstå 
elevernas  uppfattningar  på  liknande  sätt  och  då  räknas  inte  bara  resurser  och 
färdigheter  utan  också  psykologiska  aspekter,  såsom  stolthet  och  ökat 
självförtroende,  något  både  elever  och  museimedarbetare  ger  uttryck  för  i 
intervjuerna. 

För att förstå en medarbetares tidigare uttalande om en slags representation 
och i bästa fall en demokratisering, kommer Sandells (2002:3) resonemang om 
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museers potential att motverka social orättvisa på samhällelig nivå att tillämpas. 
På  samhällelig  nivå  handlar  museers  delaktighet  i  utvecklingen  mot  ett  mer 
rättvist  samhälle om deras inverkan på samhällets  övergripande maktrelationer. 
Museer påstås härmed kunna påverka maktrelationer mellan grupper genom att 
konstruera  och  förmedla  sociala  narrativ.  I  det  tidigare  citatet  nämner 
museimedarbetaren att ”man kan agera i det lilla för att ändra den här bilden som 
man matas med”. Denna ”bild” kan i  linje med Sandells (2002:3) resonemang 
antas  utgöra  det  narrativ  som  museet  omformulerar  för  att  motverka  social 
orättvisa. 

Samtliga deltagare är dock inte lika positiva till skolprojektet. Fallstudien som 
denna uppsats baseras på, omfattar utöver intervjuer och deltagande observationer, 
även kvantitativa data i  form av en enkätundersökning. En version av enkäten 
förmedlades  till  elever  i  två  av  de  skolklasser  som  samarbetat  med  museet. 
Följande redogörelse baseras på det sammanställda resultatet av dessa. Resultatet 
omfattar 19 respondenter, varav 16 från den ena klassen (årskurs 8) och 3 från den 
andra (årskurs 4). Enkäten påvisar att åsikterna om skolprojektet går isär. 

På frågan ”Vad tyckte du om skolprojektet?” fick respondenterna välja mellan 
13  svarsalternativ  (se  Bilaga  1:  Enkät för  att  se  enkätens  utformning).  Varje 
respondent kunde välja flera alternativ. På denna fråga svarade 17 stycken av de 
19  medverkande och sammanlagt  har  34  svarsalternativ  valts.  Det  mest  valda 
alternativet  är  att  man  finner  projektet  tråkigt  (47  procent  av  de  totalt  valda 
svarsalternativen). Det näst mest valda svarsalternativet (35 procent) handlar dock 
om att  man anser  sig  ha övat  på att  göra  film.  En nästan  lika  stor  andel  (29 
procent) innebär att man inte har lärt sig något alls genom projektet. En del av de 
valda alternativen innebär att man anser att skolprojektet var roligt (24 procent) 
respektive intressant  (24 procent),  att  man övade sig på att  tala inför folk (18 
procent) och lärde sig något nytt (18 procent) (se hela enkätens resultat i Bilaga 2:  
Enkätresultat – sammanställning).

Enkätversionen för skolelever innehöll även en fråga med ett egenformulerat 
svar. Respondenterna uppmanades att med egna ord beskriva vad de tycker om 
museiprojektet  som de deltagit  i.  På denna fråga svarade 14 stycken av de 19 
medverkande.  De  flesta  svaren  handlar  om att  projektet  uppfattades  ogenom-
tänkt/oplanerat,  otydligt  eller  rörigt.  Man  klagar  på  att  alla  projektledarna 
(museimedarbetarna) inte dök upp till varje projekttillfälle och att det var oklara 
instruktioner. Några ansåg dock att projektet var roligt, att det var roligt att filma, 
att  man  fick  vara  kreativ  och  göra  saker  man  vanligtvis  inte  gör  i  skolan, 
tillsammans  med  sina  vänner.  Några  var  negativa  och  ansåg  att  projektet  var 
tråkigt eller att det ”inte hände nåt”. Två tyckte att projektet upptog värdefull tid, 
att det var onödigt att arbeta med projektet på en lektion då man istället kunde 
plugga till ett prov.
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I en intervju med en av de lärare som ingår i skolprojektet berättar denne att 
de har gjort utvärderingar med eleverna angående samarbetet med museet. Läraren 
påtalar saker som återkommer i enkätens resultat.  För att bättre förstå vissa av 
respondenternas  negativa  åsikter  om  museet,  kan  lärarens  utsagor  hjälpa  till. 
Läraren berättar att ibland ser inte eleverna kopplingen i museiprojektet med det 
som de  ska  bedömas  efter  i  skolan.  Då uppfattar  eleverna  inte  projektet  som 
givande utan snarare som att de förlorar värdefull tid. Enligt läraren ser inte alltid 
eleverna att de genom museiprojektet utvecklar förmågor som de kan ha nytta av 
på  examinationen  i  skolan.  Samtidigt  berättar  hen  att  många  är  positiva  till 
samarbetet med museet eftersom det är kreativt och roligt – inte som det vanliga 
man gör i skolan. Hen tillägger dock att eleverna överlag är kritiska och har stor 
tilltro till sin lärare, “Om det kommer andra som säger att de ska göra på ett annat 
sätt – det tycker de är lite konstigt” (PD 2018). 

Enligt Black (2010:130) är det just deltagandet som utgör en viktig nyckel i 
museers bidrag till empowerment hos olika communities och därför bör museerna 
aktivt  arbeta  för  att  uppmuntra  deltagande.  Om museerna  gör  det  möjligt  för 
lokalinvånarna  att  undersöka  deras  förflutna  och  upptäcka  deras  relevans  för 
framtiden, gör man dem samtidigt uppmärksamma på vikten att inta en aktiv roll i 
dagens beslutsfattande (Black 2010:130). Detta handlar om en slags medvetenhet, 
ett begrepp som en av sagespersonerna använder:

De (museet)  gör  något  för  oss  och vi  mår bra av det.  De gör saker  för  andra också,  till  
exempel arbetar de med barnen i skolan. Och när vi deltog i ett annat projekt förra året då  
förstod jag att  de inte bara jobbar  för  oss,  de  jobbar för  en allmän medvetenhet.  De lär 
människor vad som är rätt och fel och vad som är bra. De jobbar inte bara för kvinnor, utan  
för en medvetenhet. Deras jobb är större än vad vi trodde.

(Projektdeltagare 2018)

En  studie  som  utvärderar  museibesökares  deltagande  i  konstprojekt  påvisar 
deltagandets  värdefulla  och  långsiktiga  sociala  effekter  både  för  individer  och 
communityt (Scott 2002:44–46). Potentiella effekter som identifierades och mättes 
var  personlig  utveckling,  social  sammanhållning,  community  empowerment, 
självbestämmande, hälsa och välmående, lokal identitet, förmåga till fantasi och 
vision. Resultatet från undersökningen var att över 90 procent av deltagarna ansåg 
att  projektet  genererade  positiv  utveckling  för  communityt.  Denna  utveckling 
inkluderade både etablerandet av värdefulla nätverk, en känsla av stolthet, och en 
ökad  medvetenhet kring  frågor  som  rör  communityt.  Över  80  procent  av 
deltagarna vittnade om ett minskat socialt utanförskap i communityt och mer än 
två tredjedelar av deltagarna redogjorde för att förståelsen för olika kulturer och 
livsstilar ökade i samband med projektet (Scott 2002:44–46). 

I intervjuerna med de medarbetare som ingår i samarbetet mellan museet och 
några av områdets  skolor,  framkommer  att  ambitionerna ligger  i  linje  med de 
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studier som gjorts över deltagande i konstprojekt (Scott 2002:44–46). Likt en ökad 
medvetenhet kring frågor som rör communityt strävar skolprojektet efter en ökad 
medvetenhet kring olika samhällsfrågor. Projektets huvuduppgift är förvisso att 
tillsammans med elever arbeta i konstnärliga arbetsprocesser för att öka barn och 
ungas  språk-  och  läsutveckling.  Men  projektet  handlar  också  om  att  skapa 
förståelse  för  hur  viktigt  det  är  att  kunna  läsa  för  att  förstå  sig  på  olika 
samhällsfrågor.  En  god  läsförståelse  är  en  grundförutsättning  för  att  förstå 
samhället och världen. En medarbetare menar att ”ett av projektets långsiktiga mål 
är att eleverna ser att det är viktigt att kunna läsa bra, och verkligen förstå vad man 
läser, för att också verkligen kunna förstå olika samhällsfrågor” (MM 2017).

I sagespersonens uttalande här innan framkommer att inte bara medarbetarna, 
utan även projektdeltagarna, uppfattar att museet arbetar för en ökad medvetenhet. 
En annan projektdeltagare beskriver museet på ett liknande sätt och menar att en 
av museets uppgifter är att ”öppna ögon”. Hen berättar att museet arbetar för att 
göra det bättre för folk som bor på platsen. Hen säger att museet är en bra plats,  
museet  jobbar  med  barn  och kvinnor  och de  erbjuder  olika  aktiviteter.  Enligt 
sagespersonen hjälper museet barnen att  utvecklas, ”de ska öppna deras ögon” 
(PD 2018). På frågan vad hen menar med att öppna ögon förklarar sagespersonen 
att de får kunskap och information – de lär sig massor.

Det sociala deltagandet

I intervjuer  med museets  medarbetare framkommer att  mötet  med museet  och 
besökaren kan se mycket varierande ut. En medarbetare berättar att museet strävar 
efter att mötet med besökaren ska bli så meningsfullt som möjligt och därför är det 
viktigt att museet lyssnar på besökarna. Lyssna på varför de kommer, vad de är 
intresserade av, varifrån de kommer och vad de vill göra. Hen förklarar att vissa 
besökare bara vill sitta en stund, prata lite, dricka en kopp te och sen gå ut igen. 
Andra besökare vill göra något specifikt, till exempel jobba med sin egen konst i 
samarbete med museet, eller delta på något sätt. Sagespersonen betonar att museet 
måste möta besökarna på olika nivåer. Hen förklarar att det kan komma barn som 
frågar om de får vara på museet och att vissa sitter där och ritar en hel höst, för att  
de har ett behov av det. 

Utifrån detta resonemang går det att dra slutsatsen att museet förespråkar ett 
högst personligt möte med besökaren. I detta möte försöker museimedarbetarna ta 
reda på hur de bäst kan tillmötesgå besökarens behov. Detta påminner mycket om 
den  ”personifiering”  som  förespråkas  inom  det  deltagande  museiperspektivet. 
Detta  förhållningssätt  är  en  del  av  det  deltagande  museets  publik-centrering. 
Personifieringen handlar om att se besökaren som en individ och försöka uppfylla 
dess behov. Mer specifikt kan det handla om att välkomna besökaren personligen 
och att anpassa eller kommunicera museets innehåll utefter individens intressen 
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och behov (Simon 2010:33–41). Genom att personifiera besökaren skapar man en 
museimiljö  där  de  flesta  känner  sig  bekväma  och  benägna  att  delta  i  sociala 
sammanhang (Simon 2010:34). Detta är något Simon (2010) förespråkar eftersom 
hon menar att det sociala mötet är det primära inom det deltagande museet. 

Det har redan redogjorts för att ett deltagande museum är en verksamhet där 
besökarna interagerar med varandra i relation till museets innehåll. Interaktionen 
handlar om att man skapar, bidrar med material, delar med sig av erfarenheter, 
diskuterar och socialiserar (Simon 2010:ii–iii). Det som skiljer deltagande museer 
från traditionella museer är att informationsflödet mellan det traditionella museet 
och  besökaren  bara  går  i  en  riktning  –  museet  förmedlar  ett  innehåll  som 
besökaren helt enkelt konsumerar. Till skillnad från detta går informationsflödet 
mellan det deltagande museet och besökaren i flera riktningar, både från museet 
till  besökaren och vice versa, samt mellan olika besökare (Simon 2010:2). Det 
sociala mötet står därmed i centrum inom det deltagande museet. Så här beskriver 
en medarbetare informationsflödet inom museet som denna uppsats behandlar: 

Det är ett levande museum, deltagaren är en del av museets verksamhet, det är en two-way-
process.  De som kommer är  en del  av museets  uppgifter.  Och samtidigt  kommer de som 
besökare – deltagare är besökare! Jag vet inte om vi är det enda museet som jobbar så, jag vet 
inte [...]. Att besökare kan bestämma vad som visas i museet, vad som kan ställas ut i museet,  
och att det alltid är påverkat av vem som kommer, och vem som har vad att berätta och vilken  
energi de tar med sig, det är intressant!

(Museimedarbetare 2018)

Processen  som medarbetaren  redogör  för  överensstämmer  med  det  deltagande 
museets informationsflöde. Detta tydliggörs även i gruppintervjun med några av 
de elever som ingår i ett samarbete med museet. I denna intervju blottläggs också 
museets  sociala  funktion  –  att  det  är  en  plats  där  man  kan  umgås  och  bara 
”hänga”, som sagespersonerna uttrycker det. På frågan vad museet bedriver för 
slags verksamhet, utanför själva skolprojektet,  svarar en av sagespersonerna att 
man  kan  se  föreställningar,  titta  på  film,  skapa  med  olika  slags  material, 
exempelvis lägga pärlplattor och skriva. Museet erbjuder olika fria aktiviteter och 
skiljer sig från skolvärlden ur den aspekten. Enligt sagespersonerna är det många i 
klassen  som  bor  i  närheten  av  museet  och  ofta  går  dit.  Det  är  lite  som  ett  
”fritidsrum” och många kommer dit bara för att ”hänga”, för att sitta och göra 
”ingenting”. Sagespersonerna tillägger att museet är en rolig plats och att många 
av barnen i klassen uppskattar att vara där. Det är dock inte så mycket tonåringar 
där, för de tycker att museet är löjligt, men yngre barn och ungdomar gillar det. 
Barnen ger också uttryck för att museet inte är som ett ”vanligt” museum:

Barn 1:  Jag har  aldrig varit  på (namnet på museet),  men det  låter som att  det  inte  är ett 
museum. 
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Barn 2: Nej det är tydligen en fritidsklubb, typ. 

Barn 3: Alltså, det är inte så här vanligt museum. Att man går och tittar med sina föräldrar och 
– där är ett skelett – och såna saker. Det är ju absolut inte så. Jag trodde först att det var så, att 
– har dem ett museum liksom!? Men det är som en fritidsklubb, fritidsgård, mycket fritids.

Barn 1: Jag tycker att det, det  är lite som ett museum för man ser ju på gamla saker på ett 
museum. Och här så tar man idéer från varandra, så ungefär! Förstår du vad jag menar?

Barn 3: Man får egna idéer från sig själv där borta.

(Projektdeltagare 2018)

Dialogen ovan påtalar att barnen har en tydlig bild av vad ett ”vanligt” museum är 
och att museet de diskuterar inte är ett sådant. Men de kan också se en gemensam 
nämnare mellan museet i fråga och ”vanliga” museer. Min tolkning av det något 
kryptiska resonemanget, är att de anser att man kan ”få idéer av” (inspireras av 
och  lära  sig  genom)  de  gamla  föremål  som finns  på  traditionella  museer.  På 
museet som de diskuterar i dialogen ovan, kan man också ”få idéer” (inspireras 
och  lära  sig),  men  inte  genom  föremål,  utan  snarare  genom  mellanmänskliga 
relationer. Det mellanmänskliga – ”att man tar idéer från varandra” – ligger i linje 
med det deltagande museets informationsflöde som innebär att besökaren inte bara 
konsumerar information i en enkelriktad process, utan också utbyter idéer, delar 
erfarenheter, diskuterar och skapar tillsammans i en relation till museets innehåll 
och till andra deltagare. 

Det är inte bara barnen som ger uttryck för att museet är en plats där man kan 
interagera och socialisera. I intervjuer med de vuxna sagespersonerna uttrycker 
flera  att  museet  är  en  mötesplats.  En  verksamhet  där  man  kan  knyta  nya 
bekantskaper och skapa något tillsammans – en gemensam upplevelse som i sin 
tur skapar en gemenskap.  Några av sagespersonerna ger uttryck för att de själva 
deltar i aktiviteter på museet i syfte att uppleva social samvaro. På frågan om vad 
som var målet med det projekt som hen deltog i, svarar en av sagespersonerna 
“Det är väl mycket det där att mötas, och ja, förstå varann genom texter och musik 
och mat och möten!” (PD 2018). Denna person uppfattar museets uppdrag som ett 
försök till att inkludera människor och att museet arbetar för att fler ska bli en del 
av ”innanförskapet”. Hen säger att museet “försöker få med oss” och tillägger att 
“jag vill ju ha roligt, och det hade jag. Det var lite spännande. Och sen så, jag är ju 
väldigt  intresserad  av  det  här  med  att  få  samverka,  och  det  här  med 
innanförskapet” (PD 2018).  På frågan vad museet  utgör  för  roll  för  invånarna 
svarar sagespersonen “Det är väl för att få bygga upp nån känsla av gemenskap – 
det här är vårt [...] Det är väl det som är tanken, att få med oss – varann liksom!” 
(PD 2018). 

Utifrån Blacks  resonemang blir  det  tydligt  varför  flera  av sagespersonerna 
hävdar att det är den sociala upplevelsen som är väsentlig inom museet. Black 
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(2012: 21, 29, 167) menar att människor som uppsöker museum i första hand vill 
ha en social upplevelse. Besökarna vill inte känna krav på att lära sig, utan istället 
interagera med varandra kring ett innehåll.  Fokus ligger helt enkelt på att göra 
något kul  tillsammans. Detta innebär dock inte att lärandet uteblir. Enligt Black 
(2012) lär sig människor mer när de lär sig något tillsammans – när vi interagerar 
och konverserar kring något. Därför betonar han vikten av att hålla konversationen 
levande under hela museibesöket (Black 2012:168). Han understryker också att 
kvalitén  på  den  sociala  upplevelsen  inom  museet  kommer  att  bli  ännu  mer 
avgörande  i  framtiden  (2012:39).  Black  (2012)  hävdar  att  museerna  måste 
utvecklas  mer  i  den  här  riktningen  för  att  fortsätta  vara  relevanta  i  folks  liv. 
Genom att fokusera på museiupplevelsen och göra museibesöket till  något som 
människor vill göra om och om igen – genom att se människor som användare 
snarare än tillfälliga besökare – skapar museet en återkommande publik (Black 
2012:52). 

Platsens villkor

I tidigare avsnitt har karaktären på museets externa verksamhet diskuterats. Dess 
deltagande inslag har analyserats utifrån uppsatsens teoretiska ansatser. Vidare har 
en djupare  förståelse för  besökarens,  eller  rättare  sagt  deltagarens,  relation  till 
museets  åstadkommits,  både  vad  gäller  empowerment  och  deltagandets 
problematik. I detta avsnitt ska platsen och dess demografiska aspekter relateras 
till  museets  verksamhet.  Skulle  ett museum  av  detta  slag  fungera  likadant 
överallt?  Eller  är  några  av  de  utmaningar  som  museet  stöter  på  en  direkt 
konsekvens av det faktum att platsen är mångkulturell, med en befolkning vars 
majoritet  har  utländsk  bakgrund  samt  lägre  sysselsättningsgrad  och 
utbildningsnivå än invånarna i kommunen som helhet? 

De utmaningar som, med hjälp av insamlad empiri, kommer att redovisas och 
diskuteras i detta avsnitt, är för det första museets funktion som hjälpinstans, för 
det andra en  diskontinuitet och för det tredje  kulturella aspekter.  För att  förstå 
dessa utmaningar kommer teoretiska resonemang av forskare som fokuserat på 
community-museum  (Crooke  2006;  Gaither  1992;  MacFarlane  2014)  att  att 
användas, samt Simons (2010) teori om stegvisa och anpassade utvärderingar. En 
annan aspekt som kommer att diskuteras i detta avsnitt är plats i geografisk och 
spatial bemärkelse, exempelvis vilka vinster eller problem museilokalens läge och 
rumsliga karaktär medför. 

Empirin  i  detta  avsnitt  består  för  det  första  av  intervjuer  med  museets 
medarbetare  samt  museets  besökare  och  projektdeltagare,  för  det  andra  av 
deltagande observationer i museets interna och externa verksamhet. För det tredje 
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av  fallstudiens  enkätundersökning som delades  i  en  Facebookgrupp  riktad  till 
platsens  invånare. Detta  avsnitt  innehåller  också  sekundärdata  i  form  av  två 
fallstudier. Den första av  Mathios (2015) som behandlar The Jane Addams Hull  
House  Museum i  Chicago,  USA,  och  deras  samarbete  med  marginaliserade 
grupper. Den andra av Bourgois (1995), hans moderna etnografiska klassiker  In  
search  of  respect:  Selling  Crack  in  El  Barrio,  som  bland  annat  undersöker 
genusaspekten i invandrar-communities i New York under 90-talet.

Detta avsnitt baseras på uppsatsens tredje frågeställning:

• Hur  fungerar  ett  deltagande  museum  på  en  heterogen  plats  som  är  
präglad  av  migration  och  ekonomisk  utsatthet?  Vilken  betydelse  har  
platsen  för  museet,  både  i  demografisk,  geografisk  och  spatial  
bemärkelse? 

Museet som hjälpinstans

Något som redan diskuterats i tidigare avsnitt är den problematik som tillkommer 
när projektdeltagarna är arbetslösa och vänder sig till museet i hopp om att få ett  
arbete eller  en möjlighet att  tjäna pengar.  På platsen förvärvsarbetar endast  66 
procent av invånarna, en siffra som är betydligt högre för kommunen totalt – 83 
procent (Kommunstatistik 2014). En annan demografisk aspekt är att platsen är 
heterogen med invånare från över 100 nationer.  70 procent av befolkningen har 
utländsk bakgrund, vilket innebär att de antingen är födda utanför Sverige eller har 
föräldrar  som  båda  är  födda  utanför  Sverige  (Kommunstatistik  2017). 
Utbildningsnivån  är  lägre  än  i  övriga  kommunen  då  endast  36  procent  av 
invånarna i åldern 24–64 har en eftergymnasial utbildning, motsvarande siffra för 
kommunen totalt är 54 procent (Kommunstatistik 2013). Därmed påvisar platsens 
demografiska  karaktär  att  museet  i  fråga  arbetar  nära  de  grupper  som  är 
underrepresenterade inom landets större etablerade museer. En museimedarbetare 
uttrycker det så här “Stora museer vill också ha de här grupperna, men de kan ha 
problem att nå dem. Vi har lättare att nå dem, vi är på platsen där de bor. Men det 
kan ju ändå föra med sig olika svårigheter” (MM 2017).

En vanlig utmaning för museer som samarbetar med marginaliserade grupper, 
i  detta  fallet  långtidsarbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund, är  att  gruppen 
kräver  ekonomisk  kompensation  för  deras  insatser.  I  många  fall  har 
kulturinstitutioner varken budgeterat, eller besitter ekonomiska resurser, för detta. 
Liknande fallstudier på ämnet har gjorts i USA (Mathios 2015). The Jane Addams  
Hull  House  Museum i  Chicago,  USA,  är  ett  museum som  vill  sammanlänka 
forskning, utbildning och socialt engagemang. Genom sina utställningar försöker 
museet belysa social orättvisa och vara en röst för grupper som sällan blir hörda 
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(Mathios  2015:135).  2012  bedrev  museet  ett  samarbete  med  före  detta 
gängmedlemmar ur ett Chicagobaserat gäng kallat  The Vice Lords. Museet ville 
berätta gruppens historia, ge dem en röst, och i bästa fall förändra samhällets syn 
på gängmedlemmar. En anställd berättar att en av projektets utmaningar var att 
vissa individer krävde ekonomisk kompensation i utbyte mot att de bidrog med 
berättelser.  Tyvärr  kunde museet  bara  erbjuda  mat  eller  småsummor  till  dessa 
deltagare (Mathios 2015:139). 

Utifrån Mathios  (2015) resonemang är  den problematik  som uppstod med 
deltagandet  i  projektet  ”Inkludering/Kvinnonätverket”  relaterad  till  projekt-
deltagarnas bakgrund och livssituation.  Det är  inte ovanligt att  marginaliserade 
grupper kräver kompensation för deras deltagande i museiprojekt. Därför är det 
viktigt  att  museimedarbetarna  har  en  förkunskap om  gruppen  som  de  tänkt 
samarbeta med. Gaither (1992:60) menar att museer som har en nära relation till 
ett särskilt community – och därmed har mandat att uppmärksamma communityt 
och dess erfarenheter – bygger på att  gruppen och dess medlemmar känner en 
stark anknytning till museet. En förutsättning för detta är att museet är väl insatt i 
och  har  en  förtrogenhet  med  gruppen.  Inom samma  tema  undersöker  Crooke 
(2006:176) nya former av museum vars uppdrag är att finnas till för communityt – 
institutioner som bidrar till communityts empowerment, skapar en positiv identitet 
och stärker självförtroendet hos invånarna. Varför dessa museer är framgångsrika 
beror enligt Crooke (2006:177) på att  de har ett  bottom-up-perspektiv samt att 
museiprojekten  startas  med,  baseras  på  och  drivs  av  communityts  behov  och 
önskningar. I linje med detta påtalar två museimedarbetare just vikten av vara väl 
insatt i projektdeltagarnas livssituation och i bästa fall dela deras erfarenheter:

[...] det är ju också problematiskt när man försöker formulera ett projekt när man själv inte har 
någon erfarenhet av situationen som projektet – alltså de människor som ska ingå i projektet –  
erfarar. Då blir det väldigt problematiskt. Men då försökte jag tänka mig in – för jag har ju på  
något sätt lite erfarenhet av att ha en mamma som kommer från ett annat land. Och jag pratade 
mycket med henne, om hur hon kände och också bemötande, hur hon har blivit bemött. När 
det har kommit projekt som har riktats mot henne till exempel. Så det krävs liksom ett mer 
personligt engagemang för att det (projektet) ska bli mer grundat på något sätt.

(Museimedarbetare 2018)

Någon  med  egen  erfarenhet  av  migration,  och  att  med  den  bakgrunden  tagit  sig  in  på 
arbetsmarknaden, hade kanske kunnat vara projektledare. Det tror jag hade varit väldigt bra. 
Jag  tycker  det  har  varit  problematiskt  att  vi  på  museet  som  ”ägt”  projektet  saknat  den 
erfarenheten.  Jag  tänker  att  det  hade  haft  betydelse  för  projektets  utformning  och 
genomförande, även om det inte går att i förväg säga exakt hur det skulle haft betydelse. 

(Museimedarbetare 2018)

Om man inte har god insyn i gruppens erfarenheter och livssituation kan museet 
riskera  att  ha  orealistiska  förväntningar  på  samarbetet.  Mathios  fallstudie  som 
nämns  ovan  är  återigen  ett  exempel.  I  museets  samarbete  med  före  detta 

 56



gängmedlemmar  ville  man  att  deltagarna  skulle  var  aktiva  i  skapandet  av 
utställningen, men upptäckte att många av deltagarna inte kunde läsa eller skriva. 
Museets  förväntning  var  att  deltagarna  skulle  utvecklas  och  tillägna  sig  olika 
förmågor  genom  museets  praktik.  Men  efter  en  tid  förstod  de  att  deltagarna 
behövde  hjälp  med  andra  saker,  exempelvis  drogberoende,  läs-  och 
skrivsvårigheter och arbetslöshet (Mathios 2015:141). 

Liknande upplevelser erfaras av museet som denna uppsats behandlar. En av 
utmaningarna  är  att  museimedarbetarna  ofta  blir  tillfrågade att  hjälpa  till  med 
göromål som sällan eller  aldrig skulle  förekomma på ett  traditionellt  museum. 
Flera av projektdeltagarna berättar att museet har hjälpt dem med saker som kan 
vara svåra att klara på egen hand, särskilt när man inte behärskar svenska språket 
eller har liten erfarenhet av hur det svenska samhället fungerar. Folk kommer till 
museet  för  att  få  hjälp  med  att  skriva  CV,  ställa  sig  i  bostadskön,  ringa  till 
myndigheter,  fylla  i  ansökan  till  a-kassa  och  för  att  be  om råd  kring  privata 
problem. I mina observationer uppfattade jag medarbetarnas inställning till detta 
som tudelad. Å ena sidan förstår man att detta är en verklighet som museet får 
acceptera – eftersom museet jobbar mot dessa grupper blir detta automatiskt en av 
museets uppgifter. Det är helt enkelt en konsekvens av att arbeta i ett område där 
många  har  en  liten  erfarenhet  och  få  kunskaper  i  hur  det  svenska  samhället 
fungerar. Många talar inte ens svenska utan kommunikationen sker i bästa fall på 
engelska.  Samtidigt  uttrycker  medarbetarna  en  frustration  som handlar  om att 
detta inte är museets primära uppgift. Dessa göromål tar tid från andra uppgifter 
som är minst lika viktiga. 

Diskontinuitet

Mathios (2015) redogör för en annan oförutsedd utmaning i fallstudien av  The 
Jane  Addams  Hull  House  Museum i  Chicago,  nämligen  svårigheten  i  att  få 
deltagare att komma till museets projektmöten. Museets kontakt med de före detta 
gängmedlemmarna gick via en särskild individ. Utan en personlig direktkontakt 
med samtliga deltagare hade museet begränsad kontroll över att boka möten och 
informera om vad som skulle ske på dessa. Många deltagare hade dessutom svårt 
att transportera sig till mötena eller var upptagna med andra åtaganden (2015:138–
139).

Även utifrån detta exempel går det att se liknande drag hos museet som denna 
uppsats  behandlar.  En  av  de  utmaningar  som  museet  stöter  på  är  bristen  på 
kontinuitet vad gäller projektdeltagarnas närvaro i projekten, vilket har att göra 
med den verklighet som deltagarna lever i. Detta är något som museet inte kan 
undkomma, snarare något man får utgå ifrån. Ibland kommer det två deltagare till 
projekttillfället och ibland kommer 15. ”Någon har en mamma som har blivit sjuk 
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i Pakistan och måste genast åka dit, någon annan måste ta hand om barnen som är 
sjuka och en tredje har något annat. Och ibland så kommer ju allihop” berättar 
medarbetaren  (MM  2017).  Om  museimedarbetarna  i  en  sådan  situation  har 
förväntat  sig  att  komma  längre  i  arbetet  med  något  av  projekten,  kan  de  bli 
tvungna att tänka om. Sagespersonen talar dock med en tillförsikt kring denna 
problematik och menar att de ändå ser något slags resultat hela tiden. Ibland är 
resultatet större, ibland är det mindre än vad de hade hoppats på, i förhållande till 
tiden.

En annan medarbetare beskriver ett liknande dilemma som antas ha att göra 
med att majoriteten av invånarna saknar en större erfarenhet av att anmäla sig till 
och delta i aktiviteter som kräver ett visst åtagande. En problematik som sages-
personen hittills inte erfarit i andra jobbsammanhang:

Familjer där kanske inte har större vana i det här med kontinuitet – att man gör en aktivitet. 
Nu var allt som vi gjorde gratis också, vilket kanske blir en annan klang – inte lika seriöst 
eller att man kanske inte måste gå på alla tillfällen. Det var det som var svårt, att få folk att  
komma och att det var viktigt att komma tillbaka [...]. Det var problem att få kontinuitet. Man 
måste ligga på, ringa hem till föräldrar, jag har aldrig gjort så tidigare på kulturskolan i nån 
annan kommun, utan då sköts det automatiskt, då finns en intressegrupp. Man behöver inte 
ens kontakta, utan de vet vart de ska vända sig när de ska vara med på en aktivitet.

(Museimedarbetare 2018)

Hur signalerar man lojalitet utan att det ska kosta, är en fråga som kommer upp på 
ett av museets interna planeringsmöten. I detta sammanhang syftade medarbetarna 
på  museets  studiefrämjande  verksamhet  riktad  till  barn.  Anmälan  till  verk-
samheten är gratis och deltagarna är inte alltid lojala med att de kommer. Ska vi 
behöva ringa varenda gång, frågar de sig. Ja för då får vi hit dem, menar någon. 
Men de konstaterar samtidigt att detta kan ge ett tjatigt intryck samt att det är  
mycket  tidskrävande  att  ringa  runt  till  folk.  Diskussionen  fortsätter  och 
medarbetarna konstaterar dilemmat – det fungerar inte att  personalen ska ringa 
upp barn  inför  varje  tillfälle,  men det  funkar  inte  heller  att  det  bara  kommer 
enstaka barn. De resonerar kring huruvida det ska kosta 20 kronor per termin och 
att det då ingår frukt. Då har man betalat en symbolisk summa som skulle kunna 
utgöra ett  incitament  till  att  återkomma. De påpekar  också att  man kan skulle 
kunna kalla  verksamheten  “klubb” för  att  skapa  sammanhang och kontinuitet. 
Andra  strategier  som  diskuteras  är  huruvida  man  bör  upprätta  ett  avtal  med 
barnens föräldrar. Man konstaterar också att fördelen med att museet samarbetar 
med platsens skolor i ett annat projekt eftersom man då kan informera om denna 
verksamhet i samband med att man besöker skolorna.

Det finns ytterligare en intressant aspekt som relaterar till kontinuitet. En av 
lärarna  som  ingår  i  det  samarbete  mellan  museet  och  några  av  platsens  och 
närområdets skolor, menar att dagens skolor lider brist på kontinuitet. Elever byter 
skola flera gånger per läsår och klassens sammansättning förändras snabbt från 
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termin till termin. Sagespersonen berättar att museet i bästa fall kan ha utgjort den 
kontinuitet som eleverna behöver: 

Här hoppar man runt hur som helst. Jag talade med Skolverket om att det är fel att de här  
barnen byter skola hela tiden. Här satsar vi hårt på att lära barnen saker och så plötsligt på 
måndag är de borta eller i januari är de i en annan skola, då ska de börja om från början. […] 
Så alla (kommunens namn) skolor har problem. Någonting måste vara stabilt för barnen, barn 
behöver kontinuitet. Så man kan säga att för de här barnen har museet varit kontinuitet för 
dem – mer än svenskalärarna.

(Projektdeltagare 2018)

Citatet ovan synliggör dessutom ett större samhälleligt problem som troligtvis är 
en följd av den svenska skolpolitiken och principen om det fria skolvalet. Det som 
är  intressant  i  sammanhanget  är  att  museimedarbetarna  förvisso  upplever 
frånvaron av  kontinuitet  som en ofrånkomlig  problematik  som museet  tvingas 
utgå ifrån – men samtidigt utgör museet en kontinuitet för projektdeltagarna. En 
förutsättning för detta är den uppsökande verksamheten. 

Black menar att museer bör förflytta sig ur museirummet och söka upp de 
grupper som vanligtvis inte besöker museum. För att nå dessa människor måste 
museet erbjuda en del av sin verksamhet i marginaliserade områden eller andra 
platser  där  gruppen  i  fråga  brukar  vistas  (Black  2012:185,  203–204). 
Museimedarbetarna uttrycker att  de personligen ringer runt till  projektdeltagare 
och att museet söker upp skolor för att samarbeta i projekt. Detta är en form av 
uppsökande  verksamhet.  Vad  som  är  anmärkningsvärt  är  att  museet  behöver 
bedriva denna form av verksamhet trots att de befinner sig mitt i ett lokalsamhälle. 
Trots att museet är lokaliserat på en plats där de underrepresenterade besökarna 
bor, behöver det bedriva uppsökande verksamhet. 

Enligt  lärarens  uttalande  här  innan,  är  detta  ett  vinnande  koncept  –  den 
uppsökande verksamheten i skolan skapar kontinuitet. Även museimedarbetarna 
vittnar om att de etablerar en relation till eleverna i skolprojektet och att flera av 
eleverna blir återkommande besökare i museets övriga verksamhet. Både Black 
(2012) och MacFarlane (2014) förespråkar i linje med detta att museer bör arbeta 
nära  skolan  för  att  behålla  sin  relevans  i  dagens  samhälle.  Black  (2012:113) 
betonar museernas samarbete med lärarna och att vara väl insatt i läroplanen, och 
MacFarlane (2014:33)  menar  att  museerna bör  erbjuda  särskilda  program vars 
syfte är att komplettera läroplanen. 

Kulturella aspekter
Andra svårigheter som är en konsekvens av att bedriva en deltagande verksamhet 
på en heterogen plats  präglad av migration,  är  mötet  med andra kulturer.  Den 
problematik som kan uppstå på grund av kulturella faktorer är svår att förutse och 
kräver en kulturspecifik förkunskap. För att hantera problematiken krävs också en 
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stor flexibilitet hos institutionen. Exempel på ett sådant dilemma inom museet är 
projektet som går under temat ”Makt och vanmakt”. 

Som tidigare beskrivits är projektet en del av Kulturrådets satsning som går 
under namnet Kreativa platser. Kulturrådets avsikt med utlysningen är att invånare 
ska få inflytande över konst och kultur i  sitt  närområde.  Museet driver utifrån 
dessa premisser ett projekt bestående av ett antal mindre delprojekt. Ett av dessa 
delprojekt som pågick under 2017, baserades på ett deltagande arbete med lokala 
samarbetsparter  och  röster  från  platsen.  Museets  samarbetsparter  bestod  av  en 
danskoreograf,  en  lokal  poet,  lokala  musiker  samt  deltagande  lokalinvånare. 
Föreställningen ägde rum på ortens torg och bestod av en så kallad ljudkoreografi 
som var uppbyggd av ett flertal element: en ljudslinga med poesi och röster från 
platsen,  på temat  ”Makt  och vanmakt”;  musik  framförd av  lokala  artister  och 
musiker;  en  konstinstallation  bestående  av  upphängda  färgade  tyger;  och  som 
tidigare  diskuterats,  en  ”matperformance”  utförd  av  projektdeltagarna  från 
Inkludering/Kvinnonätverket. 

Tanken var från början att föreställningen skulle innehålla en (dans)koreografi 
där projektdeltagarna skulle uppträda inför publik. Detta element förverkligades 
aldrig och föreställningen blev istället en så kallad ljudkoreografi där olika röster, 
snarare  än  kroppar,  tog  plats.  Så  här  berättar  en  av  museets  medarbetare  om 
situationen:

Eftersom kulturen här – och det är svårt att kalla något för (platsens namn)kultur – det är  
tätbefolkat  och  vi  har  olika  subkulturer  och  sånt.  Alla  berättelser  som museet  visar  och 
förmedlar vill vi alltid ha med, och det vore bättre om vi hade ännu mer från deltagare. Men 
man märker att folk vill inte alltid ge mer, göra mer. Och det är inte något fel. Till exempel när 
vi  jobbade  med en  koreograf  och  dansare.  I  början  var  planen  att  hen  skulle  jobba med 
invånarna för att göra någon slags koreografi med dans. Hen hade dansworkshops med barn,  
ungdomar och kvinnor, det var personer i olika åldrar. Och de ville dansa, de tyckte om att 
göra  workshops.  Men när  det  blev  en fråga  om att  dansa  fram(för  publik)  eller  göra  nåt 
performance, då tackade alla nej.  Eftersom vissa har deras home community här vill de inte 
visa  den delen av sig själva.  Man kan tala  om (platsens  namn)kultur,  men det  är  ganska 
komplicerat, ja jättekomplicerat. För en person kan det vara att jag vill inte visa mig framför  
mina klasskamrater, vad ska de säga, mina föräldrar, de som kommer från mitt land, de som 
kommer från mina föräldrars land? Det känns som att folk vill göra kreativa saker men när det  
gäller att visa sig framför andra kanske folk blir lite tveksamma.

(Museimedarbetare 2018)

I detta fall fick museet tänka om och forma projektets slutresultat (föreställningen) 
efter deltagarnas behov. I en intervju med en av museets medarbetare framkommer 
att museet inte såg detta dilemma som ett hinder. Medarbetaren förklarar att det 
inte  är jätteviktigt  att  alla  ska uppträda ”det räcker att  göra processen – att  få 
känna  sig  trygg  i  sin  kropp”  (MM  2018).  Sagespersonen  menar,  enligt  min 
tolkning, att ett projekt där deltagare medverkar i dansworkshops inte blir mindre 
framgångsrikt för att deltagarna inte vill framträda inför en publik. Det viktiga i 
projektet är inte resultatet utan snarare processen.
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Inom  det  deltagande  museiperspektivet  förespråkas  detta  förhållningssätt 
inom ramen för det  deltagande museets  utvärderingsarbete.  Simon (2010:301–
302) redogör för fyra aspekter som bör beaktas i detta utvärderingsarbete, varav 
den första påtalar att deltagande projekt  både handlar om process och produkt. 
Man bör inte enbart utvärdera plattformar och resultat utan också vad folk gjorde 
och hur projektet genererade fler handlingar. Den andra aspekten är att deltagande 
projekt  inte  bara  är  till  för  deltagarna.  Man  bör  därför  vid  en  utvärdering 
undersöka huruvida målen uppnåtts  vad gäller  personal  och publik – inte bara 
deltagarna. Det tredje är att deltagande projekt gynnas av stegvisa och anpassade 
utvärderingar. Man vinner alltså något på att göra flera mindre utvärderingar under 
tidens lopp för att undersöka om justeringar bör göras under projektets gång. Det 
fjärde är att det kan vara fruktbart att göra själva utvärderingsprocessen deltagande 
i sig. Detta gäller i synnerhet den medskapande och värdskapsmodellen eftersom 
deltagarna  inom  dessa  är  extra  ansvariga  för  projektets  utveckling  (Simon 
2010:301–302).

I intervjuerna framkommer att museet använder någon form av stegvisa och 
anpassade utvärderingar. En sagesperson berättar om ett projekt vars utgångspunkt 
fick ändras för att projektet skulle bli mer fruktbart:

Vi jobbade med serier  –  serie  som idé  –  och  då  kanske  man tänker  sig  att  man har  en 
föreställning om att alla vet vad en serie är. Men det är inte ett sånt medel som barn känner 
igen sig i nu, eller har någon relation till. Om man har förberett för en frihet i den formen, så 
kan det fallera. [...] Efter en sån upplevelse är det som att vi omarbetar, gör om, tänker om 
[...]. Att vi omprövar och ser att det här funkar – det här!

(Museimedarbetare 2018)

Anpassade  och  stegvisa  utvärderingar  är  en  god  lösning  på  problem  som 
uppenbarar sig under museiprojektets gång. Därför kan denna metod vara till hjälp 
när kulturella faktorer orsakar dilemman som museet inte förutspått,  vilket var 
fallet  med ljudkoreografin.  Det  är  tydligt  att  museet  har  en  fortlöpande intern 
dialog  kring  de  olika  projekten  och  en  medarbetare  uttrycker  det  som att  de 
kontinuerligt stannar upp och frågar sig själva och varandra ”vänta nu, vad gör vi 
nu egentligen, vad betyder det här?” (MM 2017). En annan medarbetare berättar 
att en förutsättning för att kunna möta platsen och invånarnas behov, är att museet 
är formbart och att denna anpassning sker stegvis: 

I  (platsens namn) kan jag se att  det  finns ett  behov.  Och om man klarar  av att  fylla  det  
behovet, och då är det bara det att man ska vara tillräckligt öppen och formbar för att kunna 
fylla ett behov liksom – som kan ändras, som inte ser ut som man har tänkt sig. [...] och att det 
går stegvis på något sätt.

(Museimedarbetare 2018)

Nu  följer  ännu  ett  exempel  på  den  problematik  som  relaterar  till  platsens 
mångkulturella  karaktär.  Kulturella  faktorer  –  i  kombination  med  den  intima 
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relation som museet  har etablerat  med vissa av projektdeltagarna – medför att 
museet aktsamt tvingas göra avvägningar kring var museets ansvar ska börja och 
sluta. Det faktum att museet arbetar för att bidra till empowerment hos deltagarna 
kan enligt en medarbetare medföra olyckliga konsekvenser:

Platsen medför stora svårigheter för museet, när vi skulle ha ett projekt med kvinnor sa jag att 
nu vill jag att vi ska ha ett samarbete med Folkets hus och med Kyrkan för de har erfarenhet  
också, eller de får erfarenhet av samma problem. Vad händer? Jo, de här kvinnorna är ju i en 
särskild situation i livet. De är ganska utsatta och de har varit inlåsta rätt länge, det vill säga 
kanske frivilligt, men i alla fall. Och vad händer när de plötsligt börjar ställa krav, få lust att 
göra saker? Då blir det kaos hemma. Det vet man, det är det som är genderanalys [...]. Och 
alla de sakerna händer på den här platsen. Och vem ska då ta hand om den som ringer på 
fredagskvällen och blivit misshandlad av sin man, är det museets uppgift? [...]. Vem ska hjälpa 
till, vem har ansvaret i samhället? Vad finns det för möjligheter, vilka andra kan det här bättre 
än vi?

(Museimedarbetare 2018)

För att förstå denna problematik följer ett exempel på en forskare som undersökt 
genusaspekten hos grupper som präglas av migration, närmare bestämt Bourgois 
(1995)  etnografiska  studie  av  marginaliserade  latino-communities  i  New  York 
under 90-talet. Dessa grupper består av individer och familjer som invandrat till  
USA från  framförallt  Puerto  Rico.  Inom  communityt  fortlever  en  traditionell 
mansroll  med  uppfattningen  att  mannen  bör  vara  familjens  patriark  och 
huvudförsörjare. De män som migrerat till USA från Puerto Rico har svårt att leva 
upp till denna roll, då de förlorat både makt och auktoritet i det nya landet som 
arbetslösa  andrahandsmedborgare.  Bättre  möjligheter  upplever  kvinnorna,  som 
utvecklar en större självständighet och åtnjuter fler rättigheter i det nya landet när 
männens auktoritet  destabiliseras.  För att  hålla resonemanget  extremt kortfattat 
menar Bourgois att detta är orsaken till det sexuella våldet och kvinnomisshandeln 
inom dessa  communities.  När  männen  i  communityt  upplever  att  deras  makt 
reduceras i  samhället  och därtill  förlorar sin auktoritet  i  hushållet,  blir  de mer 
våldsamma i relationen till sina kvinnor och barn (Bourgois 1995:213–215). 

Oavsett om detta är fallet med de grupper som museet samarbetar med, utgör 
en  liknande  problematik  en  utmaning  för  museet  –  en  utmaning  som  de 
traditionella  museerna troligtvis  inte  stöter  på.  I detta  sammanhang är  Gurians 
(2005:71) resonemang om museernas förändringsprocess intressant. Som tidigare 
beskrivits innebär den att gränsen mellan museer och andra samhällsinstitutioner 
har  börjat  suddats  ut  vilket  innebär  att  de  nya  museerna  kommer  att  vara  en 
blandning  av  flera  olika  institutioner  exempelvis  socialtjänst,  skola,  arkiv, 
shopping-center, teater och café. Till följd av detta behöver de som jobbar inom 
museisektorn  en  bredare  kompetens  inom  flertalet  områden,  inte  minst  inom 
ämnen  som  rör  det  sociala  och  kulturella  sammanhanget,  såsom  antropologi, 
sociologi eller socialt arbete.
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Museilokalen

Museet  som denna  uppsats  handlar  om skiljer  sig  från  andra  museer  ur  flera 
hänseenden.  Många har  redan diskuterats  medan en  fortfarande är  obeaktad  – 
museet skiljer  sig vad gäller  den byggnadsmässiga och den rumsliga aspekten. 
Museilokalen är en lägenhet, en något modifierad två rum och kök. Detta har både 
sina för- och nackdelar. Ingenting på museets utsida – utöver en skylt med museets 
namn – indikerar att lokalen är ett museum, därför kan det undgå människor att 
det överhuvudtaget existerar. Samtidigt gör igenkänningsfaktorn och avsaknaden 
av en auktoritär byggnad att människor känner sig mer bekväma med att äntra 
museet. En medarbetare säger att  ”det är inte svårt att ta steget, det finns ingen 
vägg emellan, ingen mur. Det är inte svårt att ta steget och fråga vad gör ni här?” 
(MM 2018). En annan säger så här:

Det ser inte ut som ett vanligt museum heller. En sak som är ganska rolig är att besökare 
ganska ofta kommer och knackar på fönstret eller kommer in genom köket och frågar vad är 
det här? Så det är också ett sätt att ta in folk. Lite mer personligt. Vi har lite mer personlig 
kontakt med personer.

(Museimedarbetare 2018)

Det ständiga fokuset på publiken är signifikant för det deltagande perspektivet och 
Simon  (2010:34)  menar  att  museet  bör  göra  upplevelsen  och  framförallt 
välkomnandet  på  museet  mer  personligt. I  uppsatsens  tidigare  avsnitt  har  det 
redogjorts för att ett museum som behandlar besökaren som en individ, främjar en 
museimiljö  där  de flesta  känner  sig  trygga och motiverade att  delta  i  museets 
verksamhet. Igenkänning är här ett nyckelord, för om publiken kan relatera till 
museet och dess innehåll  kommer de uppfatta institutionen som mer relevant i 
deras liv (Simon 2010:35, 42). På detta museum blir välkomnandet på museet i 
hög grad personligt. De som arbetar på museet sitter ofta i ”köket” och arbetar 
med utsikt över ortens torg och som sagespersonen uttrycker det stiger besökarna 
in på museet genom köksdörren, rätt  in i  personalens ”kontor” och välkomnas 
personligen. Väl inne på museet uppenbarar sig en köksinteriör som återfinns i 
samtliga av bostäderna på platsen. Inne i  lokalen finns ytterligare två rum och 
badrum. Varken montrar eller pelare syns till, och lokalytan sträcker sig till blotta 
64 kvadratmeter.

 Enligt MacFarlane (2014:31) är det inte storleken på museibyggnaden som 
spelar  roll  utan  snarare  materialet  som finns  till  hands  och möjligheten  att  ta 
tillvara  lokala  talanger  och  anpassa  pedagogiken  efter  communityts  intressen, 
behov och förutsättningar.  På museet som denna uppsats behandlar verkar detta 
resonemang stämma. Eftersom museilokalen är liten till  storleken kan man inte 
vara  så  många  som deltar  i  samma  aktivitet  och  det  bidrar  till  att  det  känns 
familjärt och tillåtande att delta. En projektdeltagare menar att museets storlek och 
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karaktär bidrar till att det känns bekvämt att vara på museet “Den där lokalen är 
ju, den gör ju också att man [...] känner sig lite hemma i lägenheten” (PD 2018).

Crooke (2006:175) menar att när det gäller community-museum kan det vara 
en  fördel  om  både  museibyggnaden  och  museirummet  är  anspråkslöst.  Ett 
museirum utan glasmontrar eller en curators auktoritet – där besökaren istället kan 
lämna ett  spår  i  utställningen –  utmanar  traditionella  maktförhållanden mellan 
museum och besökare.  Även Black (2012) betonar museirummets betydelse för 
besökarens upplevelse på museet. För att kunna delta i olika museisammanhang 
krävs att besökaren känner sig bekväm i museirummet. Därför bör museet skapa 
en miljö som först och främst är välkomnande, för det andra avslappnad och för 
det tredje socialt engagerande. Ett framgångsrikt museum är ett sådant som får 
besökaren att känna sig som att de ”hör hemma”, samt att de utan problem kan 
socialisera med vänner, familj och till och med främlingar (Black 2012:59). 

Utifrån sagespersonernas uttalanden är det tydligt att museet har lyckats med 
att skapa en känsla av att höra hemma i museirummet, vilket inte är konstigt i och 
med att lokalen utgörs av en lägenhet. Lägenheten, trots dess modifikationer, ser i 
stort sett ut som de allra flesta lägenheter på platsen – planlösningen är identisk, 
interiören är i  stort  sett  likadan. Detta  innebär att  känslan av igenkänning och 
”hem” förmodligen infinner sig hos många av museets besökare. 

Museet är dessutom lokaliserat på en fördelaktig geografisk plats. Själva läget 
är optimalt då det ligger i direkt anslutning till ortens torg. Många av invånarna 
passerar  museet  på  vägen  för  att  handla,  eller  för  att  uträtta  andra  ärenden  i 
centrum.  Mathios  (2015:130–131)  påtalar  i  sina  fallstudier  betydelsen  av  ett 
community-museums lokalisering. Hon menar att den transport, tid och kostnad 
som går åt för att ta sig till  museet, försvårar för museets målgrupp att delta i  
museiverksamheten. Även Black menar att två av de vanligaste orsakerna till att 
avstå från att besöka museum är lång resväg och avsaknad av transportmöjlighet 
(Black 2012:22–23). 

Museets lokalisering på platsens torg innebär därmed stora möjligheter, det 
existerar  inga  murar  mellan  institutionen  och  allmänheten,  och  det  pågår  ett 
ständigt flöde av människor precis utanför museet. Trots detta uttrycker några av 
sagespersonerna att det är lite oklart vem museet vänder sig till  och vilka som 
egentligen går dit:

Jag har upplevt det och upplever det som att de vänder sig väldigt mycket till barn och att de 
samverkar med skolan och att de bjuder in. Jag upplever att det är mest för barn faktiskt. [...] 
Jag tror ju inte att det är så många vuxna som förstår vad det är för någonting.

(Projektdeltagare 2018)

Museet är alltså inte unikt vad gäller förmågan att nå besökare. Ur denna aspekt 
verkar  det  erfara  samma  svårigheter  som  de  flesta  andra  museer.  Liknande 
slutsatser går att dras utifrån fallstudiens kvantitativa data. Majoriteten av de som 
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svarat på enkätundersökningen uppger nämligen att de aldrig har besökt museet. I 
tidigare avsnitt  har  den version  av  enkäten  som förmedlades  i  två  skolklasser 
delvis redovisats, dock ej resultatet av frågan ”Har du besökt museet?”. På denna 
fråga svarade alla respondenter utom en (18 av 19) att de aldrig har besökt museet. 

En annan fråga i enkäten lyder ”Vad tycker du om museet?” (det vill säga 
museet generellt  och inte i nödvändigtvis i samarbetet  med skolan). Till  denna 
fråga fanns det 12 svarsalternativ att välja på och respondenterna kunde välja flera 
alternativ  (se  Bilaga 1: Enkät för  att  se  enkätens  utformning).  På denna fråga 
svarade  enbart  12  stycken  av  de  19  medverkande  och  den  totala  mängden 
svarsalternativ som valdes var 20. Svaren är mycket spridda men det mest valda 
alternativet är att man inte anser sig veta vad man tycker om museet, eftersom 
man inte har hört talas om det (33 procent av de totalt valda svarsalternativen). De 
näst mest valda alternativen är att man dels tycker om museet (25 procent), dels att 
man  kan  lära  sig  saker  på  museet  (25  procent).  En  mindre  andel  av  svars-
alternativen handlar om att man inte tycker om museet (17 procent) eller att man 
haft roligt på museet (17 procent) (se Bilaga 2: Enkätresultat – sammanställning  
för att ta del av hela resultatet).

Att nämnas bör att majoriteten av respondenterna är svenskfödda pojkar 13–
16 år, med svenskfödda föräldrar, boende i närliggande ort. Denna grupp är inte 
representativ  för  den  plats  som  museet  är  lokaliserat  på,  då  majoriteten  av 
respondenterna varken bor på platsen eller har utländsk bakgrund, vilket enligt 
statistik är fallet med platsens invånare. Respondenterna är dock representativa ur 
det hänseendet  att  de utgör en del  av de skolklasser som museet arbetar med. 
Museet samarbetar nämligen inte bara med skolor på platsen, utan även skolor i 
närbelägna områden. 

Att  flera  av  respondenterna  svarat  att  de  generellt  sett  inte  har  någon 
uppfattning om museet  eftersom de aldrig har hört  talas om det – trots  att  de 
faktiskt samarbetar med museet i ett projekt, är anmärkningsvärt. Detta tyder på 
att eleverna antingen inte har förstått att projektledarna företräder museet, eller att 
de  helt  enkelt  inte  har  någon  uppfattning  om  museet  utöver  skolprojektet. 
Eftersom  majoriteten  av  respondenterna  inte  bor  på  den  plats  där  museet  är 
lokaliserat är det sistnämnda mest troligt. Om eleverna inte bor på den plats där 
museet  är  verksamt  är  det  inte  konstigt  att  de inte  har  en  relation  till  museet 
utanför skolan. I motsats till detta uttrycker de sagespersoner som medverkade i 
gruppintervjun (som nämndes i avsnittet Det sociala deltagandet) att de känner till 
museet och att många av deras klasskamrater kontinuerligt besöker museet. Dessa 
sagespersonerna går,  till  skillnad från de respondenter  som utgör majoriteten i 
enkätundersökningen, på en skola där många av eleverna bor på samma plats som 
museet är verksamt. Detta tyder på att platsen utgör en betydelsefull faktor, det vill 
säga bor du inte nära museet är det mer sannolikt att du inte har hört talas om 
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museet, inte har besökt det och därmed har svårt att bilda dig en uppfattning om 
det.

En annan version av enkäten förmedlades till vuxna som bor på den plats där 
museet  är  verksamt.  Denna  delades  i  en  Facebookgrupp,  med  drygt  1.000 
medlemmar, riktad till platsens invånare. Denna version av enkätundersökningen 
genererade  ett  resultat  som  omfattade  50  respondenter.  Majoriteten  av 
respondenterna uppger att de har hört talas om museet (36 av 50). Majoriteten 
uppger dock att de inte har besökt museet (43 av 50), men en del uppger att de har 
tagit del av museets verksamhet utanför museets väggar (12 stycken). De som har 
besökt  museet  (7  av 50) har  gjort  det  ett  fåtal  gånger  och motiven är mycket 
spridda. 

På frågan ”Varför besökte du museet?” fick respondenterna välja mellan 15 
stycken  svarsalternativ  (se  enkätens  utformning  i  Bilaga  1:  Enkät)  och  varje 
respondent kunde välja flera alternativ. På denna fråga svarade enbart 11 stycken 
av de 50 medverkande, och sammanlagt valdes 23 stycken svarsalternativ.  Det 
mest  valda  svarsalternativet  var  att  man  besökt  museet  för  att  se  en 
föreställning/annan  verksamhet  utanför museet  (22  procent  av  de  totalt  valda 
svarsalternativen). De näst mest valda svarsalternativen var dels att man besökt 
museet med syftet att ta del av platsens kultur (13 procent), dels för att diskutera 
samhällsfrågor (13 procent). En mindre andel av svaren innebär att man har besökt 
museet  för  att  delta  i  workshops (9 procent)  eller  projekt  (9  procent) (se  hela 
enkätens resultat i Bilaga 2: Enkätresultat – sammanställning).

En annan fråga i enkäten lyder ”Vad tycker du om museet?” och på denna 
svarade  28  stycken av  de  50  medverkande.  Precis  som med  föregående fråga 
kunde respondenterna välja flera svarsalternativ och den totala summan av dessa 
uppkom till 43 stycken. Det mest valda svarsalternativet var att man har en positiv 
uppfattning om museet (30 procent av de totalt valda svarsalternativen). En stor 
andel av de valda svarsalternativen (23 procent) var dock att man inte har någon 
uppfattning  om  museet  eftersom  man  inte  har  hört  talas  om  det  –  trots  att 
majoriteten  på  en  tidigare  fråga  svarat  det  motsatta.  På  den  tidigare  frågan, 
huruvida man har hört talas om museet, svarade minoriteten nej (14 av 50), det är 
mycket möjligt att det är samma personer som här har valt detta svarsalternativ. 
En annan tänkbarhet är att många har för få kunskaper om museets verksamhet för 
att kunna bilda sig en uppfattning – trots att man vet att själva museet existerar. 
För att återgå till resultatet på frågan vad man tycker om museet, var 14 procent av 
de valda svarsalternativen att man vill veta mer om museet eftersom man finner 
det intressant, samt att man kan lära sig saker på museet (12 procent). En mindre 
andel av svarsalternativen (7 procent) innebär att man har blivit bättre på något 
tack vare museet, eller att man lärt känna nya människor (5 procent) (se Bilaga 2:  
Enkätresultat – sammanställning för att ta del av hela resultatet).
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Vilka sammanfattade slutsatser går det att dra utifrån resultatet på den enkät 
som förmedlades  till  vuxna  i  en  Facebook-grupp?  Majoriteten  av  de  som har 
svarat på enkäten känner till museet som denna uppsats behandlar, de flesta har 
dock inte besökt det. I de fall då respondenterna har tagit del av museets utbud har 
det  främst  skett  utanför  museilokalen.  Många  har  en  positiv  uppfattning  om 
museet och skulle vilja veta mer om det. Men en stor del anser sig inte ha någon 
uppfattning om museet, vilket kan tyda på att de antingen inte känner till museet 
eller har för få kunskaper om det. 

För att ge en så korrekt bild som möjligt är det viktigt att belysa represent-
ativiteten bland enkätundersökningens respondenter. Svenskfödda kvinnor 21–65 
år, med universitetsutbildning är överrepresenterade bland respondenterna. När det 
gäller föräldrarnas bakgrund finns ingen övervägande majoritet – 26 personer har 
svarat att de har svenskfödda föräldrar medan 24 personer har svarat att de har en 
eller två föräldrar födda utanför Sverige. Utifrån detta går det att konstatera att den 
grupp som har nåtts av enkäten inte är särskilt representativ för platsens invånare, 
som enligt statistik består till största delen av människor med utländsk bakgrund 
och lägre utbildning. Att enkäten distribuerats via ett nätforum innebär dessutom 
att endast människor som har tillgång till internet via dator eller smartphone nås 
av  enkäten.  Enkäten  finns  bara  tillgänglig  på  svenska  och  engelska  vilket 
exkluderar människor som inte kan tala eller läsa dessa språk. Möjligheten att 
mottaga enkäten förutsätts också av att man har tid att delta i ett internetforum, 
vilket exkluderar människor som har en livssituation fylld av andra prioriteringar. 

Med detta i beaktande kan en analys göras baserat på enkätens resultat. Trots 
museets läge är det många som anser sig ha få kunskaper om museet. Detta är ett 
tecken  på  att  det  inte  enbart  är  positivt  med  en  avsaknad  av  en  monumental 
exteriör  –  som  faktiskt  signalerar  att  ”här  är  ett  museum”.  Det  anspråkslösa 
utseendet  som smälter  in  i  omgivningen skapar förvisso en känsla av att  höra 
hemma hos de besökare som redan hittat till museet, men det kanske inte fungerar 
lika  bra  när  det  gäller  att  uppmärksamma potentiella  besökare  om att  museet 
existerar. 

Enkätens resultat påvisar också att en stor andel av respondenterna känner till 
museet men trots detta inte har besökt det – frågan är bara varför. De som har 
svarat på enkäten är enbart individer över 16 år, vilket skulle kunna utgöra en 
ledtråd i denna fråga. Det är troligt att det existerar en allmän uppfattning som 
stämmer överens med det som en av sagespersonerna uttrycker ”att det (museet) är 
mest för  barn  faktiskt”  (PD  2018).  Museets  medarbetare  ger  uttryck  för  att 
museets  målgrupp är  lokalinvånarna  och andra  intresserade  från  andra  platser. 
Museet  har  förvisso ett  stort  fokus på barn och unga i  särskilda projekt,  men 
målgruppen är inte uteslutande barn. Eventuellt behöver museet bli tydligare med 
att  kommunicera till  allmänheten att  de i  allra  högsta  grad även riktar  sig  till 
vuxna.
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En  annan  intressant  aspekt  som  framkommer  i  enkätens  resultat  är  att 
aktiviteter utanför museilokalen har en stor potential att nå besökare. Det är fler av 
respondenterna som tagit del av museets verksamhet utanför museets väggar än de 
som  faktiskt  har  besökt  museet.  Här  skulle  en  gynnsam  utveckling  vara  att 
tydligare koppla samman utomhusmiljön med museilokalen. Genom att utnyttja 
gaturummet finns det möjligheter att förmå fler besökare att även äntra museet.
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Slutdiskussion och sammanfattning

Slutdiskussion

Inledningsvis  presenterades  uppsatsens  övergripande  syfte  som handlar  om att 
analysera en verksamhet som ligger i  framkant och utmanar idén om vad som 
konstituerar  ett  museum  idag.  Analysen  begränsar  sig  till  museets  externa 
verksamhet och dess deltagande inslag på en plats  som är präglad av migration 
och ekonomisk utsatthet. Genom detta kan en djupare förståelse åstadkommas vad 
gäller nya former av museum och deras relation till besökarna. Uppsatsens syfte 
delades in i tre frågeställningar som dessutom disponerade avsnittet Undersökning  
och analys. Dessa frågeställningar var:

1. Vad är  detta  för  museum,  är detta  ett  deltagande museum eller  något  
annat och vad skiljer detta museum från andra museer?

2. Hur  ser  relationen  mellan  museet  och  dess  besökare  ut?  Vilken  
problematik medför det deltagande perspektivet? Vilken roll spelar museet  
för  besökaren?  Vad  anser  de  anställda  att  de  gör  och  hur  uppfattar  
besökarna verksamheten?

3. Hur  fungerar  ett  deltagande  museum  på  en  heterogen  plats  som  är  
präglad  av  migration  och  ekonomisk  utsatthet?  Vilken  betydelse  har  
platsen  för  museet,  både  i  demografisk,  geografisk  och  spatial  
bemärkelse? 

I det här avslutande avsnittet ska undersökningens  viktigaste slutsatser samman-
fattas  och  diskuteras.  Möjliga  svar  på  uppsatsens  frågeställningar  kommer  att 
redovisas och belysas ur ett större perspektiv. Förslag på framtida forskning inom 
samma  område  kommer  att  presenteras  och  tidigare  forskning  kommer  att 
relateras till uppsatsens resultat. 

Uppsatsens första frågeställning lyder  vad är detta för museum, är detta ett  
deltagande museum eller något annat och vad skiljer detta museum från andra  
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museer?  Med  hjälp  av  undersökningens  empiriska  material  konstaterades  att 
verksamheten  är ett  museum  med  en  framväxande  samling.  Museet  arbetar 
tillsammans med besökaren i olika projekt och skapar det som förmedlas i den 
publika verksamheten. Centralt inom museet är inte att vårda eller bevara, utan 
snarare att utgöra en verksamhet där besökaren kan delta. Genom att analysera 
museets externa verksamhet med hjälp av Simons (2010) idéer om det deltagande 
museet, konstaterades att museet innehåller ett flertal deltagande inslag. Slutsatsen 
är därmed att verksamheten kan räknas som ett deltagande museum.

 Vidare fokuserade undersökningen på den problematik som tillkommer med 
ett  deltagande  förhållningssätt.  Uppsatsens  andra  frågeställning  lyder  hur  ser  
relationen  mellan  museet  och  dess  besökare  ut?  Med  följdfrågorna vilken 
problematik  medför  det  deltagande perspektivet? Vilken roll  spelar  museet  för  
besökaren?  Vad  anser  de  anställda  att  de  gör  och hur  uppfattar  besökarna 
verksamheten? För att besvara dessa frågor undersöktes både medarbetarnas och 
museibesökarnas uppfattningar av museet. Med hjälp av empirin konstaterades att 
det deltagande perspektivet innebär en problematik som inte alltid är enkel att 
förutspå. I projektet ”Inkludering/Kvinnonätverket” har gränsen mellan det som 
Simon (2010) benämner det samarbetande och det medskapande deltagandet varit 
diffus  och projektet  har  därför  skapat  förväntningar  hos  projektdeltagarna som 
museet  inte  kunnat  leva  upp  till.  Det  har  förekommit  en  diskrepans  mellan 
museets mål med projektet och projektdeltagarnas mål, en vanligt förekommande 
problematik  inom museer  som driver  medskapande projekt  (Simon 2010:263–
281). 

Slutsatsen är således att det är av stor vikt att tydligt formulera vilken modell 
för deltagande samt vilka premisser det deltagande projektet utgår från. Det har 
visat sig problematiskt när museet inte tar ställning till vilken form för deltagande 
som  tillämpas  i  projektet.  Museer  som  arbetar  deltagande  bör  dessutom vara 
medvetna  om att  det  inte  är  en  lätt  uppgift  att  balansera  auktoriteten  mellan 
museet och deltagarna och att museibesökarnas uppfattning om vad institutionen 
gör i regel skiljer sig från museets uppfattning. 

Uppsatsen undersöker också de utmaningar som följer av att arbeta nära de 
grupper som statistiskt sett är underrepresenterade inom dagens svenska museer – 
människor  med  utländsk  bakgrund  och  lägre  utbildning.  Uppsatsens  tredje 
frågeställning  lyder hur  fungerar  ett  deltagande  museum på  en  plats  som är  
präglad av migration och ekonomisk utsatthet?  Vilken betydelse har platsen för  
museet,  både  i  demografisk,  geografisk  och  spatial  bemärkelse?  Svaret  på 
frågeställningen  är  att  det innebär  en  rad  utmaningar  att  som  museum  vara 
verksamt på en plats som är präglad av migration och ekonomisk utsatthet. Detta 
handlar om att museet måste utgå från lokalinvånarnas behov och delvis tilldelas 
rollen som hjälpinstans. Dessa behov kan analyseras på en generell nivå utifrån 
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platsens demografiska aspekter,  vilka inbegriper invånarnas sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och etnicitet. 

Platsen  är  multikulturell,  med  en  befolkning  vars  majoritet  har  utländsk 
bakgrund,  samt  lägre  sysselsättningsgrad  och  utbildningsnivå  än  invånarna  i 
kommunen  som  helhet.  Detta  innebär  att  flera  av  museets  besökare  tillika 
projektdeltagare  uttrycker  ett  stort  behov av  arbete,  önskemål  om att  träna  på 
svenska språket, efterfrågar kunskap om det svenska samhället, samt hjälp med 
praktiska  eller  privata  frågor.  Detta  är  uppgifter  som ett  traditionellt  museum 
vanligtvis inte arbetar med. Andra villkor som museet måste förhålla sig till är en 
diskontinuitet vad gäller projektdeltagarnas närvaro samt kulturella faktorer som 
medför en del dilemman. 

Slutsatsen är att  dessa utmaningar kräver att  verksamheten anammar andra 
hjälpmedel  eller  redskap än  det  vanliga  etablerade museet.  Denna uppsats  har 
påvisat att  stegvisa och anpassade utvärderingar inom deltagande projekt är ett 
gott  hjälpmedel  för  att  hantera  dilemman  som  uppkommer  under  pågående 
projekt. Den oenlighet som kan uppstå mellan museet och dess projektdeltagare 
kan förebyggas genom att kontinuerligt stanna upp och ifrågasätta vad man håller 
på med, samt vara öppen för att  anpassa sig efter deltagarnas behov. Eftersom 
deltagande projekt baseras på relationen mellan museet och olika grupper krävs en 
god kännedom om deltagarnas livsvillkor. Den kanske viktigaste förutsättningen 
för att utveckla ett gott samarbeta med olika communities är således en god insyn 
i, samt en förtrogenhet med gruppen. Detta kräver ett personligt engagemang från 
museimedarbetarna och i bästa fall delade erfarenheter. 

En annan metod som används av museet är den uppsökande verksamheten, 
som visat  sig  vara  oumbärlig  även inom ett  museum som befinner  sig  mitt  i 
målgruppens  bostadsområde.  Att  uppsöka  skolor  och  driva  projekt  på  skoltid 
skapar  en  kontinuitet  mellan  museet  och  deltagarna.  Genom  skolprojektet 
etablerar museet en relation till  eleverna, vilket är en bidragande faktor till  att 
vissa  blir  återkommande  besökare  i  museets  övriga  verksamhet.  När  den 
uppsökande verksamheten tillämpas på individnivå, det vill säga när medarbetarna 
måste ringa runt till  deltagare, är den dock tidskrävande och anses därför som 
problematiskt inom museet. 

När det gäller platsens villkor ur ett  geografiskt och spatialt  hänseende, är 
slutsatsen att museilokalens anspråkslösa karaktär i form av en tvårumslägenhet, 
innebär både för- och nackdelar. Förmågan att känna sig bekväm och ”hemma” är 
en förutsättning för att delta, och i det avseendet fyller lokalen sin fulla potential. 
Att  stiga in  på museet  är  en personlig upplevelse som troligtvis  framkallar en 
känsla  av  igenkänning.  Det  existerar  ingen  pampig  exteriör  som  avskräcker 
besökaren och steget att äntra museet från gatan är litet. Museilokalens läge är 
också optimalt eftersom det är lokaliserat invid ett naturligt flöde av människor. Å 
andra sidan visar uppsatsens kvantitativa data att en liten andel av de som redan 
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känner till museet faktiskt har besökt det, och att en stor andel har få kunskaper 
om museet. Det är möjligt att museilokalens anspråkslösa exteriör utgör en del av 
svårigheten  med att  nå besökare.  Museets  utseende,  läge och spatiala  karaktär 
signalerar i liten grad att ”här är ett museum”, vilket kan anses vara en nackdel. 

Undersökningen konstaterar också att huruvida man faktiskt bor i det område 
som museet är verksamt, samt huruvida man uppfattar museet som främst riktat 
till barn, kan ha betydelse för hur benägen man är att besöka museet.  Eventuellt 
behöver museet bli tydligare med att kommunicera till allmänheten att de i allra 
högsta grad även riktar sig till vuxna. En annan viktig slutsats är att museet, enligt 
enkätundersökningen,  har  goda  möjligheter  att  nå  besökare  genom att  bedriva 
verksamhet  i  utomhusmiljön.  En  gynnsam  utveckling  vore  därför  att  i  större 
utsträckning utnyttja gaturummet till museets fördel.

De  utmaningar  som  museet  har  upplevt,  kan  också  förstås ur ett  större 
samhälleligt  perspektiv,  där  flera  aspekter  kan  tänkas  villkora,  inte  minst 
ekonomiska och politiska. Sagespersonerna förmedlar en bild av en diskontinuitet 
inom den svenska skolan som troligtvis  bottnar  i  politiska beslut  som gör  det 
möjligt för elever att gång på gång lämna en skola för en annan, mer attraktiv 
sådan.  Museimedarbetarna  ger  också uttryck för  att  det  svenska  samhället  har 
misslyckats  med  integrationspolitiken  och  att  små  organisationer  nu  förväntas 
göra detta arbete, utan att tilldelas tillräckliga resurser. 

Eftersom framtidens museum förutspås bli mer deltagande samt att gränserna 
mellan museer och andra samhällsinstitutioner börjat  luckras upp (Black 2012; 
Simon  2010;  Gurian  2005),  behövs  måhända  en  bredare  kunskap  inom 
museisektorn. Detta för att bättre kunna bemöta ämnen som museer hittills inte 
behövt  hantera,  exempelvis  sociala  och  kulturella  frågor.  Kunskaper  inom 
antropologi, sociologi eller socialt arbete kan härmed vara värdefulla. Viktigt att 
poängtera är att den erfarenhet som museerna samlar på sig, kan utgöra kunskap 
som även andra samhällssektorer kan lära sig av. Detta är extra relevant i de fall 
då  olika  institutioner  strävar  mot  gemensamma  mål,  exempelvis  integrations-
arbete. Viktigt är då att betona inte bara de utmaningar, utan också de möjligheter 
och framgångar som museerna har erfarenhet av.

Uppsatsens andra frågeställning, som handlar om relationen mellan museet 
och dess besökare, inbegriper vilken roll museet utgör för besökaren och vilken 
uppfattning denne har om verksamheten. Museets roll i förhållande till besökaren 
undersöks  ur  två  hänseenden  –  dels  utifrån  ett  empowermentperspektiv,  dels 
utifrån ett  socialt perspektiv. Uppsatsen undersöker som sagt en stor del av de 
utmaningar som museet stöter på, men den betonar också vilka framgångar som 
kan skapas utifrån samma förutsättningar. Genom att arbeta nära marginaliserade 
grupper kan museer motverka social orättvisa (Sandell 2002) och detta museum 
undersöker  möjligheten  att  bidra  till  empowerment  bland  besökarna  tillika 
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lokalinvånarna. I analysen av uppsatsens empiri, och utifrån uppsatsens teoretiska 
ansatser, konstaterades att empowerment sker bland museibesökarna.

Projektdeltagarna ger uttryck för att de, genom att delta i museets verksamhet, 
har  utvecklat  olika  färdigheter  och  tillgodosett  sig  kunskaper  som museet  har 
bistått  med.  Undersökningens  empiri  presenterar  exempel  på  hur  museets 
verksamhet har lett till  ett större deltagande i beslutsprocesser och hur projekt-
deltagarna framförallt har utvecklat sina kommunikativa och språkliga färdigheter. 
Grupper som tidigare uttryckt en osäkerhet kring hur saker och ting fungerar i det 
svenska samhället, som utan större förmåga att säga sin mening eller ta plats, nu 
sticker ut hakan och kräver ett erkännande. Individer berättar att de har genomgått 
en personlig utveckling och blivit som en ny människa – eller tvärtom – har hittat 
tillbaka  till  sig  själv.  Genom  sina  redogörelser  ger  de  uttryck  för  ett  ökat 
självförtroende och större motivation.  Museet uppfattas dessutom som en trygg 
plats där viktiga frågor kan ställas och där värdefull kunskap kan förmedlas.  Ett 
annat  exempel  på  empowerment  inom  museet  är  de  ungdomar  som  genom 
museets  verksamhet  fått  undersöka  nya  sätt  att  uttrycka  sig  och  därigenom 
utvecklat nya förmågor att göra sina röster hörda. 

Slutsatsen  är  att  museet  är  en  del  av  den  process  varmed  dessa  grupper 
tilldelas  resurser,  färdigheter,  auktoritet  och  motivation.  Denna  process  utgör 
själva  definitionen  av  empowerment  och  innebär  i  bästa  fall  att  individen 
utvecklar en självständighet vad gäller kapaciteten att förbättra sitt ekonomiska 
och  sociala  välbefinnande  (Chikozho  2015:65).  Museet  utgör  därmed  en 
betydelsefull roll för projektdeltagarna ur ett empowermentperspektiv.

Museet  utgör  dessutom en  social  roll  för  besökaren.  Utifrån  idén  om det 
sociala utbytet som grund för det deltagande museiperspektivet, har det sociala 
deltagandet  undersökts på museet.  I analysen konstaterades att museet fungerar 
som ett socialt rum där nya möten och en gemenskap utvecklas. På museet kan 
besökaren finna inspiration och skapa genom en interaktion med andra. Museet 
kan dessutom fungera som en trygg och avskild plats för kvinnor med utländsk 
bakgrund, något som enligt sagespersonerna är en förutsättning för att känna sig 
bekväm med att delta. Men museet fungerar också som en öppen mötesplats där 
människor kan knyta nya bekantskaper, umgås och diskutera. Vad som tydliggörs i 
uppsatsen är att  de som kommer till  museet  gör det  av olika anledningar  och 
därför förespråkas ett personligt möte mellan museet och besökaren. Genom detta 
möte  erhåller  museimedarbetarna  kunskaper  om  hur  de  på  bästa  sätt  kan 
tillmötesgå denne.  Slutsatsen vad gäller  museets sociala roll  är således att  den 
anpassas efter besökarens behov.

Innan undersökningens slutsatser  placeras  i  ett  större  sammanhang ska jag 
först presentera ett förslag på framtida forskning inom samma fält. En utveckling 
av  denna  uppsats  skulle  vara  att  genomföra  fler  fallstudier  på  liknande 
verksamheter. Troligtvis finns det andra verksamheter som arbetar på liknande sätt 
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men som inte  kallar  sig  själva för museum, utan istället  går under namn som 
kulturhus, konsthall eller kulturcentrum. En annan inriktning skulle vara att utföra 
en komparativ studie mellan ett museum med ett traditionellt förhållningssätt och 
ett  museum som arbetar  utifrån  nya metoder  och perspektiv.  Detta  var  initialt 
tanken med denna uppsats men på grund av tidsramen beslutades att uppsatsen 
skulle baseras på en enda fallstudie. I en komparativ studie skulle ett nytänkande 
museum  –  exempelvis  ett  museum  utan  en  samling  eller  ett  museum  som 
samarbetar  tätt  med  olika  communities  –  jämföras  med  ett  mer  traditionellt 
museum. En intressant aspekt att undersöka skulle då vara hur respektive museum 
arbetar för att nå besökarna, särskilt de målgrupper som är underrepresenterade 
inom de svenska museerna. 

För  att  avslutningsvis  placera  undersökningens  resultat  i  ett  större 
sammanhang, ska härmed diskuteras hur samhället kan dra nytta av denna studie. 
Denna studie har genomförts med ett ”empirinära” förhållningssätt och bidragit 
med kunskap om hur  etnografiska metoder,  såsom deltagande observation och 
kvalitativa intervjuer, kan användas för att åstadkomma en djupare förståelse för 
nya former av museum och deras relation till besökarna. Uppsatsen är därmed ett 
bidrag till den musei- och kulturarvsvetenskapliga disciplinen men också till den 
antropologiska disciplinen med inriktning mot museiväsendet.

Denna uppsats fyller en kunskapsbrist inom den svenska kultursektorn, inte 
minst inom musei- och kulturarvsfältet. Inledningsvis nämndes att de traditionella 
etablerade museerna fortfarande har en given plats i dagens samhälle, men för att 
behålla sin relevans bör de börja samarbeta med och engagera sin publik (Black 
2012). Problemet är att det finns få fallstudier som behandlar nya museiformer i 
Sverige  och  därför  råder  det  en  kunskapsbrist  kring  hur  sådana  verksamheter 
fungerar, samt hur de förhåller sig till museibesökaren. Kunskap saknas om vilka 
utmaningar dessa verksamheter stöter på och därför blir ett museum av detta slag 
tvungen att  i  ensamhet söka sig fram för att  hitta egna former för deltagande. 
Verksamheten som denna uppsats behandlar är ett sådant museum. Museet är en 
föregångare i  Sverige eftersom det  utgör  ett  av de första  fallen där  man går i 
närkontakt  med  operationaliseringen  av  de  musei-  och  kulturarvsvetenskapliga 
begreppen  deltagande  och  empowerment.  Detta  innebär  att  museet  får  tackla 
utmaningarna på egen hand. 

Resultaten  av  denna  undersökning  är  viktiga  eftersom många  institutioner 
behöver den erfarenhet som detta museum har. Undersökningens slutsatser kan i 
bästa  fall  utgöra  en  kunskapsresurs  i  den  förändringsprocess  som de  svenska 
museerna antingen står inför eller redan har påbörjat. I avsnittet Tidigare forskning 
redogjordes för denna förändring som innebär att dagens museer inte längre har en 
självklar roll i  samhället.  Museernas auktoritet som kunskapsförmedlare är inte 
lika stabil som den var förr, internet utgör en stor konkurrent och de traditionella 
museibesökarna  har  minskat  i  antal.  Globaliseringens  effekter  och  ett  mer 
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mångkulturellt samhälle har dessutom medfört att högre krav ställs på represent-
ation  och  transparens.  Museerna  har  genom  denna  utveckling  blivit  mer 
utåtriktade och sätter större fokus på publiken. Det deltagande perspektivet, som 
utgjort  denna uppsats  teoretiska  grund,  förespråkar  ett  museum som först  och 
främst  strävar efter  att  vara relevant,  användbart  och tillgängligt  för besökaren 
(Simon  2010:ii).  Genom att  samarbeta  med  besökaren  och  göra  denne  till  en 
deltagare, ökar museet sin relevans i människors liv.  Denna uppsats har bidragit 
till att – i ett svenskt sammanhang – öka kunskapen om detta ämne.

I en tid då museerna måste förnya sig för att behålla sin relevans i samhället är 
min förhoppning att musei- och kulturarvssektorn kan dra nytta av de kunskaper 
som  åstadkommits  i  denna  uppsats.  Min  förhoppning  är  också  att  andra 
samhällsinstitutioner kan ta lärdom av de erfarenheter som museet har, eftersom 
vissa av deras målsättningar är gemensamma. De kunskaper som åstadkommits i 
uppsatsen handlar om hur ett deltagande museum kan arbeta för att utveckla goda 
samarbeten  med lokalinvånarna,  men också  vilka problem som kan uppstå  på 
vägen.  Uppsatsen  har  analyserat  den  problematik  som  tillkommer  med  ett 
deltagande perspektiv och de utmaningar som följer av att arbeta nära de grupper 
som är  underrepresenterade inom svenska museer.  Uppsatsen har  därtill  belyst 
några av de hjälpmedel som museet använder för att tackla dessa utmaningar och 
betonat  de  aspekter  som ett  deltagande  museum med  försiktighet  bör  beakta. 
Uppsatsen har också påvisat museets framgångar och på vilket sätt det utgör en 
betydelsefull  roll  för  besökarna.  Genom  ett  deltagande  förhållningssätt  bidrar 
museet till empowerment bland lokalinvånarna. Museet utgör också en social roll 
och utifrån ett personligt möte strävar det efter att tillmötesgå besökarnas behov. 
På så sätt upprätthåller museet en relevans i människors liv – ett museum som är 
lite närmare mänskligheten.

Sammanfattning

Denna uppsats baseras på en fallstudie av ett lokalt museum som tänjer gränserna 
för  vad  ett  museum konstituerar  idag.  Museet  elaborerar  med  idén  om att  se 
museibesökaren  som  en  deltagare  och  undersöker  möjligheten  att  bidra  till 
empowerment  bland  lokalinvånarna.  Uppsatsens övergripande  syfte  är  att 
analysera museets externa verksamhet och dess deltagande inslag på en plats som 
är präglad av migration och ekonomisk utsatthet Att genom detta åstadkomma en 
djupare  kunskap  om relationen  mellan  museet  och  dess  besökare.  Uppsatsens 
frågeställningar  behandlar  museets  karaktär,  hur  relationen  mellan  museet  och 
besökaren ser ut och vilken betydelse platsen har för museet.
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Uppsatsens  teoretiska  utgångspunkter  består  av  det  deltagande  musei-
perspektivet  och därtill  de teoretiska koncepten community,  empowerment  och 
plats. Med hjälp av dessa analyseras  karaktären på museets externa verksamhet 
och  besökarnas  relation  till  museet,  både  vad gäller  deltagandets  problematik, 
empowerment  och  museets  sociala  roll.  Uppsatsen  undersöker  också  platsens 
demografiska aspekter i förhållande till museet, vilka utmaningar dessa innebär, 
samt museets lokalisering och spatiala karaktär. Fallstudien är genomförd med de 
kvalitativa metoderna intervju och deltagande observation, därtill  en kvantitativ 
enkätundersökning.  Studien fokuserar  på  hur  museet  arbetar  tillsammans  med 
lokalinvånarna och undersöker således både de anställdas och museibesökarnas 
uppfattningar av verksamheten.

Uppsatsens centrala slutsatser är  att  museet kan räknas som ett  deltagande 
museum, som tillsammans med besökaren skapar det som förmedlas i den publika 
verksamheten.  Undersökningen  belyser  vikten  av  att  tydligt  formulera  vilken 
modell för deltagande, samt vilka premisser det deltagande projektet utgår från. 
Museet  utgör  en  betydelsefull  roll  för  projektdeltagarna  ur  ett  empowerment-
perspektiv. Det är en del av den process som innebär att olika individer tilldelas 
resurser, färdigheter, auktoritet och motivation. Museet utgör dessutom en social 
roll för lokalinvånarna och genom ett personligt möte får museet kunskaper om 
hur de på bästa sätt kan tillmötesgå deras behov.

Slutsatsen är också att  det innebär en rad utmaningar att som museum vara 
verksamt på en plats som är präglad av migration och ekonomisk utsatthet. Dessa 
utmaningar handlar om museets funktion som hjälpinstans, en diskontinuitet bland 
besökarna  och  kulturella  aspekter.  Dessa  utmaningar  kräver  att  verksamheten 
anammar andra hjälpmedel eller redskap än det vanliga etablerade museet, såsom 
stegvisa  utvärderingar,  uppsökande  verksamhet  och  god  insyn  i  deltagarnas 
livsvillkor och kulturella sammanhang. Uppsatsens resultat har bidragit med en 
djupare kunskap om nya former av museum och deras relation till besökarna. En 
kunskap som förhoppningsvis både musei- och kulturarvsfältet samt samhällets 
övriga institutioner kan ta lärdom av.
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Bilaga 1: Enkät

Enkät 1 (Platsens namn)bor och museer

Syftet med denna enkät är att undersöka vilka och hur ofta de boende i (platsens 
namn), eller i närheten av (platsens namn), går på museum. Enkäten undersöker 
också huruvida människor känner till, har besökt och vad de tycker om (namn på 
museet som uppsatsen behandlar). Enkäten är frivillig och helt anonym. Den tar 
ungefär 5 minuter att genomföra. 

Jag som har skapat enkäten heter Stella Waldenström. Jag studerar musei- och 
kulturarvsvetenskap vid Uppsala Universitet och kommer att använda resultatet 
från enkäten i min masteruppsats som handlar om museer och museibesökare. Om 
du har några frågor kontakta mig på stella.westling@gmail.com.

Tack för din medverkan!

1. Är du? 
Kvinna
Man
Annat alternativ

2. Hur gammal är du? 
0–15 år
16–20 år
21–40 år
41–65 år
65+ år

3. Var bor du?
I höghusen i (platsens namn)
I något av de omkringliggande radhusområdena
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I närliggande ort X
I närliggande ort Y
Någon annanstans i (namn på kommunen)
Utanför (namn på kommunen)

4. Hur många år har du gått i skola?
 6–9 år (grundskola)
10–12 år (gymnasienivå)
13+ år (universitetsnivå)

5. Är du född i Sverige? 
Ja
Nej

6. Är dina föräldrar födda i Sverige? 
Ja, båda mina föräldrar är födda i Sverige
Bara en av mina föräldrar är född i Sverige
Nej, ingen av mina föräldrar är födda i Sverige

7. Hur ofta brukar du gå på museum
Aldrig
Väldigt sällan, bara några få gånger i mitt liv
Ibland, åtminstone 1 gång per år
Några få gånger per år
Flera gånger per år
Väldigt ofta

8. Vet du om att det finns 2 museer i (platsens namn)? 
Ja
Nej

9. Har du hört talas om (namn på museet som fallstudien behandlar)?
Ja 
Nej

10. Har du hört talas om (namn på ett annat museum i närområdet)?
Ja
Nej

11. Har du besökt (namn på museet som fallstudien behandlar)?
Ja
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Nej
Jag har inte varit inne på själva museet men jag har sett eller deltagit i någon
av museets föreställningar/verksamhet utanför museet (exempelvis på torget
eller i området)

12. Har museet kommit till din skola för att arbeta tillsammans med dig och 
din klass?

Ja 
Nej

13. Hur många gånger har du besökt museet?
Aldrig
Bara en gång
2–5 gånger
5–10 gånger
Jag besöker museet ofta 
Jag vet inte

(Om du har besökt museet kan du svara på nästa fråga, annars kan du hoppa över 
den)

14.  Varför  besökte  du  museet?  (kryssa  för  de  alternativ  som  du  tycker 
stämmer, du kan välja flera alternativ)

Jag är/var med i ett av museets projekt
För att umgås med och prata med andra människor
För att se en utställning eller föreställning (exempelvis se på konst, bilder,
foton, lyssna på musik, se på film, lyssna på poesi)
För att göra eller skapa något (exempelvis göra film, måla, dansa, göra musik,
skriva texter) 
För att delta i en workshop
För att ta del av platsens kultur
För att se eller delta i en av museets föreställningar/verksamhet utanför
museet (exempelvis på torget eller i området) 
För att lämna ett bidrag till museet (exempelvis ett mönster till
mönsterarkivet)
För att diskutera samhällsfrågor
För att bli intervjuad
För att öva mig på svenska språket
För att lyssna på invånarnas livsberättelser
För att få hjälp med att fylla i papper eller kontakta myndigheter
För att söka jobb
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Jag kommer inte ihåg

15.  Vad  tycker  du  om  museet?  (kryssa  för  de  alternativ  som  du  tycker 
stämmer, du kan välja flera alternativ)

Jag vet inte, jag har aldrig hört talas om museet
Jag har en positiv uppfattning om museet 
Jag har en negativ uppfattning om museet 
Det är ett intressant museum som jag vill veta mer om
Det är ett tråkigt museum
Jag har lärt mig något nytt på museet
Jag har haft roligt på museet
Jag har lärt känna nya människor på museet
Man kan lära sig saker på museet
Jag har blivit bättre på något tack vare museet, utvecklat mina egna talanger
och förmågor 
Museet är en plats där jag kan känna mig trygg att diskutera och prata med
andra
Jag känner mig hemma på museet

Enkät 2 (Platsens namn)bor och museer (skolversionen)

Syftet med denna enkät är att undersöka vilka och hur ofta de boende i (platsens 
namn), eller i närheten av (platsens namn) går på museum. Enkäten undersöker 
också huruvida människor känner till, har besökt och vad de tycker om (namn på 
museet som uppsatsen behandlar). Enkäten är frivillig och helt anonym. Den tar 
ungefär 5 minuter att genomföra. 

Jag som har skapat enkäten heter Stella Waldenström. Jag studerar musei- och 
kulturarvsvetenskap vid Uppsala Universitet och kommer att använda resultatet 
från enkäten i min masteruppsats som handlar om museer och museibesökare. Om 
du har några frågor kontakta mig på stella.westling@gmail.com.

Tack för din medverkan!

1. Är du? 
Flicka
Pojke
Annat alternativ

2. Hur gammal är du? 
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6–9 år
10–12 år
13–16 år

3. Var bor du?
I höghusen i (platsens namn)
I något av de omkringliggande radhusområdena
I närliggande ort X
I närliggande ort Y
Någon annanstans i (namn på kommunen)
Utanför (namn på kommunen) 

4. Är du född i Sverige? 
Ja
Nej

5. Är dina föräldrar födda i Sverige? 
Ja, båda mina föräldrar är födda i Sverige
Bara en av mina föräldrar är född i Sverige
Nej, ingen av mina föräldrar är födda i Sverige

6. Hur ofta brukar du gå på museum
Aldrig
Väldigt sällan, bara några få gånger i mitt liv
Ibland, åtminstone 1 gång per år
Några gånger per år
Flera gånger per år
Väldigt ofta

7. Vet du om att det finns 2 museer i (platsens namn)? 
Ja
Nej

8. Har du hört talas om (namn på museet som uppsatsen behandlar)? 
Ja 
Nej

9. Har du hört talas om (namn på ett annat museum i närområdet)? 
Ja
Nej
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10. Har du besökt (namn på museet som uppsatsen behandlar)?
Ja
Nej
Jag har inte varit inne på själva museet men jag har sett eller deltagit i någon
av museets föreställningar/verksamhet utanför museet (exempelvis på torget
eller i området)

11. Har museet kommit till din skola för att arbeta tillsammans med dig och 
din klass?

Ja 
Nej

12. Har du har arbetat i ett skolprojekt tillsammans med museet?
Ja 
Nej

(Om du har arbetat i skolprojektet kan du svara på nästa fråga, annars kan du 
hoppa över den)

13. Vad tyckte du om skolprojektet? (kryssa för de alternativ som du tycker 
stämmer, du kan välja flera alternativ)

Det var roligt
Det var tråkigt
Jag vet inte 
Det var intressant
Jag övade mig på att skriva
Jag övade mig på att rita/måla 
Jag övade mig på att göra film
Jag övade mig på att berätta
Jag lärde mig något nytt
Jag lärde mig massor
Jag lärde mig ingenting

14. Beskriv med egna ord vad du tycker om skolprojektet.

(Om du har besökt museet kan du svara på nästa dessa fråga, annars kan du hoppa 
över den)

15. Hur många gånger har du besökt museet?
Aldrig

 86



Bara en gång
2–5 gånger
5–10 gånger
Jag besöker museet ofta 

16.  Varför  besökte  du  museet?  (kryssa  för  de  alternativ  som  du  tycker 
stämmer, du kan välja flera alternativ)

Jag är/var med i ett av museets projekt
För att träffa vänner 
För att se en utställning eller föreställning (exempelvis se på konst, bilder,
foton, lyssna på musik, se på film, lyssna på poesi)
För att göra eller skapa något (exempelvis göra film, måla, dansa, göra musik,
skriva texter) 
För att delta i en workshop
För att ta del av platsens kultur
För att se eller delta i en av museets föreställningar/verksamhet utanför
museet (exempelvis torget eller i området)
För att lämna ett bidrag till museet (exempelvis ett mönster till mönsterarkivet
eller en leksak till något projekt)
För att umgås med och prata med andra människor
För att öva mig på svenska språket
För att lyssna på invånarnas livsberättelser 
För att bli intervjuad
Jag kommer inte ihåg

17.  Vad  tycker  du  om  museet?  (kryssa  för  de  alternativ  som  du  tycker 
stämmer, du kan välja flera alternativ)

Jag vet inte, jag har aldrig hört talas om museet
Jag tycker om museet
Jag tycker inte om museet
Det är ett intressant museum som jag vill veta mer om
Det är ett tråkigt museum
Man kan lära sig saker på museet
Jag har haft roligt på museet
Jag har lärt mig något nytt på museet
Jag har lärt känna nya människor på museet
Jag har blivit bättre på något tack vare museet
Museet är en plats där jag kan känna mig trygg att diskutera och prata med
andra
Jag känner mig hemma på museet
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Bilaga 2: Enkätresultat – sammanställning

Enkät 1 (Platsens namn)bor och museer

Enkäten förmedlades i ett internetforum, en Facebook-grupp riktad till invånare på 
den plats där museet är verksamt. Facebookgruppen har drygt 1.000 medlemmar. 
50 stycken svarade på enkäten. Om inte annat uppges har samtliga svarat på varje 
fråga.  De svarsalternativ  som genererade ett  värde av 0,  redovisas  inte  i  detta 
dokument.  Se  Bilaga  1:  Enkät för  att  ta  del  av  samtliga  enkätfrågor  och 
svarsalternativ. 
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15. Vad tycker du om museet?
 

(28 personer svarade av 50 möjliga,
 43 svarsalternativ valdes i, varje person kunde välja flera alternativ)

Jag vet inte, jag har aldrig hört talas 
om museet
Jag har en positiv uppfattning om 
museet
Jag har en negativ uppfattning om 
museet
Det är ett intressant museum som 
jag vill veta mer om
Man kan lära sig saker på museet
Jag har lärt mig något nytt på museet 
Jag har haft roligt på museet
Jag har lärt känna nya människor på 
museet
Jag har blivit bättre på något tack vare 
museet
Museet är en plats där jag kan känna 
mig trygg att diskutera och prata med 
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14. Varför besökte du museet?

(11 personer svarade av 50 möjliga, 
23 svarsalternativ valdes, varje person kunde välja flera alternativ)

Jag är/var med i ett av museets projekt

För att umgås med och prata med 
andra människor

För att se en utställning eller 
föreställning

För att göra eller skapa något

För att delta i en av museets 
workshops

För att ta del av platsens kultur
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föreställningar/verksamhet utomhus

För att lämna ett bidrag till museet

För att diskutera samhällsfrågor

Jag kommer inte ihåg

För att lyssna på invånarnas 
livsberättelser



Enkät 2 (Platsens namn)bor och museer (skolversionen)

Enkäten förmedlades i  två skolklasser (en i  årskurs 8 och en i  årskurs 4) som 
samarbetat med museet i ett projekt. 19 personer svarade sammanlagt på enkäten, 
om inte annat uppges har samtliga svarat på varje fråga. De svarsalternativ som 
genererade ett värde av 0, redovisas inte i detta dokument. Se Bilaga 1: Enkät för 
att ta del av samtliga enkätfrågor och svarsalternativ. Observera att fråga 14 ej 
redovisas i detta dokument eftersom det är en fråga med ett egenformulerat svar.
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13. Vad tyckte du om skolprojektet?
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17. Vad tycker du om museet?

(12 personer svarade av 19 möjliga, 
20 svarsalternativ valdes, varje person kunde välja flera alternativ)

Jag vet inte, jag har aldrig hört talas om museet

Jag tycker om museet

Jag tycker inte om museet

Det är ett intressant museum som jag vill veta mer om 

Man kan lära sig saker på museet

Jag har haft roligt på museet

Jag har lärt mig nåt nytt på museet

Jag har lärt känna nya människor på museet

Jag har blivit bättre på något tack vare museet

Museet är en plats där jag kan känna mig trygg att diskutera och prata med 
andra

Jag känner mig hemma på museet
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