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1. Inledning 

Under min utbildning och i mitt arbete som museiguide har jag reflekterat över att 

det sällan pratas och diskuteras om hur man kan arbeta och arbetar med äldre mu-

seibesökare. Mycket fokus ligger på hur man ska locka barn och ungdomar till 

museer och jag upplever att man ofta glömmer bort den åldrande befolkningen. Ett 

undantag från detta var dock en föreläsning hösten 2010 med Sofia Kling från 

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, NCK. Hon berättade om olika projekt 

som NCK varit delaktiga i varav ett var ”Kommer du ihåg?- minnesupplevelser i 

socialpedagogikens tjänst”. Jag tyckte att det lät mycket intressant och redan då 

började jag fundera på att skriva min uppsats om detta. Sommaren 2011 arbetade 

jag på friluftsmuseet Hägnan i Luleå. En av mina arbetskamrater berättade att hon 

tidigare arbetat med att ta fram minnesväskor för Norrbottens museum. Vi pratade 

om den stundande uppsatsen och jag berättade om mina funderingar att skriva om 

äldrevård och museer.  Hon berättade mer om sitt tidigare arbete och det fångade 

mitt intresse. Jag kände att Norrbottens museums och Jamtlis sätt att samarbeta 

med äldrevården skulle vara ett intressant och givande ämne att undersöka närma-

re och valde därför att skriva min uppsats om detta. 

Även regeringen har sett behovet av att satsa på kultur för äldre. I mars 2011 

utlyste regeringen en satsning på 30 miljoner kronor för kultur för äldre. Reger-

ingen menar att kultur ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder och lät Statens 

kulturråd fördela pengarna till projekt som på olika sätt arbetar med och för att 

äldre ska få tillgång till kultur i sin vardag.1 De verksamheter som jag beskriver i 

denna uppsats arbetar med visionen att kultur ska finnas till för alla oavsett ålder. 

De museer som utgör min studie kan därför fungera på exempel på verksamheter 

som regerringens satsning skulle kunna generera till. 

Äldrevården i sig är ett aktuellt ämne våren 2012. Det har förekommit livliga 

debatter om hur äldrevården fungerar i Sverige idag. Man har i media kunnat ta 

del av negativa inslag, framförallt påståenden om vårdbolaget Caremas sätt att 

hantera personer som lever på äldreboenden. Många debatter i media har handlat 

om hur vi behandlar våra äldre som byggt upp vårt land. Sällan får man höra rap-

porter om det som faktiskt görs för att ge äldre personer positiva upplevelser. 

Denna uppsats lyfter upp två museers sätt att samarbeta med äldrevården för att ge 

de äldre en mer stimulerande livsmiljö. Uppsatsen visar att det även genomförs 

positiva satsningar för den äldre generationen trots de negativa rapporter som fö-

rekommit under senare tid. 

                                                 
1 Kulturrådets webbplats> Bidrag > Kultur för äldre. [ 2012- 05-09]. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur två länsmuseer samarbetar med äld-

revården. Museerna som utgör min studie är Norrbottens museum och Jamtli- 

länsmuseum i Jämtlands län. Genom att undersöka hur dessa museer arbetar för 

och tillsammans med äldrevården vill jag belysa hur man från museers sida kan 

arbeta med äldre museianvändare. Syftet är även att undersöka varför och hur mu-

seerna arbetar med reminiscensmetoden. På ett mer teoretiskt plan är syftet att 

undersöka vilka minnen som museerna vill stimulera i respektive verksamhet. 

Som en del av syftet med att undersöka vilka minnen som stimuleras kommer 

även frågan om hur urvalet gjorts av de föremål och teman som museerna arbetar 

med. I fråga om urval av teman och föremål frågar jag mig också hur man kan 

analysera detta urval med hjälp av performance theory. 

Mina frågeställningar lyder således: 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan Norrbottens museum respek-

tive Jamtli sätt att samarbeta med äldrevården? 

 Vilka minnen vill respektive museum stimulera i arbetet med reminiscens-

metoden? 

 Hur har museernas urval av föremål och teman gått till, och hur kan urvalet 

analyseras med Performance theory? 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Jag har som teoretisk utgångspunkt valt tre teoretiska tillvägagångssätt som på 

olika sätt kan relatera till fallstudierna. Dessa är Performance theory, remini-

scensmetoden och teorier om personligt och kollektivt minne. Anledningen till att 

jag valt dessa teoretiska tillvägagångssätt är att de alla tre kan appliceras på hur 

individers relation till minnen är utformade samt hur individers förhållande till 

föremål i minnesprocesser kan utforskas. Eftersom jag skriver om samarbetet mel-

lan museer och äldrevård anser jag också att det är passande att använda remini-

scensmetoden. Metoden har ursprungligen använts inom geriatriken men har även 

börjat användas av museer. 

1.2.1  Performance Theory 

Performance Theory är en tvärvetenskaplig teori där man utgår från och studerar 

mänskliga beteenden eller performances. Jag har valt att använda mig av det eng-

elska begreppet eftersom jag anser att det inte finns någon adekvat svensk över-

sättning av ordet. Enligt Nationalencyklopedin kan Performance översättas med 
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svenskans; prestation; uppträdande; iscensättning; eller utförande.2 Beroende på i 

vilket sammanhang man använder begreppet blir översättningen olika men i detta 

sammanhang skulle den bästa översättningen vara iscensättning eller utförande. 

Performance theory har sitt ursprung i olika discipliner som antropologi, littera-

turvetenskap, teatervetenskap, konstvetenskap och kulturvetenskap där man med 

olika utgångspunkter studerar hur människor agerar och kommunicerar. På flera 

internationella universitet kan man läsa vid institutioner inriktade på performance 

studier. Richard Schechner är professor vid institutionen för Performance Studies 

vid universitetet i New York samt den ledande forskaren i ämnet och har skrivit 

flera böcker om performance theory. Enligt Schechner kan man studera alla hän-

delser, handlingar och mänskliga beteenden som performance oavsett vilken kon-

text det sker i. Vad som däremot är performance är relativt beroende på vilken 

kontext, kultur, tradition och tid som handlingarna och händelserna sker i. Man 

kan inte studera något som performance utan att ta hänsyn till de kulturella bak-

grunderna till handlingen eller beteendet.3 

Schechner beskriver olika typer av performances, varav en typ är performan-

ces där det finns en tydlig sändare och mottagare som exempelvis en teaterföre-

ställning eller en dansuppvisning. En annan typ av performance är de vardagliga 

handlingar som människor gör, exempelvis att klä sig, laga mat och utföra en ar-

betsuppgift. Han delar alltså upp performance i olika kategorier; ritual; lek; sport; 

teater; och vardagliga aktiviteter. För att räknas som ett performance ska dessa 

aktiviteter vara del av ett invant och upprepat beteende, alltså ingenting en person 

gör för första gången.4 

I Schechners kategorier är det inte bara människor som agerar utan föremål av 

olika slag förekommer i ett performance. I många fall fungerar föremål som en 

avgörande del i ett performance. För att ett fotbollslag ska kunna agera på fot-

bollsplanen behöver de en fotboll, och för att en orkester ska kunna spela en sym-

foni behövs instrument till exempel. I de allra flesta aktiviteter krävs det alltså 

materiella ting för att genomföra ett performance, men i vissa fall är det inte till-

räckligt utan det behövs också ett rum att agera i. Olika typer av handlingar kräver 

specifika platser. Beroende på vilken typ av performance som äger rum används 

olika platser som konnoterar specifika saker. Exempelvis när en person bestäm-

mer sig för att besöka ett museum utför den personen också ett performance. I och 

med att personen kliver in i ett museum antar personen också rollen som museibe-

sökare. För att museibesökaren ska kunna spela sin roll väl behöver den för det 

första en byggnad att gå in i, platsen i detta fall blir en museibyggnad. För det 

andra behöver museibesökaren någonting att titta på och uppleva eftersom det är 

                                                 
2 Nationalencyklopedins webbplats > Engelsk ordbok > Sökord- Performance. [2012-04-07]   
3 Schechner, R. (2006) Performance studies: an introduction, s. 38-39. 
4 Schechner, R. (2006) Performance studies: an introduction, s. 34. 
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det man gör på ett museum. När personen har en museibyggnad och föremål kan 

personen spela sin roll som museibesökare. 

Schechner delar, som jag nämnt, in performance i olika kategorier där ritualer 

är en av dem. Han menar att vi människor ägnar oss åt en rad rituella handlingar 

genom livet. Vilka dessa ritualer är beror på vilken kulturell och social kontext vi 

ingår i, men att alla människor utför dem. När vi döps, börjar skolan, gifter oss, 

går i pension är alla exempel på riter som många genomgår. Schechner menar att 

riter är kollektiva minnen som blir tolkade i utförandet av dem.5 Ritualer är ett sätt 

för oss människor att hantera förändringar i livet eller få vetskap om hur man ska 

hantera hierarkier i vår vardag. Genom att utföra ritualer försöker vi människor 

hantera och förklara händelser i vårt liv eller runt omkring oss.6 Schechner menar 

att de handlingar vi ägnar oss åt varje dag ofta innehåller element av ritualer utan 

att vi är medvetna om att de är ritualer.7 Oftast kanske man tänker på ritualer som 

något sakralt men Schechner menar att även handlingar som inte har med religion 

att göra kan ses som ritualer. Ofta innehåller ritualer också en blandning av sakralt 

och profant.8 

Ett annat centralt begrepp som jag kommer använda mig av i min analys är det 

Schechner och andra kallar restored behaviour. Även detta begrepp, anser jag, 

saknar en likvärdig svensk översättning men på svenska skulle begreppet bli åter-

upplivat eller återväckt beteende.9 Med restored behaviour menas att det vi männi-

skor ägnar oss åt dagligen är performance i och med att vi upprepar ett beteende 

som vi har lärt oss. Schechner menar att vi dagligen agerar från det att vi kliver 

upp ur sängen till att vi går och lägger oss. Vi upprepar beteenden som vi har lärt 

oss som att äta, klä på oss och cykla till jobbet. Restored behaviours är beteenden 

som man inte gör för första gången. Det är dock inte bara allmängiltiga beteenden 

som räknas till restored behaviours som att äta och sova utan beteenden som är 

beroende av den sociala och kulturella kontexten är också restored. För att exemp-

lifiera resonemanget; En person som har ett intresse för litteratur vet precis hur 

hon ska gå tillväga för att låna en bok på biblioteket men har inget intresse för 

fotboll. Den fotbollsintresserade har mycket kunskaper om fotbollsregler men vet 

inte var stadens bibliotek ligger. Beroende på ens intressen och livssituation har 

man olika beteenden som man upprepar. Restored behaviours genomsyrar alla 

typer av ageranden menar Schechner. Från det vi gör varje dag till ritualer, tradi-

tioner och olika konstformer och fritidsintressen.10 

Många av texterna som behandlar performance theory är inriktade på teater 

och hur processerna kring ett teaterframträdande kan analyseras. Det har dock på 

                                                 
5 Schechner, R. (2006) Performance studies: an introduction, s. 52. 
6 Schechner, R. (2006) Performance studies: an introduction, s. 52. 
7 Schechner, R. (2006) Performance studies: an introduction, s. 52. 
8 Schechner, R. (2006) Performance studies: an introduction, s. 53. 
9 ord.se > engelska till svenska >sökord> restore. [2012-05-07]. 
10 Schechner, R. (2006) Performance studies: an introduction, s. 34. 
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senare år diskuterats hur man kan använda performance teori inom det musei- och 

kulturarvsvetenskapliga fältet. Eftersom museivetenskapen arbetar med att studera 

materiellt och immateriellt kulturarv, där mänskliga beteenden och ageranden är 

centrala, kan man genom att använda performance teori nå nya insikter kring var-

för människor har agerat på vissa sätt och varför föremål ser ut som de gör. Under 

senare år har flera författare inom det musei- och kulturarvsvetenskapliga fältet 

uppmärksammat teorin. Exempelvis finns antologin Performing Heritage där ett 

flertal författare behandlar performance tillsammans med begreppet kulturarv. 

Laurajane Smiths bidrag i boken: ”The ’doing’ of heritage: heritage as performan-

ce”, sammanfattar på ett bra sätt synen på kulturarv, inte som ett objekt utan ett 

subjekt som hela tiden förändras och agerar i samverkan med individer.11 Hon me-

nar att kulturarvet inte är statiskt utan är del av kulturella och sociala processer. 

Hon menar alltså att kulturarv inte utgörs av de historiska byggnaderna, museerna, 

eller arkeologiska platserna i sig utan kulturarv är de aktiviteter och performances 

som sker både utanför och inom dessa platser. Platserna och föremålen som vi 

kallar kulturarv har fått en status som kulturarv genom att de anses ha ett värde för 

en nation, en minoritetsgrupp eller hela mänskligheten.12 Smith menar att tillskri-

vandet av en byggnad eller ett föremål till kulturarv sker då en grupp av männi-

skor genom identitetsskapande performances ger byggnaden en kulturarvsstatus.13 

Ett annat område inom det musei- och kulturarvsvetenskapliga fältet där man 

talar om performance är hur besökaren agerar vid ett museibesök. Många av tex-

terna i antologin Performing Heritage: research, practice and innovation in mu-

seum theatre and live interpretation diskuterar vilken roll besökarna har när de 

besöker ett museum eller en kulturarvsplats. Som jag nämnde tidigare kan man se 

ett museibesök som att besökaren spelar en roll då de kliver in på ett museum. 

Eftersom olika platser kräver olika ageranden kan man studera hur personer som 

besöker museer agerar och analysera deras beteenden. Ett annat begrepp som tas 

upp är museum theatre, museal teater. Med detta menas de varianter av rollspel 

som förekommer på museer, exempelvis Jamtlis museiguider som går in i en roll 

när de guidar besökare. Genom att ikläda sig tidtypiska kläder och använda sig av 

ett manus vill man ge besökarna en helhetsupplevelse. Det finns dock kritiker som 

menar att denna metod inte alltid är den bästa då man menar att den upplevelse 

man får inte ger en autentisk bild över det man vill visualisera. En annan variant är 

att låta besökarna vara del av rollspelet till skillnad från att bara beskåda det. Ge-

nom att låta även besökarna klä sig i tidstypiska kläder vill man öka upplevelsen 

av att besökarna har förflyttat sig i tiden. På olika sätt använder alltså museer per-

formance som ett kommunikativt verktyg. 

                                                 
11 Smith, L.(2011) The ’doing’ of heritage: heritage as performance, s. 69-71.  
12 Smith, L.(2011) The ’doing’ of heritage: heritage as performance, s. 69-71.  
13 Smith, L.(2011) The ’doing’ of heritage: heritage as performance, s. 71.  
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Om man använder sig av performance teori enligt Schechners sätt att se på det 

utgörs det immateriella kulturarvet av performances. I boken Performing heritage 

finns ett kapitel som behandlar det immateriella kulturarvet utifrån begreppet per-

formance. Immateriellt kulturarv har diskuterats flitigt de senaste åren inom mu-

sei- och kulturarvsvetenskapen. Man har börjat diskutera hur man ska bevara de 

mänskliga uttryck som inte utgörs av fysiska föremål som exempelvis musik, mat-

lagning, hantverk, berättelser och andra traditioner. Det immateriella kulturarvet 

utgörs till stor del av performances och när man bevarar exempelvis en specifik 

musiktradition bevarar man också de performances som detta immateriella kultur-

arv består av.14 

1.2.2 Reminiscensmetoden 

Reminiscens är ursprungligen ett engelskt uttryck och kan översättas med svens-

kans hågkomst eller erinring.15 Enligt Kerstin Gynnerstedt och Maj-Brith Schartau 

innebär reminiscensmetoden: ”att på ett meningsfullt och personligt sätt återberät-

ta minnen från gamla tider i en öppen och tillåtande atmosfär, ’helt enkelt’ att tän-

ka högt om gamla tider.”16 Att tala om gamla tider är dock inte så enkelt som det 

framstår av detta citat. För att samtalet ska bli meningsfullt och personligt behöver 

man ha en strategi för hur det ska gå till. Inom äldrevården har man på senare år 

fått upp ögonen för vilka fördelar det ger för de äldre, och i vissa fall dementa, att 

få dela med sig av sina minnen och livserfarenheter. Att man ser det som en posi-

tiv aktivitet att minnas tillbaka var något som man började inse i början av 1960-

talet. Innan dess var synen på åldrande mer negativ och man ansåg att det var ne-

gativt för äldre att minnas sitt liv som mer aktiv eftersom man ansåg att det visade 

på en mental försämring.17 Den förändrade synen på reminiscens som något posi-

tivt skedde 1963 i samband med att psykiatrikern Robert Butler presenterade sina 

studier över vilka positiva effekter reminiscens hade för äldre personer. Han me-

nade att minnas och att återblicka på sitt liv är en allmänmänsklig företeelse och 

något som är helt naturligt när man börjar bli äldre och vill sammanfatta sitt liv. 

För att få en förståelse för det som har hänt tidigare, vilket kan vara både positivt 

och negativt, ägnar sig alla människor när de blir äldre åt att blicka bakåt för att 

förstå varför ens nuvarande situation är som den är menade Robert Butler.18 Att 

det är en allmängiltig företeelse som är åldersberoende är det vissa forskare som 

håller med om medan andra anser att det inte finns några bevis för att det skulle 

vara så. De menar att det inte har med hög ålder att göra utan snarare en medve-

tenhet om livets förgänglighet, alltså vetskapen att man ska dö. Detta skulle inne-

                                                 
14 Alivizatou, M. (2011) “Intangibleheritage and the performance of identity”, s. 83. 
15 ord.se > Engelska till svenska>  sökord> Reminiscens. [2012-05-02] 
16 Gynnerstedt, K & Schartau, M-B. (2000), Reminiscensmetoden: tillämpad i äldrevården, s. 10. 
17 Gynnerstedt, K & Schartau, M-B. (2000), Reminiscensmetoden: tillämpad i äldrevården, s. 10. 
18 Gynnerstedt, K & Schartau, M-B. (2000), Reminiscensmetoden: tillämpad i äldrevården, s. 14. 
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bära att det lika gärna kan vara unga människor som har en vilja att se tillbaka på 

sitt liv beroende på hur lång den förväntade livslängden är.19 Oavsett om man ser 

reminiscens som en företeelse alla äldre människor ägnar sig åt eller inte, har olika 

forskningsprojekt visat att reminiscens kan vara en positiv upplevelse för de som 

deltar. 

Det finns olika typer av reminiscensarbete och vissa metoder fungerar bättre 

än andra beroende på vilka individer det är som medverkar i arbetet. Vissa former 

av reminiscensarbete sker i grupp medan andra sker individuellt. När man arbetar 

med reminiscens i grupp är det ett antal personer som med hjälp av en eller flera 

vårdgivare samtalar i grupp för att minnas tillsammans. Samtalet kan vara struktu-

rerat då man samtalar om ett specifikt ämne eller ostrukturerat då man låter ämnen 

avlösa varandra och associationerna flöda. Individuellt reminiscensarbete berör en 

person som tillsammans med en vårdgivare samtalar om antingen ett specifikt 

ämne eller låter samtalet utvecklas fritt.20 

Det som utmärker reminiscensmetoden är att man använder minnesväckare el-

ler triggers som den engelska termen lyder. För att man ska kunna tala om äldre 

tider kan man behöva lite hjälp på traven för att associationerna och minnena ska 

uppstå. Minnesväckarna kan anspela på alla sinnen och kan således vara ljud, dof-

ter, smaker och föremål. Det vanligaste är att man använder föremål som förknip-

pas till ett visst ämne eller en viss situation. För att reminiscensarbetet ska fungera 

är det viktigt att minnesväckarna har en koppling till individerna som ska stimule-

ras. Det måste alltså finnas en koppling mellan minnesväckaren och personen. 

Eftersom de flesta människor, när de blir äldre, minns saker från sina första lev-

nadsår bättre än man minns saker som hänt senare i livet, är det mest givande att 

försöka väcka minnen från barn- och ungdomsåren. Detta gäller speciellt för per-

soner med någon form av minnesnedsatt sjukdom. Dessa personer har oftast ett 

dåligt korttidsminne men kan ha glasklara minnen från sin barndom. Med hjälp av 

reminiscensmetoden kan man då stimulera minnen från de tidigare åren och foku-

sera på det som de minns istället för på det som de inte minns. 

 Inom reminiscensmetoden skiljer man på allmänt och specifikt reminiscen-

sarbete. Det allmänna reminiscensarbetet innebär att man använder flera minnes-

väckare som kan kopplas till ett ämne. Om man arbetar med en grupp ska det vara 

ett ämne och minnesväckare som de flesta i gruppen har erfarenheter av. Exem-

pelvis kan man ha olika föremål som är kopplade till skolgång, då i princip alla 

har minnen från sin skoltid. De minnesväckare som man använder vid allmänt 

reminiscensarbete är inte personliga utan är sådana som är mer allmängiltiga, det 

kan till exempel vara en julsång som de allra flesta har hört under sin uppväxt 

eller en reklamskylt som de flesta sett. När man arbetar med specifikt reminiscen-

                                                 
19 Gynnerstedt, K & Schartau, M-B. (2000), Reminiscensmetoden: tillämpad i äldrevården, s. 14. 
20 Gynnerstedt, K & Schartau, M-B. (2000), Reminiscensmetoden: tillämpad i äldrevården, s. 22-26. 
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sarbete är minnesväckarna mer personliga och utvalda för att vara relevanta för de 

personer som man arbetar med. Ofta är de minnesväckare man arbetar med per-

sonliga ägodelar och utvalda för att väcka minnen kring ett tema eller samtalsäm-

ne som man på förhand valt ut. Denna metod används framförallt i arbetet med 

dementa personer som behöver mer riktade minnesväckare för att metoden ska ge 

resultat. 

Reminiscensmetoden är inte en metod för att träna minnet utan det handlar om 

att stimulera minnet så att positiva känslor uppstår. Detta gäller speciellt om man 

har en demenssjukdom där man en timme efter ett samtal kanske har glömt vad 

man talade om men känslan över hur samtalet kändes kan finnas kvar i kroppen 

mycket längre. Reminiscensmetoden syftar även till att fokusera på det som fortfa-

rande fungerar och är friskt hos en äldre person istället för att fokusera på sjukdom 

och det som inte fungerar. Genom att få möjlighet att få berätta om sina erfarenhe-

ter och sina minnen kan man stärka självförtroendet och självkänslan hos de äldre 

som kan uppleva att vårdpersonal och närstående pratar över huvudet på dem och 

att ingen lyssnar på vad de har att säga. Genom att använda reminiscensmetoden 

som en arbetsmetod kan de äldre få en bättre gemenskap sinsemellan, men också 

relationen mellan vårdpersonalen och de äldre kan bli bättre då man delar med sig 

av sina minnen och erfarenheter vilket i sin tur ger en förståelse och kunskap om 

personen. En annan effekt av reminiscensmetoden är att man som äldre hamnar i 

en position där man kan mer än vårdpersonalen. Genom att tala om äldre tider kan 

personalen lära sig mer om personerna de vårdar och om deras bakgrund. 

Det är dock inte alltid positiva minnen som väcks ur reminiscens. Alla männi-

skor vill inte dela med sig av sina minnen, det kan vara minnen som man har för-

sökt förtränga på grund av att barndomen inte var en lycklig tid i livet. Remini-

scensarbetet kan aldrig tvingas fram, det krävs ett godkännande från alla som del-

tar i gruppen och man måste vara beredd på att obehagliga minnen kan väckas och 

personalen bör ha en beredskap för hur man ska hantera det. Genom att bearbeta 

det som kommer upp till ytan kan man få en förståelse till varför en person beter 

sig på ett visst sätt vilket kan underlätta det senare arbetet med den äldre. Genom 

att tillåta känsloyttringar i samband med reminiscensarbetet låter man också de 

äldre personerna få uttrycka sin identitet på andra sätt än som endast vårdtagare. 

Att man samtalar om äldre tider och försöker skapa positiva känslor är inte det 

enda som reminiscensarbete skapar menar Gynnerstedt och Schartau. I deras bok 

finns en lista över positiva utfall med reminiscensmetoden. En av punkterna på 

deras lista är att reminiscensmetoden överför och bevarar det kulturella arvet. De 

menar att när man samtalar om äldre tider bevarar man också det immateriella 

kulturarvet som finns i berättartraditionen. Genom att låta personer berätta histori-

er så bevarar man också berättartraditionen som sådan. Det skapar också en atmo-

sfär som är mottaglig för överförande av kunskap om lokala händelser eller andra 
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historier som annars inte hade blivit upplyfta, det vill säga, händelser som har med 

den kulturella identiteten att göra.21  

1.2.3 Personligt minne och kollektivt minne 

Det finns många teorier som rör minnet och minnesprocesser utifrån olika veten-

skapliga discipliner. Inom musei- och kulturarvsvetenskapen skriver man ofta om 

minne utifrån begreppen personligt och kollektivt minne. Många teorier handlar 

också om betydelsen av monument och minnesplatser för människor. Det är olika 

synsätt på dessa begrepp som jag kommer använda mig av i min analys. Minnet 

som forskningsfält är och har varit ett stort ämne inom flera discipliner som socio-

logi, antropologi, historia och musei- och kulturarvsvetenskap. Många teorier har 

lagts fram där man försökt reda ut skillnaden mellan historia och minnen, samt 

vilken roll kulturarvsinstitutioner har i skapandet och bevarandet av minnen. 

Det finns en uppfattning bland forskare att det finns en skillnad mellan per-

sonliga minnen och kollektiva minnen. På ett plan är alla minnen personliga, när 

man minns något är det en subjektiv förnimmelse som uppstår i ens egen hjärna. 

Ingen annan har tillgång till de minnesbilder som uppstår såvida man inte berättar 

om dem eller förmedlar dem på något annat sätt. Det är också högst personligt vad 

som får minnen att väckas. Dofter, ljud och föremål kan väcka helt olika och högst 

personliga minnen hos olika individer. Teoretiskt kan man beskriva personliga 

minnen utifrån begreppet minnesspår. Tim Benton menar att personliga minnen 

utgörs av våra tolkningar av erfarenheter. För att vi ska kunna tolka och koda de 

erfarenheter vi får och världen runt omkring oss använder vi oss av minnesspår 

som kan återvinnas då vi upplever något om igen. Minnesspåren kan också vara 

kroppsliga. Exempelvis kan en person som lärt sig cykla i unga år fortfarande hål-

la balansen på en cykel även om det gått flera år sedan den senaste cykelfärden.22 

Benton menar vidare att forskning visat att när individer upplever något börjar 

hjärnan att forma denna erfarenhet till berättelser för att man ska kunna minnas 

dem bättre. En viktig aspekt på hur man minns något är vad man genomgår vid 

själva händelsen.23 

Gaynor Kavanagh menar också att minnen är personliga och att det är nöd-

vändiga för att våra liv ska fungera. Utan minnen är det nästan omöjligt att klara 

av sin vardag, vilket man kan se hos personer som lider av demenssjukdomar och 

Alzheimers sjukdom. När man inte längre har minnet i behåll blir det svårt att klä 

sig, att laga mat och att veta vad ens arbetsuppgift är. Detta gör i förlängningen att 

man också förlorar sociala kontakter då man kanske inte kan följa med i samtal 

eller inte vet vem man pratar med. Kavanagh menar att minnen är personliga i och 

                                                 
21 Gynnerstedt, K & Schartau, M-B. (2000), Reminiscensmetoden: tillämpad i äldrevården, s. 13, 20. 
22 Benton, T. (2010) “Heritage and public memory”, s. 10. 
23 Benton, T. (2010) “Heritage and public memory”, s. 11. 
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med att de uppstår i människors hjärnor men att vi människor väldigt ofta finner 

utbyte av att dela med oss av våra minnen. För att det ska ske på ett lyckat sätt 

behövs det en publik, alltså personer som lyssnar på vad man har att säga. Det 

behövs också en kontext som gör att minnet passar in i samtalet. Både samman-

hanget och publiken kan variera menar Kavanagh.24 Hon menar således att minnet 

både är personliga skeenden men också sociala konstruktioner. Hon beskriver i sin 

bok Dreamspaces- memory and the museum hur minnet fungerar under en männi-

skas livstid. Jag utgår från hennes teorier om hur minnet fungerar i det sena livet 

eftersom det är det som min uppsats handlar om. Hon menar att det är allmän-

mänskligt att människor, när de blir äldre, börjar minnas tillbaka på sitt liv, att 

man börjar utvärdera vad man åstadkommit. Genom att minnas bekräftar vi vem 

vi är och bearbetar det vi har varit med om genom livet. Hon menar att museer har 

en roll i detta genom att fungera dels som bärare av minnen i form av samlingar 

och utställningar och dels att fungera som en instans som bevarar människors be-

rättelser. Hon ger exempel i sin bok på hur man arbetar i Storbritannien för att 

samla in och dokumentera individers subjektiva minnen samt hur man arbetar med 

programverksamhet där människor minns tillsammans. 

Begreppet kollektivt minne är, som det hörs på namnet, ingen form av minne 

som rör en enskild individ utan snarare något som formas i en grupp av männi-

skor. Den som sägs ha myntat begreppet kollektivt minne och som det ofta hänvi-

sas till är Maurice Halbwachs. Han var sociolog och filosof och skrev 1925 texten 

The Collective Memory.25 Han menade att minnen alltid är sociala och att en indi-

vids minnen bara existerar när de delas med andra människor. Han menade också 

att vi människor formar våra minnen kollektivt då vi upplever något tillsammans 

med andra. Det är den delade erfarenheten som utgör grunden för minnena. De 

kollektiva minnena inom en grupp kan vara olika beroende på vilka medlemmar 

som ingår i gruppen. Inom respektive grupp har man också en gemensam överens-

kommelse hur man ska minnas en händelse eller ett skeende. Exempelvis kan det 

kollektiva minnet efter ett krig se olika ut beroende på vilken grupp man tillhörde. 

Som svensk minns man andra världskriget på ett sätt, och som tysk har man andra 

kollektiva minnen att rätta sig efter. Det kollektiva minnet är komplext då vissa 

menar att man kan minnas händelser även om man inte själv har upplevt den efter-

som vi har kollektiva minnen över hur ett skeende gick till. Vissa händelser har 

man upplevt men man vet inte om minnena är egna eller skapade inom gruppen 

man tillhör. Exempelvis kan man ha en känsla av att man minns en händelse som 

skedde de första åren i ens liv, när det snarare handlar om att man minns hur andra 

har berättat om det. 

                                                 
24 Kavanagh, G. (2000) Dream spaces: memory and the museum, s. 15 
25 Benton, T. (2010) “Heritage and public memory”, s. 14. 
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Motsatsen till minne är glömska. Även glömska diskuteras i många av texter-

na som rör kulturarv och minne. Ofta handlar texterna om hur man inom en grupp 

eller en nation hanterar minnen av händelser som inte är positiva. Exempelvis rör 

många texter hur Tyskland har hanterat minnen efter andra världskriget eller hur 

forna kolonialmakter hanterar minnen av hur de behandlade urinvånare i länderna 

de kolonialiserat. Tim Benton menar att det är naturligt att vi människor inte kan 

minnas allt. För att vi ska kunna fungera måste en del av våra personliga minnen 

blekna. I fråga om kollektiva minnen finns det också flera exempel på hur man 

kollektivt har försökt få minnen av en händelse att blekna med tiden, samt hur 

politiska ledare väljer att selektivt ta bort vissa monument, kulturarv eller andra 

platser för att de kollektiva minnena kring just den platsen ska förändras.26  Fors-

kare diskuterar ofta i musei- och kulturarvsvetenskapliga texter betydelsen av mo-

nument eller minnesmärken för en grupps kollektiva minnen. Det är vanligt att 

platser som har en historisk betydelse blir en plats för ett minnesmärke eller mo-

nument. Tim Benton diskuterar om föremål och platser kan väcka minnen hos 

personer som inte har självupplevda minnen av dem. Han menar att det är en 

komplex fråga och att det finns olika svar på den. Vissa menar att objekten i sig är 

neutrala och att det är individerna som ger dem betydelse och skapar minnen runt 

dem beroende på deras erfarenheter. Andra menar att vissa objekt i sig själva har 

en aura som gör att människor känner något för dem. Denna diskussion har fram-

förallt handlat om abstrakt konst där vissa menar att linjer, färger och former kan 

väcka känslor och minnen hos personer utan att personerna har någon direkt kopp-

ling till dem.27 

Kavanagh för en diskussion om betydelsen av föremål för personliga minnes-

processer. Hon menar att vi människor genom hela livet väljer ut och sparar före-

mål som på olika sätt ska fungera som minnesbärare. En souvenir från en resa man 

gjort, ett diplom över en tävling man vunnit eller en leksak man lekte med som 

liten är exempel på sådana föremål. Genom att spara föremålen sparar vi också 

minnena och erfarenheterna kopplade till föremålen. Hon fortsätter sin diskussion 

med att säga att minnen inte är beroende av föremål utan föremålen fungerar som 

minnesväckare. Man kan minnas händelser utan att man har ett specifikt föremål 

kopplat till det och ibland har man sparat föremål utan att komma ihåg varför man 

har sparat dem.28 Det föremål och även fotografier kan göra är att väcka minnen 

till liv och få associationerna att flöda. Kavanagh ger exempel på hur man kan 

associera till flera olika händelser genom att titta på ett fotografi. Exempelvis kan 

ett gruppfotografi över en studieresa väcka minnen om själva resan men också om 

var man senare åt lunch, var och när man köpte kappan man har på sig och vad 

som senare hände med de studiekamrater man står bredvid på bilden. Ett föremål 

                                                 
26 Benton, T. (2010) “Heritage and public memory”, s. 17-19. 
27 Benton, T. (2010) “Heritage and public memory”, s. 24. 
28 Kavanagh, G. (2000) Dream spaces: memory and the museum, s. 22. 
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eller ett fotografi bär alltså med sig många olika minnen och är inte en färdig kon-

struktion. Hon menare även att när man delar med sig av sina föremål och bilder 

med andra kan minnen utvecklas och väcka ytterligare associationer. 29 De föremål 

och fotografier man sparar är oftast kopplade till positiva händelser och Kavanagh 

menar att man att även om man bara behåller föremål kopplade till positiva hän-

delser så kan man inte glömma händelser som varit negativa. Föremål och platser 

som man förknippar med negativa händelser fungerar på samma sätt som de före-

mål man sparar för att de stimulerar positiva minnen menar Kavanagh. 

1.3 Metodredovisning 

För att få svar på mina frågeställningar har jag gjort två fallstudier och använt mig 

av kvalitativ metod. Nedan kommer en redovisning över mitt material samt en 

beskrivning över mina avgränsningar och urval. 

1.3.1 Primärmaterial 

Mitt primärmaterial består av de intervjuer jag genomförde på de museer som ut-

gör min studie. Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer, det vill säga in-

tervjuer med övergripande frågor som leder till ett samtal mer än en utfrågning.30 

Anledningen att jag valde denna intervjumetod är att de frågor jag ställde är mer 

av beskrivande karaktär än raka frågor. Med en semistrukturerad intervju är det 

också lätt att ställa följdfrågor vilket gör att mängden information som kommer 

fram ökar om man kan anpassa frågorna efter den specifika intervjusituationen. 

När jag hade satt mig in i litteraturen och i ämnet samt den information som fanns 

att tillgå om museernas verksamheter kontaktade jag Jamtli och Norrbottens mu-

seum för att få kontakt med eventuella informanter. Jag kontaktade de personer 

som stod var angivna som kontaktperson för respektive projekt på museernas 

webbplatser. De reaktioner jag fick ifrån kontaktpersonerna var positiva och de 

gav beskedet att de gärna ville bidra till min studie genom att ställa upp på inter-

vjuer. Jag efterfrågade även annat material som statistik eller utvärderingar av 

verksamheten eftersom jag inte själv hade haft möjlighet att observera hur verk-

samheten gick till. I början av uppsatsarbetet hade jag tankar på att observera de 

respektive museernas verksamhet i praktiken men bestämde mig för att undersöka 

verksamheten utifrån museernas synvinkel. Anledningen till detta var att eftersom 

det alltid krävs ett informerat samtycke vid observationer och intervjuer är det 

diskutabelt att observera personer med olika grad av demens då det kan vara svårt 

                                                 
29 Kavanagh, G. (2000) Dream spaces: memory and the museum, s. 20. 
30 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 117. 
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för dem att förstå konsekvenserna av ett deltagande i undersökningen.31 Det hade 

varit möjligt att kontakta de gode männen till de boende på ett äldreboende för att 

kunna genomföra observationerna men jag ansåg det inte vara möjligt då det skul-

le ta alltför mycket tid i anspråk. 

Den första intervjun skedde den 3 februari 2012 på Norrbottens museum i Lu-

leå. Det var en gruppintervju och informanterna var Annika Josbrant, Ida Renlund 

och Inger Vikström. Anledningen till att det blev en gruppintervju var att dessa tre 

personer på olika sätt och vid olika tidpunkter arbetat med minnesväskorna och 

därför var det relevant att intervjua dem alla tre. En gruppintervju är en intervju 

där en intervjuare ställer frågor till flera informanter samtidigt i en grupp. Enligt 

Kvale kan en nackdel med gruppintervjuer vara att intervjun blir rörig eftersom 

det är flera personer som ska få lika stort utrymme vilket ställer krav på intervjua-

ren att vara lyhörd. En annan nackdel kan vara att det datamaterial man samlar in 

blir rörigt och att det är svårt att urskilja vem som sagt vad. 32 Fördelen med grupp-

intervjuer är enligt Kvale att samtalet blir mer spontant och kan leda till starkare 

uttalanden. Det som gjorde gruppintervjun svårare att hantera jämfört med en en-

skild intervju var det som Kvale tog upp som negativt, det vill säga att bearbet-

ningen av materialet blev svårare att analysera då det var flera personer som utta-

lade sig och ibland talade samtidigt. I detta fall tycker jag dock att en gruppinter-

vju fungerade bra eftersom alla tre informanter var insatta i ämnet men hade olika 

roller i arbetsprocessen. En annan positiv sak var att de arbetar på samma arbets-

plats och inte var okända för varandra vilket gjorde att de kände sig trygga med 

varandra. 

Den andra intervjun var på Jamtli i Östersund den 15 februari 2012. Detta var 

en enskild intervju och min informant var Britt- Marie Borgström. Under båda 

intervjuerna ställde jag, som jag nämnt, öppna frågor då det var en semistrukture-

rad intervju. Jag ställde samma frågor under båda intervjuerna med vissa undantag 

och med andra följdfrågor beroende på hur svaren blev. De frågor jag ställde var 

hur samarbetet med äldrevården ser ut, varför de valt att använda reminiscensme-

toden, hur urval av teman och föremål gått till samt vilka minnen de vill ska sti-

muleras hos de äldre.  Det som skiljde intervjuerna åt var dels att det bara var en 

informant på Jamtli och att följdfrågorna var något annorlunda eftersom projekten 

skiljer sig åt på vissa punkter. I uppsatsen har jag namngivit mina informanter och 

deras institutioner eftersom jag anser att det då blir lättare för läsaren att följa med 

i texten. Det blir även lättare för läsaren att själv göra efterforskningar om man vet 

var verksamheten bedrivits och vem som har arbetat med den. Det är dock viktigt 

att poängtera att informanterna har godkänt och gett sitt samtycke till att deras 

namn publiceras i uppsatsen. Detta är viktigt av etiska skäl då ett namngivande av 

                                                 
31 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 107. 
32 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 97. 
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informanter alltid måste ha ett informerat samtycke innan publicering.33 Jag har 

även låtit informanterna läsa igenom texten innan publicering för att kontrollera 

att de inte upplever att de blivit felciterade. 

De båda intervjuerna spelade jag in på en diktafon, vilket informanterna hade 

godkänt innan intervjun började. Jag informerade dem om att det bara var jag som 

skulle lyssna på inspelningen och att anledningen till att jag spelade in den var att 

det skulle underlätta mitt arbete att referera till det som informanterna sagt. Under 

intervjun förde jag även skriftliga anteckningar. Efter intervjuerna lyssnade jag 

igenom dem och skrev referat till vad de svarat på varje fråga. Detta innebär att 

jag sammanfattade det viktigaste som sades under intervjun och det som jag skulle 

använda mig av. Anledningen till att jag skrev referat och inte gjorde ordagranna 

transkriberingar är dels en tidsfråga då transkribering tar mycket tid i anspråk, dels 

att jag inte fann det relevant för denna studie att ordagrant återge hur intervjuper-

sonerna uttalade något. Jag fann det mer relevant att återge vad de sa. Kvale tar 

upp detta i sin bok och menar att i en studie där man återger skeenden av händel-

ser behöver man inte återge alla pauser eller emotionella uttryck vilket man bör 

göra om man ska göra en lingvistisk studie.34  Det är alltså hur man ska analysera 

materialet och vad studien handlar om som avgör hur utförlig transkriberingen bör 

vara.  Jag valde att analysera intervjuerna med det Kvale kallar en narrativ analys. 

En narrativ analys innebär att man återger det informanterna sagt genom att skriva 

det som en berättelse.35 Att jag redan sammanfattat intervjuerna i referat gjorde att 

arbetet med att skriva min undersökningsdel gick snabbare. Jag tycker att denna 

form av intervjuanalys är bra eftersom det gör att intervjun blir lättare för läsaren 

att ta till sig än om man skulle haft långa stycken transkribering i texten. 

1.3.2 Sekundärmaterial 

Mitt sekundärmaterial består av statistik och utvärderingar från verksamheten som 

respektive museum har samlat in. Jag frågade mina informanter innan intervjun 

om de hade gjort någon form av utvärdering eller statistik som jag kunde ta del av. 

Från Norrbottens museum fick jag del av de statistikblanketter som personalen vid 

äldreboendena fyller i innan de lämnar tillbaka minnesväskan de hyrt. Blanketter-

na innehåller information om namnet på äldreboendet och i vilken kommun det 

ligger. Blanketten ger även information om vilken väska som äldreboendet hyrt 

och hur många gånger den använts under uthyrningsperioden. Statistikblanketten 

ger även personalen på äldreboendet möjlighet att kommentera hur arbetet med 

väskan har gått samt om de har några förslag på förbättringar. Efter det att jag fick 

tillgång till blanketterna gick jag igenom dem och sammanställde siffrorna i ett 

                                                 
33 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 142. 
34 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 156. 
35 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 181. 
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Excel- dokument. Därefter skapade jag diagram för att illustrera hur många gånger 

väskorna hyrts ut, och hur många gånger de använts. Jag skapade även ett diagram 

över i vilka kommuner äldreboenden hyrt minnesväskorna. Jag läste även igenom 

de blanketter där det fanns kommentarer av vårdpersonalen nedskrivna. Jag la 

dem i ordning med den äldsta först och numrerade dem för att kunna referera till 

hur verksamheten fungerar i praktiken. Detta material har gett mig förståelse för 

hur verksamheten fungerar och hur utbredd den är i Norrbottens län. 

Jag fick även tillgång till statistikmaterial från verksamheten på Jamtli. Denna 

statistik var skapad av en demenssköterska vid vård- och omsorgsförvaltningen i 

Östersunds kommun. Hon genomförde två olika tester på de äldre som deltog i 

projektet ”Kommer du ihåg?” innan och efter deras deltagande i projektet. Det var 

dels ett test över de äldres livsuppfattning och dels ett test över deras kognitiva 

förmåga. Man genomförde också ett test över hur stor belastning de äldres närstå-

ende upplevde att det är att ta hand om en person med begynnande demens.  Även 

denna statistik har jag läst igenom och bearbetat i ett Excel dokument för att illu-

strera testresultaten. Efter att jag gjort det insåg jag att de ringa antalet testpersoner 

gör att man inte kan dra några slutsatser av dem. Därför har jag inte använt mig av 

diagram men jag har beskrivit testerna mer utförligt i presentationen av Jamtli. Jag 

anser att det är givande att ta in andra källor än bara intervjuerna för att ge mer 

tyngd till studien. 

Utöver statistiken och utvärderingarna består mitt sekundärmaterial av tryckt 

litteratur som behandlar mina teoretiska tillvägagångssätt och ämnet som min stu-

die handlar om. För en utförligare beskrivning av litteraturen se nästa delkapitel 

som behandlar forskningsöversikten. 

1.3.3 Urval och avgränsningar 

Som jag nämnde i inledningen hade jag redan innan jag började skriva uppsatsen 

en förkunskap om att Norrbotten museum och Jamtli arbetar med verksamheter 

riktade till äldrevården. Jag bestämde mig för att undersöka dessa museer ytterli-

gare för att se om jag skulle kunna använda mig av dem i studien och beslöt att 

låta Norrbottens museum och Jamtli utgöra mina fallstudier. Anledningen till att 

jag valde dessa museer och projekt var att de två museerna använder sig av remi-

niscensmetoden men på olika sätt, samt att båda museerna är belägna i norra Sve-

rige i län som har en liknande demografi. Båda museerna är även länsmuseer. Un-

der mina efterforskningar på internet kom jag fram till att flera stads- och länsmu-

seer runt om i Sverige i likhet med Norrbottens museum och Jamtli bedriver den 

här typen av verksamhet. Detta betyder att de museer som utgör mina fallstudier 

inte är unika i sitt sätt att arbeta. Då det endast finns ett fåtal uppsatser inom mu-

sei- och kulturarvsvetenskap som behandlar museer i de norra delarna av Sverige 

fann jag det relevant att studera dessa museer vilket motiverar min avgränsning i 

geografiskt hänseende. Ytterligare en anledning till varför jag valde att studera 
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dessa museer är en ekonomisk aspekt. Då jag av ekonomiska skäl hade haft svårt 

att finansiera hotell- och logikostnader var det fördelaktigt att välja platser för min 

undersökning där jag känner personer och hos vilka jag kunde bo. 

1.4 Forskningsöversikt 

Den tidigare forskning som bedrivits om de ämnen och begrepp jag behandlar i 

min uppsats är relativt omfattande. Det har bedrivits forskning om hur museer 

samarbetar med vuxna. Ett exempel är antologin Museums and the Education of 

Adults.36 Den beskriver hur man på olika sätt arbetar med att integrera vuxna i den 

pedagogiska verksamheten på museer i Storbritannien både som deltagare men 

också som medarbetare. En liknande studie men från ett amerikanskt perspektiv 

beskrivs i boken Adult Museum Programs – designing meaningful experiences.37 

Boken är ett resultat av forskning som bedrivits under en treårsperiod i USA. Det 

man där undersökte var vad vuxna museibesökare anser vara ett bra museipro-

gram, vilken typ av museipedagogik museer använder sig av när det handlar om 

pedagogik för vuxna och om museet som miljö kan erbjuda något unikt till vuxna 

besökare. Ur ett svenskt perspektiv kan nämnas forskningsprogrammet ”Kultur i 

vården visavi vården som kultur”. Mellan åren 1994 - 1998 genomförde Karolins-

ka institutet och Stockholms läns museum forskningsprogrammet, efter beslut av 

Stockholms läns landsting. Forskningsprogrammet innehöll 40 forskningsprojekt 

där man på olika sätt fokuserade på vården av den åldrande befolkningen i Sveri-

ge. Det man kom fram till i de olika projekten var att betydelsen av kultur i vårdsi-

tuationen av åldrande personer är stor. Kultur i detta sammanhang är allt från mu-

sik, dans, skapande av konst till hur man skapar bra matvanor för de äldre.38 Det 

var inget av projekten som arbetade med reminiscensmetoden eller med minnes-

väskor, men man arbetade med andra typer av stimulerande arbete för de äldre. 

Ytterligare en bok är The Social Works of Museums av Lois H. Silverman.39 Hon 

anser att museer kan fungera som en social instans för människor på flera olika 

sätt. Hon beskriver museers potential att fungera som en hjälp för människor att 

komma över personliga problem och orättvisor. Hon beskriver olika projekt där 

man arbetat med exempelvis åldersöverskridande verksamhet och program för att 

stärka besökarnas självkänsla. Hon beskriver även museers möjlighet att skapa 

program för de äldre medborgarna i ett samhälle. 

                                                 
36 Chadwick, A. (1995), Museums and the education of adults, passim. 
37 Sachatello-Sawyer, B. (2002), Adult museum programs, passim. 
38 Rapp, B.(1999) Kultur i vården visavi vården som kultur: ett livsviktigt forskningsprogram med en tvärve-

tenskaplig syn på hälsa och livsvillkor i omvårdnad och åldrande: slutrapport, passim. 
39 Silverman, L. (2010) The social work of museums, passim. 
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Tidigare forskning om reminiscensmetoden är relativt omfattande både ur ett 

nationellt och ur ett internationellt perspektiv. I de böcker som jag nämnt ovan 

nämner man även reminiscensmetoden som ett arbetssätt. Reminiscensmetoden 

etablerades i Storbritannien och Nordamerika men har under senare år spridits till 

Europeiska länder. Boken Reminiscensmetoden- tillämpad i äldrevården av Kers-

tin Gynnerstedt och Maj-Brith Schartau är en fortsättning av ett EU-projekt som 

genomfördes 1997.40 Projektet hette EQUAL41 men fick på svenska namnet: Re-

miniscens i demensvården- gammal metod på nytt sätt. Förutom deltagare från 

Sverige var forskare från Frankrike och England delaktiga i projektet. Projektet 

resulterade i rekommendationer för hur reminiscensarbete inom äldreomsorgen 

bör bedrivas.42 Gynnerstedt och Schartau ger i sin bok en teoretisk ingång till be-

greppet reminiscens men också en mer praktisk beskrivning över hur äldreomsor-

gen år 2000 fungerade i Sverige samt vad olika demenssjukdomar innebär för de 

drabbade. En annan bok utgiven i Sverige är, Låt minnena leva- en handbok i re-

miniscensmetoden av Lotta Isacs och Helene Wallskär43. Författarna beskriver hur 

reminiscensmetoden fungerar samt ger förslag på hur man med äldre och dementa 

kan arbeta med minnesstimulering. De ger förslag på teman, föremål och samtals-

ämnen som skapar bra förutsättningar för att metoden ska fungera. Bokens mål-

grupp är personal på äldreboenden som vill lära sig mer om hur reminiscensmeto-

den fungerar. En annan bok som behandlar reminiscensmetoden är; I berättelsen 

finns jag- livsberättelse och livsåskådning vid demens, av Anders Westius och 

Ulla Petersen44. Författarna ger en beskrivning om hur demenssjukdomar yttrar sig 

och hur man kan arbeta med reminiscensmetoden och livsberättelser med personer 

som drabbats av demenssjukdom. Dessa böcker utgår och refererar till Gynner-

stedts och Schartaus bok, varför jag i huvudsak har använt mig av den i min teori-

del. Ur ett internationellt perspektiv kan man nämna boken Hands off not an op-

tion!– The reminiscence museum mirror of a humanistic care philosophy av H.M 

Becker.45 Boken handlar om hur man i Nederländerna arbetar med reminiscens i 

vården av äldre. Runt om i Nederländerna har man etablerat så kallade minnesmu-

seer. Det första museet av denna typ etablerades i Rotterdam 2006 och är beläget i 

anslutning till ett äldreboende. Målet med verksamheten är att man ska stimulera 

minnet genom att erbjuda olika sinnesupplevelser som kan kopplas till de äldres 

barndom. Man har samlat in föremål och skapar utställningar och miljöer som är 

öppna och tillgängliga. De som besöker museet får ta på föremålen och sitta i 

                                                 
40 Gynnerstedt, K & Schartau, Ma-B. (2000), Reminiscensmetoden: tillämpad i äldrevården. 
41 Enhanced quality of life of older people with Alzheimer’s disease through oral history projects. 
42 Gynnerstedt, K & Schartau, Ma-B. (2000), Reminiscensmetoden: tillämpad i äldrevården, s. 83. 
43 Isacs, L & Wallskär, H. (2004) Låt minnena leva: en handbok i reminiscensmetoden, passim. 
44 Westius, A & Petersen, U.(2006) I berättelsen finns jag: livsberättelse och livsåskådning vid de-

mens,passim. 
45 Becker, H.M. (2011) Hands off not an option! The reminiscence museum mirror of a humanistic care 

philosophy, passim. 
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möblerna. Man fokuserar på glädje och förbättrad kommunikation för de äldre. 

Genom att få uppleva dofter, ljud, smaker och föremål från sin barndom som de 

äldre kan prata om och diskutera stärks deras självkänsla och deras sociala miljö 

blir mer stimulerande. I boken tar författaren även upp att en positiv aspekt med 

verksamheten är att man i museet lätt kan umgås över generationsgränserna, och 

att många känner att de vill vara delaktiga för att förnya innehållet i utställningar-

na genom att donera föremål från sin egen barndom. Även i Storbritannien arbetar 

man med reminiscensmetoden. Age Exchange Center i London är en mötesplats 

dit alla är välkomna. Verksamheten fokuserar på åldersöverskridande verksamhet 

som att spela teater, konstkurser samt utställningar skapade i enlighet med remini-

scensmetoden.46 

Den tidigare forskning som behandlar minne är omfattande. Det finns mycket 

skrivet om minne ur ett psykologiskt och fysiologiskt perspektiv. I denna uppsats 

behandlas minne utifrån den musei– och kulturarvsvetenskapliga disciplinen. I 

boken Uses of Heritage ger Laurajane Smith en bra överblick över vad som skri-

vits om minne inom disciplinen.47 Hon beskriver hur litteraturen som behandlar 

begreppet minne har sett ut från 1980-talet och framåt. Hon beskriver i sin text 

vidare vad olika författare lyft fram i sin forskning. Många texter särskiljer per-

sonligt minne och kollektivt minne. Enligt Smith har begreppet kollektivt minne 

sitt ursprung hos sociologen Maurice Halbwachs som menade att varje grupp av 

individer skapar sin identitet genom gemensamma minnen och att dessa minnen är 

socialt konstruerade i nuet. Dessa kollektiva minnen skapar en legitimitet för 

gruppen och ger den stabilitet och kontinuitet.48 En annan författare som behandlar 

kollektivt minne är Barbara Misztal i boken Theories of Social Remembering.49 

Hon menar bland annat att minnen är sociala och kollektiva eftersom varje minne 

existerar genom språk, symboler, händelser samt sociala och kulturella kontexter.50 

Laurajane Smith ser kulturarv som en process av meningsskapande och att kultur-

arv spelar en betydande roll för minnet. Hon menar att kulturarvet både är ett 

verktyg och en del av processerna som skapar och återskapar mening genom min-

net.51 Smith utvecklar sitt resonemang genom att referera till Paul Connerton som 

menar att kollektivt minne uppkommer genom kroppsligt utövande och att krop-

pen minns genom förmågan att utföra specifika färdigheter.52 Ytterligare en förfat-

tare som behandlar minnen, både kollektiva och personliga, är John Urry. Han 

beskriver i sin text, How societies remember the past i boken Theorizing muse-

ums, representing identity and diversity in a changing world, minne i relation till 

                                                 
46 Age exchange centers webbplats >Our Work > Intergenerational arts & Learning programme. [2012-04-18] 
47 Smith, L. (2006) Uses of heritage, passim. 
48 Smith, L. (2006) Uses of heritage, s. 59. 
49 Misztal, B.(2003) Theories of social remembering, passim. 
50 Misztal, B.(2003) Theories of social remembering, s. 11. 
51 Smith, L. (2006) Uses of heritage, s. 65. 
52 Smith, L. (2006) Uses of heritage, s. 65. 
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begreppen tid och kulturarv.53 Han menar att man bör undersöka hur samhällens 

kollektiva minnen förändras när tiderna förändras samt hur detta påverkar kultur-

arvet och kulturarvsinstitutioner. I och med att samhället i stort har förändrats med 

ett allt snabbare informationsflöde, andra typer av medier och ökad turism föränd-

ras också hur samhällen kollektivt minns.54 I antologin Understanding Heritage 

and Memory behandlar olika författare minne och kulturarv utifrån olika aspekter, 

exempelvis immateriellt kulturarv, mångfald, minoriteters kulturarv samt kultur-

arv och kollektiva minnen.55 En annan bok är Dream spaces – memory and the 

museum av Gaynor Kavanagh. Hon ger en bred förklaring till personligt minne 

både ur ett psykologiskt perspektiv men också hur man kan se minne som en soci-

al företeelse.56 Hon beskriver även vilken roll museer har i skapande av minnen 

och hur museer kan arbeta för att samla in individers minnen. 

                                                 
53 Urry, J. (1996) “How societies remember the past”, s. 45-65. 
54 Urry, J. (1996) “How societies remember the past”, s. 62. 
55 Benton, T. (red.)(2010), Understanding heritage and memory, passim. 
56 Kavanagh, G. (2000) Dream spaces: memory and the museum,passim. 
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2. Presentation av fallstudier 

I detta kapitel presenteras resultaten av de fallstudier jag gjort. Först beskrivs 

Norrbottens museum och deras arbete med minnesväskorna de hyr ut till äldrebo-

enden i Norrbottens län. Jag redogör för det jag fått veta genom intervjun och de 

statistikblanketter som jag fått ta del av.  Den andra delen behandlar Jamtli och 

dess arbete inom projekten ”Kommer du ihåg?- Minnesupplevelser i socialpeda-

gogikens tjänst” och ”Museer och minnen- Museer som arena för minnesträning”.  

2.1 ”Minnesväskor” uthyrda av Norrbottens museum 

Norrbottens museum är ett länsmuseum för Norrbottens län och har sitt säte i Lu-

leå. Museet är en del av Norrbottens läns landsting och tillhör divisionen Kultur 

och utbildning. Norrbottens län har en yta som motsvarar närmare en fjärdedel av 

Sveriges landareal och innehåller fjorton kommuner. Länets stora yta har till följd 

att länsmuseet bedriver mycket av sin verksamhet utanför museibyggnaden på 

andra orter i länet. En av dessa verksamheter är de minnesväskor som hyrs ut till 

äldreboenden och som denna fallstudie handlar om. 

Befolkningsmängden i Norrbottens län var i december 2011: 248 545 perso-

ner. Av dessa var 53 696 personer 65 år eller äldre. Översatt till procent ger siff-

rorna resultatet att 21.6 procent av Norrbottens läns befolkning är 65 år eller äld-

re.57 Rikssnitten för andelen 65 år eller äldre var i december 2011, 18.8 procent.58 

Medellivslängden för Norrbottens län var i december 2011, 82,8 år för kvinnor 

och 78,2 för män.59 

Jag kommer under de följande rubrikerna att redovisa resultaten från gruppin-

tervjun, beskriva minnesväskan ”Barndom och skola” och hur handledningen till 

minnesväskan är uppbyggd, samt redovisa den statistik och slutligen de enkäter 

jag fått ta del av och sammanställt. 

                                                 
57 regionfakta.com >Norrbottens län >Befolkning och hushåll >Befolkning >Folkmängd 31 december; ål-

der.[2012-03-23]. 
58 regionfakta.com > Norrbottens län > Befolkning och hushåll > Befolkning> Andel 65 år och äldre av be-

folkningen. [2012-04-25]. 
59 regionfakta.com >Norrbottens län >Hälsa och ohälsa >Medellivslängd.[2012-03-23]. 
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2.1.1 Intervju  

De tre informanterna från Norrbottens museum, Annika Josbrant, Ida Renlund och 

Inger Risström arbetar som museipedagoger och har varit delaktiga i utformandet 

och framtagandet av minnesväskorna. Risström har arbetat med att ta fram de se-

naste minnesväskorna, men Josbrant och Renlund har båda varit med i arbetspro-

cessen kring minnesväskorna sedan de togs i bruk 2008. 

Samarbetet mellan Norrbottens museum och äldrevården har sin grund i ett 

projekt som 2007 initierades av Norrbottens läns landstings division Kultur och 

utbildning. Projektet hade ”Kultur och hälsa” som rubrik. Landstinget anställde en 

projektledare som skulle hjälpa till med att starta projekt inom landstingets olika 

kulturverksamheter. Länsmuseet valde som projekt att ta fram minnesväskor för 

uthyrning till äldreboenden. Anledningen till att det blev just det projektet var att 

museet redan flera år tidigare hade haft en låda med föremål från jordbrukarmiljö 

som man lånat ut till äldreboenden. Man insåg emellertid att lådan inte fungerade 

så väl eftersom den dels innehöll stora och otympliga museiföremål från samling-

arna och dels att föremålen var för gamla för att de boende skulle kunna ha själv-

upplevda minnen kring dem. Som mina informanter berättade är det allt färre, om 

någon, som bor på äldreboenden idag som växt upp i ett jordbrukarsamhälle. Med 

denna insikt började man istället samla ihop rekvisita från museets verksamhet i 

korgar som hyrdes ut till äldreboenden runt om i länet. Detta var ingen verksamhet 

som fanns utannonserad utan var en möjlig verksamhet om personal från ett äldre-

boende efterfrågade det. Museet hade inte heller någon uttalad metodik kring hur 

äldreboendena skulle använda väskorna utan det var föremål som personalen på 

äldreboendena fick använda hur de ville i arbetet med de äldre. Det var med denna 

bakgrund som man 2007 valde att omforma och utveckla verksamheten med min-

nesväskorna i samband med landstingets satsning på projektet ”Kultur och hälsa”. 

Under detta projekt anställdes en person som under tre månader arbetade med att 

ta fram två minnesväskor och utarbeta den handledning som följer med minnes-

väskorna. De två väskorna hade ”Kök och nostalgi” och ”Necessär och arbetsliv” 

som teman. 

År 2009 producerade man ytterligare tre väskor med följande teman, ”Livet i 

hemmet I”, ”Livet i hemmet II” och ”Livet utanför hemmet”. Dessa var i bruk 

fram till hösten 2011 då man omarbetade dem. När detta skrivs, våren 2012, finns 

det fem väskor tillgängliga för uthyrning. Det är de två väskorna från 2007 som 

nämnts ovan samt de tre nyproducerade minnesväskorna: ”Barndom och skola”, 

”Natur och fritid” och ”Kläder och hantverk”. Anledningen till att man valt att ta 

fram tre nya väskor är dels att efterfrågan är stor, dels att man vill uppdatera inne-

hållet i väskorna så att minnesväckarna är passande till de personer som vistas i 

äldreboendena idag. Ida Renlund berättade att väskorna som togs fram 2009 inne-
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höll för många föremål och för breda teman. Därför är de nyproducerade väskorna 

tydligare inriktade på ett tema och innehåller ett mindre antal minnesväckare.60 

Projektet som drevs tillsammans med landstinget är avslutat men Norrbottens 

museum har fortsatt att hyra ut minnesväskor i egen regi. Minnesväskorna är i 

nuläget del av den ordinarie verksamheten och det på obestämd tid.  Tanken är att 

minnesväskorna hela tiden ska uppdateras och omarbetas för att passa de personer 

som bor på äldreboendena i länet. Museet står för fraktkostnaden vilket gör att det 

inte kostar äldreboenden någonting att hyra minnesväskorna, mer än den tid det tar 

att arbeta med den. Minnesväskorna är utformade i enlighet med reminiscensme-

toden och syftar, enligt museet, till att personer som bor på äldreboenden ska kun-

na återväcka minnen från sitt tidigare liv, vid en tid då personen var friskare och 

mer aktiv. Genom att väcka minnen från den tiden istället för att fokusera på han-

dikapp och sjukdom kan man stärka de äldre personernas självkänsla, deras identi-

tetsbegrepp och skapa en trygghet menar Ida Renlund.61 Minnesväskorna syftar 

också till att skapa utrymme för samtal, både mellan de äldre och personalen på 

äldreboendena, mellan de äldre sinsemellan och mellan de äldre och deras anhöri-

ga. Museet har inte någon uttalad plan över vilka minnen man vill väcka mer än 

att det är personers tidigare liv när de var mer aktiva. Dessa kan vara både positiva 

och negativa och man vill inte förhindra eller uppmuntra några specifika minnen. 

Minnesväskorna kan vara till hjälp för dem som arbetar med personer med de-

mens eftersom personalen kan lära känna personen bättre då de ser vilka känslor 

ett visst samtalsämne eller en viss minnesväckare stimulerar. Informanterna säger 

också att reminiscensmetoden fungerar bra på personer med olika former av de-

mens men att även äldre personer som är friska kan få ut mycket av att arbeta med 

reminiscens.62 

Inger Risström är den som tagit fram de tre nya väskorna och på frågan om 

hur teman och föremål valts ut svarar hon att föremålen är sådana som ska väcka 

minnen hos både kvinnor och män. Föremålen i väskorna är från 1930-talet till 

1970-talet, åldersspridningen på de boende kan vara stor då en del är födda på 

1920-talet och andra på 1950-talet. Därför har man valt föremål från olika årtion-

den. Minnesväckarna är inte så originella utan sådana som de flesta kan känna 

igen. De får inte heller vara för sköra eftersom de ska kunna transporteras och 

klara av hantering och normalt slitage. Föremålen är inte heller museiföremål utan 

rekvisita. Föremål från de museala samlingarna får inte användas till minnesväs-

korna utan det är saker som Risström fått leta efter på egen hand. Hon har sökt på 

loppmarknader och bland vänner och bekanta efter de minnesväckare hon velat ha. 

Detta har fört med sig att vissa föremål som hon önskat skulle ingå i minnesväs-

korna inte har varit tillgängliga. De teman som väskorna utgör kan vara i princip 

                                                 
60 Gruppintervju, Norrbottens museum 2012-02-03. 
61 Gruppintervju, Norrbottens museum 2012-02-03. 
62 Gruppintervju, Norrbottens museum 2012-02-03. 
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vad som helst men de är bra om de har ämnen som så många som möjligt kan rela-

tera till. Inger Risström har valt ut dessa teman men hon har också haft kontakt 

med personal på ett äldreboende och konsulterat dem om vilka föremål och teman 

som de tror skulle passa de äldre.63  

Inom Norrbottens län finns det kulturellt regionala skillnader, till exempel den 

samiska och tornedalska kulturen, och man försöker välja ut föremål som ska in-

kludera de regionala kulturer som existerar i länet. På frågan om man har tagit i 

beaktande personer som kommer från andra kulturer svarar Annika Josbrant att 

man har försökt få med den samiska och tornedalska kulturen men att man inte har 

tänkt på andra kulturer.64 Hon menar vidare att det dock är något som man måste 

börja fundera på då antalet personer som är uppvuxna i ett annat land men som 

blir gamla i Sverige blir större och större. I och med att många äldre och dementa 

återgår till sitt modersmål behöver man också fundera på hur man ska anpassa 

minnesväskorna så att även de personerna kan få stimulans av väskorna.65 

På frågan vilken roll museet spelar i verksamheten svarar Annika Josbrant att 

museets roll bland annat är att vara tillgängligt för hela länet eftersom Norrbottens 

museum är ett länsmuseum och därför ska finnas till för alla som bor i Norrbottens 

län. De två andra informanterna håller med henne och de menar vidare att då länet 

är stort har man en ambition att erbjuda sin verksamhet även till dem som inte kan 

ta sig till museibyggnaden. Ida Renlund nämner att museet benämner sina besöka-

re för ”användare” eftersom inte alla fysiskt besöker museibyggnaden. Informan-

terna betonar också att det i museets gällande styrdokument (våren 2012) finns 

krav på att man ska satsa på kultur och hälsa vilket motiverar att museet fortsätter 

med att hyra ut minnesväskorna. Annika Josbrant understryker också att museet 

har kunskaper som personal på äldreboenden kanske inte har. Hon menar att mu-

seipersonal lätt kan placera in föremål i en kontext och veta vilka föremål som hör 

till en viss generation. Personal på äldreboenden kanske inte har samma kunskaper 

om vad ett specifikt föremål är eller när det har använts. Därför är det bra att mu-

seet tar fram föremål och beskriver dem för att underlätta reminiscensarbetet på 

plats. Museet arbetar hela tiden med att förbättra verksamheten vilket gör att man 

är öppna för förslag och använder utvärderingarna och statistiken för att utveckla 

verksamheten. Informanterna säger också att man har denna verksamhet i åtanke 

och eftersträvar att hela tiden utveckla den.66 

2.1.2  Minnesväskan ”Barndom och skola” 

Under intervjun fick jag en presentation av minnesväskan ”Barndom och skola” 

vilken är en av museets nyproducerade minnesväskor för uthyrning till äldreboen-

                                                 
63 Gruppintervju Norrbottens museum 2012-02-03. 
64 Gruppintervju Norrbottens museum 2012-02-03. 
65 Gruppintervju Norrbottens museum 2012-02-03. 
66 Gruppintervju Norrbottens museum 2012-02-03. 
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den. Jag kommer nedan att beskriva minnesväskans innehåll och den handledning 

som följer med. Jag kommer även att förklara vad museet hade för tankegångar 

när de valde ut temat och minnesväckarna. 

Minnesväskan har som övergripande tema ”Barndom och skola”. Den inne-

håller så kallade minnesväckare som syftar till att väcka minnen från personernas 

tidiga liv. Minnesväckarna i väskan syftar till att stimulera alla sinnen vilket inne-

bär att den innehåller dofter, ljudinspelningar, smakupplevelser och taktila före-

mål. Väskan är en resväska modell större och i väskan ligger minnesväckarna i 

olika kartonger. Kartongernas innehåll behandlar på olika sätt temat barndom och 

skola. Det finns fem kartonger i väskan och tanken är att man ska använda en kar-

tong i taget för att det inte ska vara för många minnesväckare igång samtidigt. 

Kartongernas innehåll representerar ämnena: dockbädd; rollek; leksaker och spel; 

andligt; och; skola. 

”Dockbädden” innehåller: en babydocka, en trasdocka, en samedocka - och en 

teddybjörn. När man öppnar lådan ligger dockorna och teddybjörnen nerbäddade 

på en madrass med kudde och täcke med lakan. Det var vanligt förr att man bäd-

dade ner sina dockor i kartonger vilket gör att själva lådan också blir en minnes-

väckare. Babydockan låter när man rör vid den vilket också stimulerar hörseln. 

Babydockan kan också väcka minnen av att hålla sitt barn i famnen. 

Kartongen som heter ”Rollek” innehåller ett barnförkläde, en tvättbräda, en 

dockservis och en Barnängens barntvål. Dessa minnesväckare syftar till att väcka 

minnen från när man som liten lekte med sina dockor och lekte rollekar av olika 

slag.  

”Leksaker och spel”, innehåller en rad leksaker av olika slag och från olika 

tidsperioder. Dessa är: katt, kanin, hund, trähäst, motorcykel, träbil, speldosa, ka-

lejdoskop, munspel, jojo, ishockeypuck, sparbössa, pussel, spelkort Löjliga famil-

jen, kortlek och träleksak med pickande kycklingar. Vissa leksaker är sådana som 

människor har lekt med under flera generationer som kortlek, jojo, speldosa och 

kalejdoskop. Andra är mer specifika som sparbössan i metall från Sparbanken och 

kortspelet Löjliga familjen. Gosedjuret i form av en katt låter om man trycker på 

dess mage. Katten kan väcka minnen av ett husdjur man hade som liten. Vissa av 

leksakerna är nyproducerade till exempel katten och leksaksbilen i trä, medan 

andra kommer från 1930- 1970- talen. Även här syftar minnesväckarna till att de 

boende ska minnas sin barndom och vad de lekte med som små. De kan också 

väcka minnen om hur de som föräldrar lekte tillsammans med sina barn. 

Kartongen med namnet ”Andligt” innehåller dopsked, psalmbok, en minnes-

tavla, en sångbok för väckelse, psalmer för de yngsta, psalmbok från konfirmatio-

nen, fältandaktsbok, godtemplarordens sångbok och en bönbok för de gamla. An-

ledningen till att man valt att ha med detta ämne är att den kristna religionen för 

många äldre har varit en viktig del i deras liv. Man kan tala om konfirmations-

minnen och sjunga ur psalmboken. För många finns psalmer kvar i minnet även 

hos personer som har svårt att tala på grund av sjukdom. 
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Kartongen med ”Skola” som ämne innehåller minnesväckare som kan associ-

eras till skolgången. Det är majblommor, kulram, skolklocka, läsebok, sångbok, 

räknebok, ritbok, slöjdbok för träslöjd, pennskrin med olika pennor, linjal, block-

flöjt, hopprep, visselpipa, slöjdpåse och spelkulor. Dessa är föremål som represen-

terar undervisning men också föremål som är förknippade med vad man lekte med 

på rasterna. Även denna väska innehåller minnesväckare som är både äldre och 

nyare. De är också sådana som personer boende på äldreboenden kan associera till 

oavsett vilken ålder de har. ”Nu ska vi sjunga” är en sådan bok som de flesta kän-

ner igen och som användes under många år i skolan. 

Det som skiljer minnesväskorna från varandra är det övergripande temat och 

minnesväckarna. Det finns dock minnesväckare som finns i alla minnesväskor 

oavsett vilket tema den har. Alla minnesväskor innehåller CD-skivor med musik 

och radioprogram från första hälften av 1900-talet. Tillsammans med CD-skivorna 

finns även smakupplevelser i form av halstabletter.  Även tidskrifter, böcker och 

klippdockor finns i alla väskor, samt en upplevelsebok som innehåller fotografier, 

reklamannonser, bokmärken, vykort och filmstjärnor. Fotografierna är inte namn-

givna eller exakt daterade mer än med ett årtal eftersom man inte vill styra associ-

ationerna till en viss plats eller en viss person. Det som står skrivet är exempelvis 

under ett fotografi av ett brudpar: ”Brudpar 1950”. En tanke med att dessa min-

nesväckare finns med i alla väskor är att de kan skapa en igenkänning om ett äld-

reboende hyr en annan minnesväska vid ett senare tillfälle. 

Minnesväskan innehåller, förutom de olika minnesväckarna, en handledning 

samt två böcker som behandlar reminiscensmetoden. Tanken är att personalen på 

äldreboendena ska kunna få kunskaper om reminiscensmetoden och lägga upp 

arbetet på det sätt som de anser passar de boende bäst. Handledningen är skriven 

av museipersonalen och är riktad till personalen på äldreboendena. Dessa hand-

ledningar finns tillgängliga på museets webbplats så att personal från äldreboen-

den kan se vilka minnesväckare väskorna innehåller och välja den väska som de 

tror passar deras boende bäst i fråga om tema och minnesväckare. Handledningen 

består av bilder på de minnesväckare som varje låda innehåller; fakta om remini-

scensmetoden och vilka fördelar som metoden har; information om hur man 

genomför reminiscensmetoden och tips på vilka samtalsämnen man kan ta upp 

under det tema som väskan har. Sedan följer en kortfattad information om hur 

man genom historien har lekt och när olika typer av leksaker användes. Handled-

ningen avslutas med femton korta berättelser som alla handlar om barndom och 

skola. De flesta berättelserna är hämtade från en insamling som gjordes 1950 då 

man lät skolbarn från hela Norrbottens län skriva egna berättelser om sina liv. 

Denna insamling kallades Bygdespegeln och är ett tidsdokument över barns berät-

telser från 1950. Berättelserna handlar om olika teman som hur det var att gå i 

skolan och hur man bakar tunnbröd. Anledningen till att berättelserna ingår i 

handledningen är att de kan fungera som en minnesväckare genom att man läser 

upp en berättelse och sen kan de som medverkar i reminiscensarbetet berätta om 
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sina egna erfarenheter kring ämnet. Man kan också läsa upp en berättelse och se-

dan använda något av föremålen i väskan och samtala kring det. I berättelserna 

finns inslag från både den samiska och den tornedalska kulturen. Den samiska 

kulturen finns även representerad i minnesväckarna i form av en samedocka. 

I handledningen betonas att den syftar till att vara en vägledning för hur man 

kan använda minnesväskan men att äldreboendena själva kan utforma sitt eget 

arbete. Tanken är att personalen väljer ut de föremål som passar just de som bor 

där och att de gärna kan samla ihop material på egen hand som passar de boendes 

livshistoria. I handledningen finns också anvisningar till vad som är viktigt att 

tänka på under reminiscensarbetet. Eftersom ett av resultaten av arbetet är att det 

ska utmynna i samtal är det viktigt att tänka på hur man lägger upp samtalet, vilka 

som är med, att man lyssnar på vad som sägs, att man är lyhörd för kroppsspråk 

som visar att personerna har förstått och att man ska undvika frågor som skapar en 

omöjlig valsituation. Till detta kommer att man ska veta vad man ska tala om. I 

handledningen finns förslag på vilka samtalsämnen som man kan ta upp till de 

olika ämnen lådorna har. Frågorna har en personlig karaktär vilket gör att perso-

nerna får möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter och personalen lär känna 

den boende på ett mer personligt plan. 

2.1.3 Statistik 

Jag har fått tillgång till statistik som museet har samlat in från de äldreboenden 

som har hyrt minnesväskorna. Det är statistikblanketter som personal på äldrebo-

endena som hyr minnesväskorna fyller i när de lämnar tillbaka minnesväskan. 

Museipersonalen lägger sedan in informationen i en databas så att de kan följa hur 

arbetet med minnesväskorna har fortlöpt. De som hyrt väskan fyller i vilket äldre-

boendet är och vilken kommun det ligger i. De fyller också i vilken väska de hyrt; 

hur många personer som använt väskan och hur många gånger den har använts 

under uthyrningsperioden. Blanketterna har jag sedan analyserat och sammanställt 

i diagram för att göra det mer överskådligt. 

Blanketterna är skrivna under åren 2008–2011. De tre väskorna som produce-

rades under hösten 2011, däribland ”Barndom och skola” finns därför inte med i 

statistiken. 2008 hade man två väskor, som producerades under landstingets pro-

jekt ”Kultur och hälsa”, tillgängliga för uthyrning. Dessa var ”Kök och nostalgi” 

och ”Necessär och arbetsliv”. Under första halvan av 2009 tillkom minnesväskan 

”Livet i hemmet” och under andra halvan av 2009 producerade museet ytterligare 

två väskor; ”Livet i hemmet II” och ”Livet utanför hemmet”. 

Sammanställer man den information som museet samlat in kan man exempel-

vis få en uppfattning om i vilka kommuner äldreboenden har valt att hyra minnes-

väskor under åren 2008-2011. Detta illustreras med diagram1:  
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Diagram 1. Antal uthyrningar per kommun i Norrbottens län 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistikmaterial från Norrbottens museum (2012) 

 

I diagrammet ser man att elva, av Norrbottens läns fjorton kommuner, har hyrt 

minnesväskor en eller fler gånger. Tre kommuner har inte hyrt minnesväskor och 

dessa är Haparanda, Kiruna och Pajala. Nio av fjorton kommuner har hyrt väskor-

na mer än fyra gånger. Den kommun som hyrt minnesväskor flest gånger är Luleå 

med femton väskor under fyra år. Annika Josbrant menar att anledningen till var-

för vissa kommuner hyrt minnesväskorna fler gånger än andra kan bero på att man 

på ett äldreboende testat att hyra en minnesväska och att ryktet sedan spridit sig 

till andra äldreboenden i samma kommun.67 Det kan också förklaras av att museet, 

när de varit ute i kommuner med andra verksamheter, marknadsfört möjligheten 

att hyra minnesväskorna. Annika Josbrant berättar att man inte fört någon riktad 

marknadsföring av minnesväskorna utan att museet passat på att berätta om min-

nesväskorna när tillfälle givits.68 Luleå kommun är länets största kommun till in-

vånarantal vilket också kan förklara det höga antalet äldreboenden som hyrt min-

nesväskor i den kommunen. De kommuner som har hyrt minnesväskor har alla 

utom en kommun gjort det fler än en gång. Fördelningen av hur många gånger 

varje minnesväska har hyrts ut 2008- 2011 ser ut såhär: 

 

 

 

 

                                                 
67 Samtal med Annika Josbrant. 2012-05-07.  
68 Samtal med Annika Josbrant. 2012-05-07. 
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Diagram 2. Antal gånger varje väska hyrts ut 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistikmaterial från Norrbottens museum (2012) 

Av Diagram 2 framgår att den väska som har hyrts ut flest gånger är ”Kök och 

nostalgi” med 25 gånger under de fyra åren. Den minnesväska som blivit uthyrd 

minst antal gånger är ”Livet utanför hemmet” med totalt fem uthyrningar under 

åren 2008- 2011. År 2008 fanns det två väskor att hyra vilket statistiken också 

visar. 2009 tillkom tre väskor. Hösten 2011 omarbetades ”Livet i hemmet I”, ”Li-

vet i hemmet II” och ”Livet utanför hemmet” och kunde därför inte hyras ut under 

hösten 2011 vilket också framgår av diagrammet. 

 

Diagram 3. Antal tillfällen varje väska använts 2008-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistikmaterial från Norrbottens museum (2012) 
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Diagram 3 visar hur många gånger varje väska har använts under åren 2008- 2011. 

På vissa äldreboenden använder man minnesväskan flera gånger under den månad 

man hyr väskan och på vissa använder man dem bara en gång. Det är därför gi-

vande att få beskrivet hur många gånger väskorna faktiskt använts inte bara hur 

många gånger de varit uthyrda. Här ser man att väskorna ”Kök och nostalgi” re-

spektive ”Necessär och arbetsliv” under 2008 användes i princip lika många gång-

er. Sammantaget kan man se att ”Kök och nostalgi” är den väska som har använts 

flest gånger under de år som minnesväskorna har varit tillgängliga för uthyrning. 

2009 användes de olika minnesväskorna över 150 gånger. Väskorna användes 

minst antal gånger 2011. 

2.1.4 Utvärderingar 

I statistikblanketten som äldreboendena fyller i uppmuntras personalen på äldre-

boendena att skriva kommentarer om hur arbetet med minnesväskorna fungerat. 

Museet uppmuntrar även personalen att ge synpunkter på vilka förbättringar som 

museet kan göra. När museet tog fram de nyproducerade väskorna använde man 

sig av förslagen som man fått genom statistikblanketterna. I de statistikblanketter, 

från åren 2008-2011, som jag fått ta del av är det 44 äldreboenden som har skrivit 

kommentarer. Merparten av äldreboendena beskriver verksamheten med positiva 

ordalag. Exempelvis har ett av äldreboendena kommenterat arbetet på följande 

sätt: ”Det har varit mycket uppskattat av de boende och även för oss personal har 

det varit inspirerande och det har gett en skjuts i aktivering.”69 Ytterligare ett äld-

reboende har kommenterat verksamheten på detta sätt: ”Bara positiva erfarenheter, 

skapar samtal mellan alla vårdtagare och ger en bra stämning för alla. Alla har 

egna erfarenheter av något föremål. Vi är tacksam över lånet av dessa minnesväs-

kor som har gett oss alla en sådan glädje”.70 

Många av äldreboendena har även bidragit med förbättringsförslag och kom-

menterat hur arbetet fungerat. Ett exempel på detta är denna kommentar: ”Lite 

bilder och berättelser från Tornedalen. Svår att använda med personer som ser 

dåligt.”71 Ytterligare ett äldreboende som kommenterat innehållet i minnesväskor-

na beskriver det på detta vis: ”Sakerna i väskan gick inte hem hos de äldre[---] 

Sakerna i väskan är för gamla för de flesta. De har inte använt dessa själva. Tänk 

på att de flesta äldre idag är födda på 30-40-talet. De saker de använt är först på 

40-60 talet[---]Tycker att vi glömmer att de ej är stenålders (som de säger själ-

va)”.72  

En del kommentarer och förbättringsförslag handlar om att tiden inte räcker 

till för att kunna bedriva arbetet med minnesväskorna på ett optimalt sätt. Bland 

                                                 
69 Enkätmaterial nr.22. 
70 Enkätmaterial nr.25. 
71 Enkätmaterial nr. 33. 
72 Enkätmaterial nr.12. 
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annat denna kommentar: ”Önskan om längre låneperiod p.g.a. svårt att samla 

vårdtagare + att få tider att passa”.73 Ytterligare en kommentar angående tidsaspek-

ten är denna: ”Uppskattat, valde vissa delar till de olika tillfällena-grupperna. Ser 

behov av att låna den längre tid för att kunna nyttja den ännu mer, vi återkommer 

för lån av annan ’minnesväska’ framöver”.74 När museet framställde de nya väs-

korna har de tagit i beaktande de kommentarer som framkommit av statistikblan-

ketterna. De har tagit till sig kritiken och försökt förbättra det som äldreboendena 

påpekat att de skulle kunna ändra i minnesväskornas innehåll. 

Jag har i denna del beskrivit hur Norrbottens museum samarbetar med äldre-

vården i Norrbottens läns kommuner. Genom att hyra ut minnesväskor utformade 

enligt reminiscensmetoden kan museet nå ut med sin verksamhet även till dem 

som inte kan ta sig fysiskt till museet. 

2. 2 Jamtli och projektet ”Kommer du ihåg? Minnesupplevel-

ser i socialpedagogikens tjänst” samt det pågående projektet 

”Museer och minnen” 

Jamtli är länsmuseum för Jämtlands län och är en stiftelse. Inom Jämtlands län 

finns åtta kommuner och den totala befolkningsmängden i Jämtlands län är 

126 299 personer enligt statistik från december 2011. Av dessa är 27 389 personer 

65 år eller äldre. Översatt i procent blir antalet personer över 65 år eller äldre 21,7 

procent av den totala befolkningsmängden.75 I hela riket är motsvarar antalet per-

soner 65 år eller äldre 18.8 procent.76 Medellivslängden i Jämtland är 83 år för 

kvinnor och 79 år för män.77 

Jamtli består av en museibyggnad belägen i Östersund där fasta och tillfälliga 

utställningar finns. I anslutning till museibyggnaden ligger Historieland som är ett 

friluftsmuseum med en rad ditflyttade byggnader från olika delar av Jämtland. 

Tidsåldern på husen och de uppbyggda miljöerna är från 1700-talet fram till 1970-

talet. Friluftsmuseet syftar till att ge en känsla över hur Östersund och Jämtland 

sett ut under århundradena. Från midsommar till slutet av augusti är Historieland 

öppet dagligen och besökarna kan gå in i byggnaderna som är befolkade av aktö-

rer. Aktörerna spelar olika roller beroende på i vilken gård de arbetar. Vintertid är 

Historieland öppet mer sporadiskt under speciella aktiviteter och för bokade grup-

                                                 
73 Enkätmaterial nr.17. 
74 Enkätmaterial nr.34. 
75 regionfakta.com >Jämtlands län >Befolkning och hushåll >Befolkning >Folkmängd 31 december; ål-

der.[2012-03-23] 
76 regionfakta.com > Norrbottens län > Befolkning och hushåll > Befolkning> Andel 65 år och äldre av be-

folkningen. [2012-04-25] 
77 regionfakta.com >Jämtlands län >Hälsa och ohälsa >Medellivslängd. [2012-03-23] 
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per. På Jamtli finns även en öppen förskola som är belägen i Hackåsgården och är 

en del av Historieland. Till den öppna förskolan är alla föräldrar välkomna med 

sina barn och man uppmuntrar även mor- och farföräldrar att komma dit med sina 

barnbarn. Förskolans målsättning är att levandegöra historien och att skapa en 

förskola över generationsgränser. 

Min informant på Jamtli är förskolläraren och museipedagogen Britt-Marie 

Borgström. Hon arbetar på den öppna förskolan men har varit och är delaktig i två 

projekt tillsammans med äldrevården. Jag kommer nedan att beskriva vad som 

framkom under intervjun tillsammans med vad som står skrivet i slutrapporten av 

projektet ”Kommer du ihåg?”. Jag börjar med att beskriva projektet ”Kommer du 

ihåg?” och avslutar med att beskriva det nystartade projektet ”Museer och min-

nen”. 

2.2.1 ”Kommer du ihåg?- Minnesupplevelser i socialpedagogikens 

tjänst” 

Projektet ”Kommer du ihåg?” pågick under åren 2009-2011 och syftade till att 

skapa olika metoder för användning av minnesstimulering inom kulturarvsinstitu-

tioner. Syftet var också att skapa ett nätverk mellan de museer som medverkade i 

projektet. I nätverket ingick dels Jamtli- länsmuseet i Jämtland, Murberget- Läns-

museet Västernorrland och Gammlia– Västerbottens museum och dels Kalmar 

läns museum och Sörmlands museum. De tre museerna i norra Sverige är alla fri-

luftsmuseer och där förlades verksamheten på museerna. De två museerna i södra 

Sverige förlade arbetet utanför museet och bedrev uppsökande verksamhet i form 

av minnesväskor och utställningar. Projektet finansierades med utvecklingsmedel 

från Statens Kulturråd och under projektets gång hade man seminarier, konferen-

ser samt genomförde studiebesök till Danmark och England för att få en inblick i 

hur man arbetar i andra länder med denna typ av verksamhet. Nordiskt Centrum 

för Kulturarvspedagogik, (NCK), var också delaktigt i projektet då de höll i om-

världsanalysen genom att under det avslutande seminariet berätta om hur man 

internationellt arbetar med minnesstimulering. 

Under projektets gång samarbetade Jamtli med vård - och omsorgsförvalt-

ningen i Östersunds kommun. Östersunds kommun hade vid tidpunkten givits 

stimulansmedel från staten som var ämnade till att utveckla kvalitén inom äldre-

omsorgen och förbättra den sociala miljön för äldre. Genom att använda pengarna 

från Statens Kulturråd och de stimulansmedel som Östersunds kommun tilldelats 

kunde man bedriva projektet ”Kommer du ihåg?”. Verksamhetens syfte var att låta 

personer med begynnande demens besöka Jamtli och deras Per–Albintorp som är 

inrett i 1940-talsstil. Genom att låta personerna besöka en miljö som påminde om 

deras barndom ville man stimulera deras minnen. Ett annat syfte var att ge stöd 
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och avlastning till de anhöriga som ofta har ett stort ansvar och utför mycket arbe-

te för att ta hand om en närstående med demens.78 Britt-Marie Borgström berättar 

att idén till denna verksamhet hade väckts i arbetet på öppna förskolan där man 

sett hur givande det var för mor- och farföräldrar att få berätta om sin barndom 

och sina minnen för sina barnbarn och personalen.79 

Arbetet med minnesstimuleringen gick till så att grupper om fem personer be-

sökte Per-Albintorpet en gång i veckan i två timmar. Varje grupp bestod av fem 

äldre personer och det var personal från vård och omsorgsförvaltningen som sköt-

te gruppindelningen. För att bli utvald till gruppen skulle personen ha diagnosen 

begynnande demens och bo i eget boende, alltså inte på ett äldreboende. Anled-

ningen till att man valde personer med denna bakgrund var att man vill öka den 

sociala stimulansen hos personer som har en begynnande demens eftersom det är 

lätt att man i en sådan situation isolerar sig. Ett annat kriterium för att få delta i 

projektet var att man skulle vara rörlig eftersom verksamheten var förlagd på 

Jamtli där det kan vara svårt att röra sig om man är alltför funktionsnedsatt. Per-

sonerna som ingick i gruppen tog sig till Jamtli med hjälp av färdtjänstbussar och 

det var personalen från vård– och omsorgsförvaltningen som skötte kommunika-

tionen med färdtjänsten och som hade kontakt med de anhöriga. De personer som 

deltagit i verksamheten har alla varit i åldern 80-90 år. Britt-Marie Borgström be-

räknar att antalet äldre som deltagit varit 30 stycken allt som allt.80 

Borgström berättar att man arbetar utifrån reminiscensmetoden och att man 

framförallt fokuserar på personernas egna livsberättelser i arbetet med de äldre. 

Hon och hennes arbetskamrater fick upp ögonen för reminiscensmetoden under en 

fortbildningsdag på Gammlia i Umeå där ett antal föreläsare insatta i Alzheimers 

sjukdom och demenssjukdomar berättade om de olika sjukdomarna men också om 

reminiscensmetoden.81 Praktiskt så gick reminiscensarbetet till så att gruppen, som 

alltså bestod av fem personer med diagnosen begynnande demens, träffades en 

gång i veckan under två timmar. Man träffades alltid i Per-Albintorpet och där 

samtalade man om olika ämnen och man utförde olika husliga sysslor. Aktivite-

terna som genomfördes valdes utifrån personernas egna livsberättelser. I Öster-

sunds kommun skriver alla som tar del av äldrevård en livsberättelse där viktiga 

händelser i livet finns nedtecknade. Det kan vara sådana aspekter som var man är 

född, vad man har arbetat med, hur ens familj sett och ser ut, vilka fritidsintressen 

man har och andra viktiga delar av livet. Utifrån dessa livsberättelser valde den 

ansvariga personalen från Jamtli och vård-och omsorgsförvaltningen ut teman och 

ämnen som skulle passa de individer som var med i gruppen. Man individualise-

                                                 
78 Borgström, B-M & Bäckström, M. (2011) Kommer du ihåg? – Minnesupplevelser i socialpedagogikens 

tjänst Slutrapport 2009-2010, s. 16. 
79 Intervju, Jamtli 2012-02-15. 
80 Intervju, Jamtli 2012-02-15. 
81 Intervju Jamtli 2012-02-15. 
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rade på så sätt verksamheten så att den skulle bli så effektiv som möjligt utifrån de 

personer som deltog. Exempelvis hade två av deltagarna i en av grupperna erfa-

renhet av skogsarbete och då valde man att vara i skogskojan på Jamtli där man 

gjorde kolbullar och samtalade om skogsarbete berättade Borgström. Ett annat 

exempel som Borgström berättar om är en kvinna som varit barnmorska under sitt 

yrkesverksamma liv. Kvinnan var inte särskilt aktiv under samtal och var svårt att 

få kontakt med. När personalen placerade en docka i hennes famn blev hon mer 

aktiv och höll i dockan som om det vore ett riktigt barn. Borgström menar att det 

syntes tydligt att det hände något med henne när hon fick dockan i sin famn. De 

ämnen och teman man samtalat kring har varit knutna till hemmiljön. Ett viktigt 

inslag är smakupplevelser som man under de flesta träffarna stimulerade. Kaffe-

drickandet är en viktig social aktivitet berättar Borgström. Man provade att förläg-

ga en verksamhet vid bensinmacken som är i 1950-tals miljö men detta fungerade 

inte. Anledningen tror Borgström är att bensinmacken blev för abstrakt då den var 

belägen för långt bort från hemmiljön och att det kanske låg för nära i tiden. Hon 

påpekar också att de minnen som sitter kvar längst är minnen från tiden innan man 

bildade en egen familj. De personer som deltog i projektet hade i de flesta fall 

redan bildat familj runt år 1950. 

Jamtli använde sig av rekvisita som en del av reminiscensmetoden. Per Albin-

torpet är, som jag redan nämnt, inrett i en 1940-talsstil och de föremål som finns 

där använts under sommarens verksamheter i Historieland. Under projektet kom-

pletterade man med vissa föremål, som porslin, tyger och sparkstöttingar. Det man 

också fick göra var att tillgängligöra torpet i form av ledstänger och ramper så att 

deltagarna kunde röra sig i torpet. Eftersom torpet bara använts under sommaren 

fick man också installera bättre belysning som kunde tillgodose behoven hos de 

äldre, samt var tillräckligt under de mörka vintermånaderna. 

De minnen som väcks syftar enligt Borgström till att stärka de äldres själv-

känsla och att få dem att känna ett välbefinnande. Hon berättar dock att man inte 

alltid kan veta hur en person reagerar på ett visst ämne. Innan hon blev mer insatt i 

hur olika minnesnedsättande sjukdomar fungerar och hur reminiscensmetoden går 

till tänkte hon att minnas tillbaka på sin barndom bara var positivt men hon har 

insett att det kanske inte bara är positiva känslor som väcks. Hon menar att man 

måste vara beredd på att en miljö, ett föremål eller ett samtalsämne kan väcka ne-

gativa minnen och att man måste ha en beredskap för det. Då gruppen träffades 

var alltid en demenssköterska närvarande vilket Borgström menar var en trygghet 

eftersom museipersonalen inte har den expertkunskapen som demenssköterskan 

besitter om sjukdomen. Hon säger också att föremålen, i det här fallet rekvisita 

från Per-Albintorpet, är viktiga för att väcka minnen hos deltagarna. Genom att de 

får känna och hantera föremål blir deras sinnesupplevelser starka. Det ger också 

starka sinnesupplevelser att få besöka de museimiljöer som Jamtli erbjuder. Ge-

nom att vistas i en miljö som är uppbyggd i 1940-talsstil blir sinnesupplevelserna 

större och man får en känsla av att man har förflyttats bakåt i tiden. Detta är en av 
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styrkorna med att förlägga verksamheten på Jamtli menar Borgström. En nackdel 

som hon ser det är att det krävs mycket logistik för att få verksamheten att funge-

ra, exempelvis att få färdtjänstbussarna att komma till rätt ställe och i rätt tid. På 

frågan om museet tänkt på hur äldre personer från andra kulturer skulle kunna 

uppleva verksamheten svarar hon att man inte har funderat så mycket på det i och 

med att det bara var personer med svensk bakgrund som medverkade i projektet. 

Detta menar Borgström beror på att det i Jämtlands län finns få personer med ut-

ländsk bakgrund. Hon anser dock att det är något som man bör fundera över om 

det skulle vara så att personer med en annan kulturell bakgrund skulle ingå i grup-

pen som besöker Jamtli. Borgström menar vidare att det i slutändan inte är så stora 

skillnader mellan kulturer och att det inte behöver vara ett hinder att personer med 

andra bakgrunder än svensk medverkar i reminiscensarbetet.82 

Projektet ”Kommer du ihåg? – Minnesupplevelser i socialpedagogikens 

tjänst” avlutades 2011 med ett seminarium där de deltagande museerna berättade 

om sin verksamhet. Det skrevs också en slutrapport där det redovisas hur varje 

museum som varit delaktiga i projektet har arbetat samt hur det gemensamma ar-

betet har gått till. I slutrapporten redogörs det även för hur respektive museum 

ämnar fortsätta denna typ av arbete i framtiden. Jamtlis framtidsvisioner var att 

fortsätta samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen och dessutom bredda 

verksamheten så att även personer som bor på äldreboenden kan medverka. Man 

ville även arbeta för att Jamtli skulle fortsätta vara en mötesplats för äldre. Delar 

av framtidsplanerna utmynnade även i projektet som beskrivs nedan.83 

2.2.2 ”Museer och minnen - museer som arena för minnesstimulering” 

Under våren 2012 startade projektet ”Museer och minnen - museer som arena för 

minnesstimulering”. Projektet har många likheter med det föregående projektet 

”Kommer du ihåg?”. Det är ett tvåårigt projekt som syftar till att utveckla metoder 

för hur man kan använda museer och kulturarv som redskap för minnesstimulering 

hos personer med begynnande demens. Dessa metoder ska utvecklas genom ett 

nära samarbete mellan museipersonal och personal inom äldreomsorgen och de-

mensvården. Projektet syftar också till att skapa ett mittnordiskt nätverk då delta-

gande museer är belägna både i Sverige och i Norge. De deltagande museerna och 

kommunerna är, förutom Jamtli och Östersunds kommun, Murberget- länsmuse-

um i Västernorrlands län och Härnösands kommun, Ringve Museum och Trond-

heims kommun, samt i mindre skala; NTNU84 Botanisk Hage; Stjördals museum 

och Sverreborg museum. Målsättningen för projektet är att genom detta nätverk av 

personal från museerna och vården utveckla kulturarvets möjligheter att bidra till 

                                                 
82 Intervju Jamtli 2012-02-15. 
83 Borgström, B-M & Bäckström, M. (2011) Kommer du ihåg? – Minnesupplevelser i socialpedagogikens 
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en bättre livskvalitet för personer med begynnande demens. De museer som deltar 

i projektet har alla olika inriktningar. Det är friluftsmuseer, botaniska trädgårdar 

och ett museum inriktat på musik. Britt-Mari Borgström menar att det är värde-

fullt att kunna samarbeta över gränser, både nationsgränser och gränser mellan 

olika yrken. Genom att skapa ett utbyte av erfarenheter kan man lära av varandra 

och varje museum behöver inte upptäcka nya sätt att arbeta menar hon. Hon menar 

vidare att det är givande att samarbeta med olika typer av museum då man har 

olika sätt att arbeta på. 

Målgruppen för projektet är personer med begynnande demens men också 

personal inom museisektorn och vårdsektorn i Norge och Sverige. Projektet är ett 

så kallat Interreg projekt, det vill säga ett EU-finansierat projekt som är ett gräns-

överskridande samarbete där syftet är att stärka regionens attraktivitet och konkur-

renskraft.85 I Östersunds kommun finns även pengar kvar från de stimulansmedel 

som man tilldelats från regeringen vilket, i Jamtlis fall, kommer användas även till 

detta projekt. 

I projektet är Britt-Mari Borgström projektledare och håller i koordinationen 

av projektet. Museet arrangerar ett inledande seminarium och hjälper de norska 

museerna att komma igång med verksamheten. Jamtli kommer under projekttiden 

även att ta emot och arbeta med två grupper en dag per vecka. Grupperna som tas 

emot är uppbyggda på olika sätt. En grupp besöker museet på förmiddagen under 

två timmar och består av personer som bor på särskilt boende, alltså inte personer 

som bor hemma. Tillsammans med två personer ur vårdpersonalen besöker tre av 

de boende museet. Denna grupp byts ut varje vecka vilket gör att genomström-

ningen av både äldre och personal blir stor. Man träffas i Per-Albintorpet för att 

samtala om olika ämnen som syftar till att stimulera minnena hos de äldre. Det är 

också en möjlighet för personalen som följer med att se på vilka sätt man kan ar-

beta med kulturarvet för minnesstimulering. På eftermiddagen ser verksamheten i 

princip ut som den gjorde under projektet ”Kommer du ihåg?” som beskrivits tidi-

gare i framställningen. En grupp bestående av fem personer med begynnande de-

mens besöker Jamtli en gång i veckan under en fyraveckorsperiod. Dessa personer 

bor i egna boenden och man byter gruppdeltagarna efter fyra veckor. Det som är 

skillnaden är att olika personer som arbetar med den dagverksamhet, som finns 

tillgänglig för äldre, närvarar vid verksamheten. De ämnen och föremål man an-

vänder under förmiddagarna arbetar man sedan med under eftermiddagarna. Man 

kommer arbeta med olika teman som kretsar kring sysslor i hemmet och som är 

kopplade till årstiden och högtider. Exempelvis kommer man arbeta med att göra 

påskpynt i anslutning till påsken. Arbetet med reminiscensmetoden skiljer sig inte 

så mycket från det tidigare projektet.  Med den grupp som träffas under eftermid-

dagen genomför man arbetet som tidigare med att individualisera verksamheten 
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utifrån gruppens medlemmar . Under förmiddagen blir det däremot mer allmänna 

teman i och med att det är nya deltagare varje vecka. 

Projektet är ännu i startfasen men i projektbeskrivningen finns nedtecknat vad 

de olika museerna ämnar arbeta med under projekttiden. Jamtli kommer under 

projektets gång arbeta med uppsökande verksamhet för att sprida kunskapen till 

andra kommuner i Jämtlands län. Genom att informera kulturarvsinstitutioner och 

äldreomsorg i länets övriga kommuner vill man försöka stimulera dem till att star-

ta liknande verksamheter.86 Man har även ambitionen att producera enklare min-

nesväskor som äldreboenden kan hyra. Borgström säger att man skulle vilja göra 

minneslådor som är koncentrerade till ett specifikt ämne och där ett fåtal betydel-

sebärande föremål finns med så att de blir enkla att använda. Jamtli kommer även 

att genomföra öppet-husdagar. En verksamhet som man även bedrev under det 

förra projektet. Dessa dagar genomförs en gång på våren och en gång på hösten. 

Under öppet-husdagarna är alla som är del av äldreomsorgen i Östersunds kom-

mun välkomna. Under öppet- husdagen på våren förlägger man verksamheten i 

och utanför Per-Albintorpet där man ägnar sig åt olika husliga sysslor som att ex-

empelvis tvätta, under denna dag är det ett mer utpräglat kvinnliga aktiviteter. 

Under öppet- husdagen på hösten är verksamheten förlagd till skogskojan där man 

gör kolbullar samt har ett större fokus på, för en äldre generation, manliga aktivi-

teter som exempelvis skogsarbete. Under både vår- och höstdagarna har man även 

musikaktiviteter där man sjunger sånger tillsammans. Även Jamtlis vänförening 

Gynnarna är delaktiga genom fikaförsäljning. Öppet- husdagarna är till för att per-

sonal inom äldreomsorgen ska upptäcka Jamtli som ett besöksmål. Dessa dagar är 

även öppna för anhöriga. 

Dessa två projekt - ”Kommer du ihåg?” och ”Museer och minnen” syftar båda 

till att förbättra samarbetet mellan vårdpersonal och museipersonal samt att ge 

äldre personer med begynnande demens en plats att stimulera sina minnen. Verk-

samheten syftar även till att ge de som vårdar närstående i hemmet avlastning. Ett 

annat syfte med projekten är att inspirera vårdpersonal att använda kulturarvet i 

deras arbete med de äldre. 

2.2.3 Utvärdering av de som deltog i projektet kommer du ihåg? 

Som en del av projektet ”Kommer du ihåg?” genomfördes utvärderingar av de 

personer som deltog i reminiscensarbetet på Jamtli. Utvärderingarna genomfördes 

av en demenssköterska vid vård– och omsorgsförvaltningen i Östersund. Sköters-

kan utförde två tester på personen som deltog i projektet. Det var dels ett så kallat 

Philadelphia Geriatric Center Morale Scale test, vilket innebär att man undersöker 

livsuppfattning och livskvalitet hos äldre personer. Testet innefattar 17 frågor som 

rör personens syn på sin livssituation och hur personen ser på sig själv.  Det andra 
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testet är ett så kallat Mini Mental Test, MMT, där man undersöker personens kog-

nitiva förmåga. Testet används ofta för att mäta graden av demenssjukdom hos 

personer med en misstänkt demens. Testet är inte ett diagnosinstrument för de-

menssjukdom utan ses som en vägledning. I kombination med andra tester kan 

man dock ha användning av att ser hur en persons kognitiva förmåga är.87 Prak-

tiskt går testet till så att en sköterska, terapeut eller någon annan utbildad personal 

ställer ett antal frågor. Dessa frågor rör minne och språk, personen ska minnas ett 

antal föremål och kunna namnen på de föremålen. Andra frågor rör personens 

förmåga att räkna baklänges och stava ord baklänges. En annan del rör spatial 

förmåga, personen uppmanas att skriva en valfri mening på ett papper samt att rita 

av en figur på ett papper. Förmågan att klara av dessa uppgifter summeras i poäng 

där 30 är maxpoängen. Dessa tester gjordes på de personer som deltog i projektet 

”Kommer du ihåg?”, man gjorde samma test före och efter projektet för att se om 

det skett någon förändring i personernas livsuppfattning och kognitiva förmåga. 

Det var totalt femton personer som deltog i testerna under åren 2009-2011 och alla 

genomförde dessa tester. Demenssköterskan genomförde även ett test på de när-

stående som tog hand om de som medverkade i projektet för att mäta belastnings-

skalan. De närstående fick svara på femton frågor som rör hur de upplever sin 

livssituation och vilka känslor de har gentemot den som de vårdar. Även dessa 

tester genomfördes innan och efter deras närstående medverkat i projektet ”Kom-

mer du ihåg?” för att undersöka om det blev någon förändring i deras belastning i 

hemmet. Genom att titta på resultaten från testerna innan projektet började kunde 

man se vilken kognitiv förmåga de äldre hade och vilken syn på sitt liv och på sin 

nuvarande livssituation de hade vilket underlättade då man arbetade tillsammans 

med dem i reminiscensarbetet på Jamtli. Genom att utföra testerna efter deras del-

tagande på Jamtli ville man undersöka om det skett någon förändring efter deras 

deltagande. 

Resultaten visar att det inte var så stor skillnad för de äldre som deltog i pro-

jektet ”Kommer du ihåg?”. För vissa av de som deltog hade livsuppfattningen 

förbättrats något men för de flesta var det oförändrat. Det kognitiva testet visade 

att en del hade förbättrade resultat men att de flesta hade samma testresultat före 

och efter projektet. För en del hade testresultaten förändrats negativt. Det test där 

man ser att det har skett mest förändringar är testet av belastningsskalan för de 

närstående. De närstående hade överlag fått bättre resultat efter att deras anhöriga 

fått möjlighet att lämna hemmet och närvara vid verksamheten på Jamtli. Då det 

är så få personer som har deltagit i studien är det svårt att dra några stora slutsatser 

om vilka effekter projektet ”Kommer du ihåg?” haft på de äldre som deltog och 

deras anhöriga. Detta visar dock att det finns en vilja från Jamtli och vård- och 

omsorgsförvaltningen att undersöka effekterna av projektet. 

                                                 
87 Demenscentrum.se >Arbeta med demens >Skalor-instrument >MMT-MMSE-SR. [2012-04-04] 



 42 

3. Analys av mina fallstudier 

I detta kapitel kommer materialet i undersökningsdelen att analyseras. Som ana-

lysverktyg kommer jag utgå från de teoretiska utgångspunkter jag beskrivit i kapi-

tel ett. Dessa är performance theory; reminiscensmetoden och slutligen teorier om 

personligt och kollektivt minne. Jag analyserar först Norrbottens museum och 

sedan Jamtli. 

3.1 Performance Theory 

Denna teori handlar om hur man kan se mänskliga ageranden och beteenden som 

performance. Det är en teori som används inom olika discipliner. Beroende på 

vilken disciplin det är använder man olika begrepp. De begrepp som är mest an-

vändbara i min uppsats är restored behaviour och ritual samt diskussioner om vil-

ka handlingar som kan ses som performance. Nedan kommer jag analysera mina 

fallstudier utifrån dessa begrepp. 

3.1.1 Norrbottens museum 

I fallet med Norrbottens museum kan man tolka minnesväskorna som fyllda med 

föremål som syftar till att göra något med de äldre när de arbetar med minnesväs-

kans innehåll. Från museets sida vill man att innehållet i minnesväskorna ska sti-

mulera minnen från de äldres barn- och ungdomstid. Tolkar man verksamheten 

utifrån performance theory där man menar att de handlingar vi utför dagligen är 

performances kan man se arbetet med minnesväskorna som ett performance.88 När 

de äldre samtalar med varandra om sina minnen från en tid när de var yngre och 

använder föremålen som instrument för att förmedla sitt budskap utför de också 

ett performance. Detta resonemang kan utvecklas genom att använda begreppet 

restored behaviour, alltså det som Schechner menar är beteenden som vi återan-

vänder och återväcker då vi utför ett performance. Det kan vara sysslor och bete-

enden som att äta, klä oss eller kommunicera. Beteenden som vi återanvänder be-

ror också på vilken social och kulturell kontext vi är uppväxta i och som vi lever i 
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idag.89 Exempelvis använder man sig av vissa beteenden utifrån vilka normer som 

finns i det samhället man lever i. När Norrbottens museum väljer ut de minnes-

väckare och teman som minnesväskorna innehåller väljer de också ut vilka bete-

enden som ska återanvändas och återuppväckas. Museet har valt ut sådana teman 

och föremål som de flesta äldre kan ha en anknytning till och många av minnes-

väckarna är föremål som man kan göra något med och som är kopplade till vissa 

beteenden. Exempelvis i minnesväskan ”Barndom och skola” finns en låda med 

leksaker från olika decennier. När man tar upp dockan som påminner om den man 

lekte med som barn återväcks också beteendet som används vid lek. Ett annat ex-

empel är de skolböcker som finns i minnesväskan som syftar till att väcka minnen 

kring skolgång, läser man böckerna väcker man även beteenden som har att göra 

med hur man agerade i skolan som ung. De minnesväckare som minnesväskan 

innehåller hör alltså ihop med olika beteenden som är kopplade till en tid när de 

äldre var unga. Det kan vara beteenden som de inte har använt på väldigt länge 

men som finns lagrade inom dem och som kan återväckas. För att detta ska ske 

måste de äldre ha en erfarenhet av att använda föremålen. Skulle minnesväskan 

innehålla föremål som är främmande för de äldre och som de inte har en relation 

till eller erfarenhet av kan det inte heller ske någon stimulering av de äldres min-

nen eller återväckande av beteenden. Norrbottens museum vill att de minnesväs-

kor de hyr ut ska stimulera till samtal om äldre tider och till att skapa ett samman-

hang där de äldre får möjlighet att berätta och dela med sig av sina erfarenheter. I 

och med urvalet av teman och föremål stimulerar de också till att väcka beteenden 

till liv som är kopplade till de berättelser som kommer fram. 

Man kan även analysera Norrbottens museums minnesväskor med hjälp av 

begreppet ritual. Schechner menar att ritualer är viktiga för oss människor för att 

markera förändringar som sker i livet.90 Många av livets skeenden markeras av 

olika typer av ritualer. Ser man till minnesväskorna som hyrs ut av Norrbottens 

museum innehåller de teman och föremål som är kopplade till ritualer av olika 

slag. I minnesväskan ”Barndom och skola” finns en kartong med namnet ”And-

ligt” vilken innehåller dop- och konfirmationsminnen som ju båda är ritualer som 

de flesta, som är äldre idag, har erfarenhet av. En annan är ritualen att börja sko-

lan. Många minns sin första skoldag som en speciell dag där det skedde en föränd-

ring från att vara barn till att bli skolelev vilket för många kan ses som en ritual 

och en förändring i livet. Det finns även i fotoalbumet, som följer med minnes-

väskorna, fotografier av bröllopspar vilket syftar till att väcka minnen hos de äldre 

om deras egen bröllopsdag. Museet har alltså i framtagandet av minnesväskorna 

använt material som på flera sätt symboliserar ritualer som en människa går ige-

nom under sin livstid. Konfirmation och bröllop är tydliga exempel på ritualer 
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som markerar en förändring i en persons liv och att museet använder dem som 

minnesväckare visar att ritualer är viktiga för en individ i och med att de markerar 

de förändringar man genomgår under en livstid. Det är troligt att en person minns 

ritualer och förändringar i ens liv eftersom de betyder mycket för en. 

3.1.2 Jamtli 

Att minnesstimuleringen sker på ett museum påverkar hur man kan analysera 

verksamheten med hjälp av performance teori. Eftersom Jamtli har förlagt sin 

verksamhet på museiområdet påverkar det också hur de äldre som tar del av verk-

samheten upplever det. Som Schechner påpekar kan platser ha effekt i performan-

ce. Då man utför en handling eller en syssla har platsen där detta sker ofta en på-

verkan på hur handlingen utförs.91 När de personer som var med i projektet 

”Kommer du ihåg?” en gång i veckan besökte museet hade man från museets sida 

förlagt verksamheten i Per- Albintorpet vilket är den plats som för de äldre mest 

påminner om deras barn- och ungdom. Genom den rumsliga upplevelsen av att 

utföra handlingar i en 1940-talsmiljö underlättas minnesstimuleringen för de äldre 

som medverkade i projektet. I enlighet med Laurajane Smith kan man även se 

verksamheten på Jamtli som ett performance i och med att kulturarv skapas i rela-

tion till dess besökare och hur de agerar i dem.92 Jamtli som kulturarvsplats blir en 

del av ett performance i och med att de äldre i reminiscensarbetet använder sig av 

platsen. Man kan se det som att verksamheten på Jamtli blir kulturarv när de äldre 

använder museimiljön som en plats för att stimulera sina minnen. Museet blir en 

minnesväckare i sig och i kombination med museipersonalen blir reminiscensar-

betet på Jamtli ett performance. När de äldre besöker Jamtli och samtalar om äldre 

tider ägnar de sig således åt performance. I och med att de med hjälp av museimil-

jön och de minnesväckare som finns tillgängliga återväcker minnen och beteenden 

från sin barn- och ungdom. Schechner menar att det för vissa performances be-

hövs specifika föremål och platser för att handlingen ska kunna utföras.93 Jag me-

nar att det i detta fall inte är ett krav men att det blir ett tydligare performance då 

de äldre har ett rum med föremål att agera i. 

Till det föregående resonemanget kan man även koppla begreppet restored 

behaviour till Jamtlis verksamhet. Under projektet ”Kommer du ihåg?” fick de 

äldre komma till museet vid upprepade tillfällen och man utförde samma sysslor 

flera gånger vilket syftade till att stimulera deras minne och skapa en igenkänning 

hos dem. De sysslor som utfördes var vardagliga handlingar som att laga mat och 

tvätta, sådana sysslor som man har gjort frekvent under sitt liv. Det var just bete-

enden som är invanda och vardagliga som fungerade bäst, berättade min infor-
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mant. När de provade att förlägga en syssla utanför torpet fungerade det inte alls 

utan det var i hemmiljön som minnesstimuleringen fungerade bäst. De teman och 

föremål som museet använder i verksamheten påverkar alltså vilka beteenden som 

återväcks hos de äldre. Då man i Jamtlis fall har utgått från de äldres livsberättel-

ser blir de aktiviteter man utför mer anpassade efter vilka som medverkar vilket 

gör att museet vet vilka typer av beteenden som kan återväckas. 

Man kan även applicera Schechners term ritual i de projekt Jamtli är delaktiga 

i. Varje gång de äldre kom till Jamtli startade man upp träffarna i Per-Albintorpet 

där man de flesta gångerna började med att dricka kaffe. Jag anser att man kan se 

kaffedrickandet som en ritual. Ritualer enligt Schechners teori är sådana handling-

ar som markerar en övergång från ett stadium till ett annat eller en förändring i 

livssituationen. Ritualer behöver inte vara sakrala utan kan vara av mer vardaglig 

karaktär.94 För den äldre generationen har kaffedrickande varit en viktig markering 

över att en social handling pågår. De som deltog i projektet ”Kommer du ihåg?” 

led alla av en begynnande demens och det var viktigt för dem att känna sig trygga 

med museipersonalen och personalen från vård- och omsorgsförvaltningen. Det är 

därför givande för de äldre att börja träffarna med en ritual som de är vana vid, 

och som många har ägnat sig åt varje dag hela sitt vuxna liv, för att markera en 

social aktivitet. Kaffedrickandet kan också generera en känsla av trygghet för de 

äldre, de vet kanske inte vad som ska hända när de kommer till Per-Albintorpet, 

men dricka kaffe är en handling som de vet hur den går till. 

De teman och föremål som man använder och arbetar kring är också kopplade 

till olika former av ritualer. Schechner menar att alla handlingar till viss del har 

rituella inslag eftersom vi människor använder dem för att strukturera vårt liv och 

människor runt omkring oss.95 Använder man Schechners teori kan man se att 

många av de aktiviteter som man arbetat kring på Jamtli har rituella inslag som att 

man under julen ägnat sig åt att skapa julpynt. Det kan ses som en rituell handling 

i och med att vi, när vi dekorerar våra hem med julpynt, markerar att julen är i 

antågande. På samma sätt, skapade museet tillsammans med de äldre, påskpynt 

kring påsken. Att man använder sig av rituella handlingar, oavsett om de är sakra-

la eller profana eller en blandning av dem båda är inte så konstigt i och med att vi 

människor ofta ägnar oss åt rituella handlingar mer eller mindre medvetet. Dessa 

riter har vi ofta också ägnat oss åt sedan vi var små, som exempelvis dekorera 

hemmet till julen. Vissa riter sker endast en gång i livet men är betydelsefulla för 

att markera en förändring i våra liv, exempelvis var konfirmationen en sådan vik-

tig markering för många äldre. 
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3.2 Reminiscensmetoden 

Reminiscensmetoden är en metod som man använder främst inom äldrevården för 

att stimulera minnet hos personer. Det har visat sig att metoden fungerar bra på 

personer med demens och inom äldrevården använder man sig av den på olika 

sätt. Även inom musei- och kulturarvsfältet har man börjat använda metoden i 

sina verksamheter vilket mina fallstudier visar. Att reminiscensmetoden numera 

används frekvent inom äldrevården hör ihop med den syn på åldrande som finns. 

Alltsedan 1960-talet finns en inställning att det är naturligt att minnas tillbaka på 

sitt liv och att det för de allra flesta är en positiv upplevelse. 

3.2.1 Norrbottens museum 

I Norrbottens museums fall har man valt att utforma minnesväskorna i enlighet 

med reminiscensmetoden därför att man upplever att det är en fungerande metod 

som de äldre kan använda för att stimulera sina minnen. Mina informanter beto-

nade dock att de inte är några experter på denna metod utan att det är vårdpersona-

len som ska bli det med hjälp av minnesväskorna.96 Museet erbjuder dem en pro-

dukt som de kan använda i sitt arbete med de äldre. Inom äldrevården ser man det 

idag som positivt för de äldre att minnas tillbaka på sitt liv vilket inte var fallet 

tidigare. Detta medför också att samarbeten med museer kan ses som positivt vil-

ket denna fallstudie visar. Norrbottens museums roll blir att med sina kunskaper 

om föremål och äldre tider kunna hjälpa vårdpersonalen att ta fram material till 

reminiscensarbetet. Då många av de som arbetar på äldreboenden inte har kunskap 

om föremål och deras ursprung kan museet med sina kompetenser vara en bra 

hjälp för att placera in föremål, fotografier, böcker och andra minnesväckare i rätt 

kontext för de som ska använda minnesväskorna. Norrbottens museum erbjuder 

materialet och personalen på äldreboendet och de som bor där använder det på det 

sätt som är mest användbart för dem. På så sätt använder respektive yrkesgrupp 

sina kompetenser på bästa sätt. 

Inom reminiscensmetoden skiljer man på specifikt och allmänt reminiscensar-

bete. De minnesväskor som Norrbottens museum hyr ut är anpassade för att an-

vändas i ett allmänt reminiscensarbete. Det vill säga ett arbetssätt där man använ-

der en rad minnesväckare kopplade till ett visst ämne. Tar man minnesväskan 

”Barndom och skola” som ett exempel ser man att de teman och minnesväckare 

som den innehåller syftar till att användas till att diskutera allmänna teman som de 

flesta har erfarenhet av på ett eller annat sätt. Eftersom museet inte vet exakt vilka 

som ska använda dem är det inte heller så konstigt att minnesväckarna är allmän-

na. För att minnesväskorna ska kunna användas av så många som möjligt kan in-

nehållet i dem inte vara för specifikt. Inom reminiscensmetoden skiljer man även 
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på enskilt reminiscensarbete och arbete i grupp. I Norrbottens museums fall finns 

det inga restriktioner för hur man ska använda minnesväskan utan det är upp till 

vårdpersonalen att, utifrån de personer de arbetar med, välja vilket arbetssätt som 

fungerar bäst. 

Reminiscensmetodens grundfilosofi handlar om att samtala om äldre tider 

med hjälp av minnesväckare. Detta kan kopplas till ett annat område som är in-

tressant att analysera, närmare bestämt effekten av de berättelser och livshistorier 

som stimuleras av reminiscensarbetet. Gynnerstedt och Schartau menar att remini-

scensarbete är ett sätt att bevara det immateriella kulturarvet då historier om äldre 

tider, lokal historia och enskilda individers livsberättelser lyfts fram.97 De menar 

att när man låter äldre personer få berätta om sina erfarenheter om äldre tider lyf-

ter man upp historier som kanske inte hade kommit fram utan ett strukturerat re-

miniscensarbete. Under reminiscensarbetet lyfter man inte bara upp historier som 

annars kanske inte hade blivit berättade utan man bevarar också historieberättan-

det i sig som en del av det immateriella kulturarvet. Historieberättandet har varit 

en del av vårt kulturarv under en lång tid och genom reminiscensarbetet kan man 

arbeta för att bevara det. Det immateriella kulturarvet diskuteras idag mycket inom 

det musei- och kulturarvsvetenskapliga fältet då man börjat se på mänskliga hand-

lingar, som inte utgörs av föremål eller byggnader, som del av vårt gemensamma 

kulturarv. Jag anser att det finns poänger i detta resonemang i och med att histo-

rieberättandet som sådant är en viktig del av det immateriella kulturarvet är det 

också viktigt att verksamheter där man låter historieberättande få fortgå. Remini-

scensarbetet kan även fungera som ett sätt för äldre personer att får berätta om sina 

livserfarenheter och lära yngre generationer om händelser, föremål och fenomen 

som den yngre generationen inte själva har någon kunskap om. Kan man genom 

reminiscensarbete stimulera till detta berättande bevarar man också kulturarvet 

dels i form av de kunskaper som kommer fram i berättelserna och dels i själva 

formen av immateriellt kulturarv som utgörs av historieberättandet. 

Reminiscensmetoden handlar också om den enskilda individens behov att få 

berätta sina historier för andra som lyssnar. Då en person har blivit dement eller 

känner sig sjuk av andra orsaker kan det vara bra för den individen att få minnas 

tillbaka på en tid då vederbörande kände sig friskare. Det finns också en social 

dimension i att minnas tillsammans som stimuleras av reminiscensarbete. Genom 

att minnas tillsammans och berätta om sina erfarenheter kan relationerna mellan 

de boende förbättras och man skapar en gemensam aktivitet som man har glädje 

av tillsammans.98 

Ser man till de utvärderingar som äldreboendena fyllt i så finner man att mer-

parten beskriver minnesväskorna med positiva ordalag. Många beskriver remini-
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scensmetoden och minnesväskornas innehåll som något positivt som har ökat ak-

tiviteten och lett till samtal om äldre tider. Utgår man från de kommentarer som 

har skrivits kan man konstatera att reminiscensmetoden fungerar bra i kombina-

tion med minnesväskorna. Man kan även titta på statistiken i fråga om hur många 

gånger minnesväskorna har hyrts ut och hur många gånger de använts vilket visas 

i diagram två och tre. Här ser man att den minnesväska som använts flest gånger 

är ”Kök och nostalgi”, detta kan förklaras av att den har varit i bruk längst. Den 

minnesväska som använts minst antal gånger är ”Livet utanför hemmet”. Den pro-

ducerades 2009 tillsammans med två andra väskor. Under intervjun framkom att 

dessa väskor inte fungerade så bra då de blev för röriga och innehöll för många 

minnesväckare.99 Då museet fått kommentarer om att minnesväskorna inte funge-

rat valde man att omarbeta dem. För att reminiscensmetoden ska fungera måste 

minnesväskorna och dess innehåll vara tydligt kopplat till ett visst tema och inne-

hålla så tydliga minnesväckare som möjligt vilket Gynnerstedt och Schartau tar 

upp i sin bok. 100 Har man inte ett väl valt material är risken att de äldre blir förvir-

rade då det skapar för mycket intryck. Det är också därför som Norrbottens muse-

um valt att strukturera minnesväskorna genom att placera minnesväckarna i kar-

tonger så att det skapas för många intryck på en gång. Det jag vill poängtera här är 

att de minnesväskor som tagits fram mer utförligt och fokuserat är de minnesväs-

kor som använts mer medan de som producerades mindre genomtänkt och utan ett 

tydligt tema och med tydliga minnesväckare inte har använts lika mycket. 

3.2.2 Jamtli 

Jamtli arbetar nära vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun och 

arbetet med reminiscensmetoden är förlagt på museiområdet. Detta medför att 

Jamtli är delaktiga i arbetet tillsammans med de äldre och med reminiscensmeto-

den. Den typ av reminiscensarbete som Jamtli använde sig av i projektet ”Kom-

mer du ihåg?” var reminiscensarbete i grupp. Eftersom det är viktigt att gruppen 

man arbetar med ska fungera hade man från vård- och omsorgsförvaltningen valt 

ut personer som fick medverka i projektet. För att reminiscensmetoden ska funge-

ra ska gruppen fungerar bra ihop så att alla får komma till tals och att inga onödiga 

konflikter uppstår.101  Att man på förhand visste vilka som skulle medverka gjorde 

att det kunde skapas dynamiska grupper för att arbetet skulle gå så bra som möj-

ligt. Det är dock svårt att i förväg veta hur personer fungerar ihop med varandra 

vilket kan bli problematiskt då personkemi är viktigt för att reminiscensarbetet ska 

fungera. Museet och vård- och omsorgsförvaltningen valde att studera deltagarnas 

livsberättelser för att kunna skapa grupper med individer med liknande erfarenhe-
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ter och bakgrunder. En annan anledning till varför man studerade deras livsberät-

telser var för att kunna anpassa teman och föremål till de som medverkade. Detta 

gör att Jamtlis sätt att arbeta överensstämmer med vad man inom reminiscensme-

toden kallar specifikt reminiscensarbete. Man valde ut sådana teman och föremål 

som skulle passa just de individer som deltog. 

Att reminiscensarbetet är förlagt på museiområdet påverkar också hur arbetet 

går till. Man använder Per-Albintorpet som en bas i verksamheten då det är den 

miljö som påminner mest om de äldres barn- och ungdomstid. De äldre som med-

verkar är uppväxta under 1940-talet och det är därför man valt just den miljön. 

Man kan se det som att museimiljön är en minnesväckare i sig. Bara av att få gå in 

i ett hus som är inrett med möbler och föremål som liknar deras barndomshem 

sätter stimuleringen av minnet igång. Gynnerstedt och Schartau menar i sin bok att 

miljön där reminiscensarbetet sker är viktigt för de äldre. Det måste vara en plats 

som stimulerar till samtal och där de äldre känner igen sig.102 Min informant berät-

tade att man försökt ha en aktivitet utanför torpet, vid en annan av museimiljöerna 

men att det inte fungerade.103 De äldre som medverkade visade inget intresse och 

arbetet fungerade inte lika bra som inne i Per-Albintorpet. Detta visar att den 

hemmiljö som skapas i torpet är viktig för hur bra reminiscensarbetet fungerar. 

Jamtlis sätt att arbeta visar också hur museet kan använda sina kompetenser i 

denna typ av arbete. Museipersonalen har en helt annan bakgrund än den vårdper-

sonal som medverkar i arbetet och tillsammans kompletterar de varandra. Museet 

bidrar med museimiljön som sådan vilket kan hjälpa de äldre i deras reminiscen-

sarbete men museipersonalen bidrar också med sina kunskaper om äldre tider och 

om vilka föremål som användes under den tid som de äldre ska minna tillbaka på. 

Då en viktig del av reminiscensmetoden går ut på att stimulera minnen som kan 

leda till samtal tror jag det är givande för de äldre att samtala med personer som 

har kompetens inom historia och kulturarv som ett komplement till vårdpersona-

len som har andra, men viktiga, kompetenser. Att använda museer och kulturarvs-

platser för denna typ av verksamhet är bra då det inom dessa typer av institutioner 

finns breda kompetenser både i fråga om museipersonalens kunskaper men också 

det material som finns att tillgå i fråga om miljöer, samlingar och utställningar. 

De tester som utfördes på de äldre som medverkade i projektet ”Kommer du 

ihåg?” visar att det för de flesta som deltog, inte skett någon resultatmässig för-

ändring. För vissa fanns en positiv förändring i livsuppfattningen och i den kogni-

tiva förmågan men att de flesta hade i princip samma testresultat både före och 

efter projektet.  Där man dock ser en förändring är i testet över de närståendes 

belastningsskala. Då deras närstående fick möjlighet att få medverka i en verk-

samhet utanför hemmet kunde de få tillfälle till avlastning vilket gjorde att de 
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kände sig mindre belastade i sin roll som vårdgivare efter projektet var slut. Detta 

visar att Jamtli och vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans har lyckats med 

att hjälpa målgrupper som kanske inte hade tagit sig till museet på egen hand. 

3.3 Personligt och kollektivt minne 

De teorier kring minnen som jag kommer analysera mitt material med hjälp av 

handlar om personliga och kollektiva minnen. Dessa begrepp är vanligt förekom-

mande inom musei- och kulturarvsvetenskapen och de passar därför bra att använ-

da dem. Materialet från mina fallstudier kan tolkas utifrån dessa begrepp. 

3.3.1 Norrbottens museum 

Norrbottens museum har i sin verksamhet fem olika minnesväskor innehållande 

olika teman och olika minnesväckare. Museet sade sig inte ha några förutfattade 

ambitioner angående vilka minnen de ville stimulera. De sa att de kunde vara både 

positiva och negativa och att de hade valt ut minnesväckare som de flesta skulle 

kunna relatera till. De teorier kring personligt och kollektivt minne som jag har 

beskrivit i inledningen kan man dock använda sig av i analysen av materialet i 

minnesväskorna. Då museet inte vet exakt vilka personer som ska använda min-

nesväskorna är innehållet i väskorna allmängiltigt till sin karaktär och utformat för 

att passa så många som möjligt i ett visst åldersspann. För varje väska har ett visst 

tema valts och vissa minnesväckare anpassade till temat har placerats i väskan. 

Innehållet i väskorna ska stimulera till samtal om minnen från de boendes barn- 

och ungdomstid. Väskans innehåll består inte av personliga föremål utan snarare 

föremål som kan kopplas till kollektiva minnen och erfarenheter. Exempelvis 

finns en cd-skiva med inspelade radioprogram som ska få de boende att minnas 

händelser. Den innehåller också skolböcker som de flesta har använt och leksaker 

som var vanliga vid en viss period. Kollektiva minnen utgörs av vad man i en 

grupp, familj eller ett samhälle anser vara normen för hur man ska minnas något 

och vad man ska minnas.104 Eftersom meningen är att minnesväskorna ska använ-

das för att stimulera samtal och minnen i en grupp där vissa kanske har en min-

nesnedsatt sjukdom eller att de i gruppen inte känner varandra så bra kan det un-

derlätta att ha föremål som inte är personliga utan mer allmängiltiga. Det som är 

relevant är dock att de som medverkar i reminiscensarbetet med minnesväskorna 

har någon anknytning till de minnesväckare man använder för att metoden ska 

fungera bra. Olika kollektiv har olika kollektiva minnen och bidrar till att skapa 

och bibehålla människors sociala och kulturella identiteter.105 I utvärderingarna 
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som jag återgett i studien är en av kommentarerna att äldreboendet önskat mer 

bilder och berättelser från Tornedalen. Här ser man att de boende som använt väs-

kan saknade bilder från det som utgör deras kollektiva minne. De upplevde att den 

lokala förankringen till deras hemmiljö saknades. 

Även om minnesväckarna i väskorna inte är personliga föremål är meningen 

att de äldre ska minnas händelser från deras barndom. Genom att känna på före-

mål, lyssna på radioprogram och använda andra minnesväckare kan ett gemensamt 

samtalsämne väcka personliga men också kollektiva minnen. 

Ett syfte med minnesväskorna är att skapa en bättre förståelse hos vårdperso-

nalen för de personer de vårdar. Genom att de äldre delar med sig av sina minnen 

kan de som arbetar tillsammans med dem få en bättre relation då deras livsberät-

telser kan ge dem nycklar till varför de beter sig som de gör idag. Minnesväskorna 

kan även fungera som ett sätt för de äldres familjemedlemmar att få veta mer om 

deras barndom. När de äldre öppnar väskan finner de föremål som de kanske inte 

sett på flera år och det gör att det minns händelser som de inte funderat över på 

länge eller händelser som de aldrig har berättat för sin familj. 

Minne är starkt förknippat med glömska eftersom vi som människor inte skul-

le fungera om vi mindes allting vi såg, hörde eller var med om. Vissa händelser 

vill vi minnas och det är ofta som vi människor har sparat föremål eller fotografier 

för att komma ihåg en händelse. Man kan ta fram en souvenir från en resa eller ett 

klädesplagg som man inte förmår göra sig av med därför att de är så förknippade 

med positiva minnen. Tim Benton diskuterar i sin text om det finns föremål som 

kan framkalla minnen utan att man har självupplevda minnen kring dem.106 Det 

mina informanter sade och som framgår av en del kommentarer i utvärderingen 

måste föremålen i minnesväskorna vara anpassade efter de som ska använda dem i 

fråga om ålder. De får inte vara för nya och inte för gamla. Detta medför att om 

minnesväckarna och reminiscensmetoden ska fungera för de äldre måste de ha en 

koppling till dem. Föremålen i väskorna kan inte väcka minnen helt utan att de 

äldre har en relation till dem. De föremål som finns i minnesväskorna har inte 

använts av de äldre själva men de stimulerar ändå minnen hos de äldre eftersom 

de påminner om föremål de själva använt. Detta gör att de äldres minnesstimule-

ring kräver relevanta föremål och miljöer för att arbetet med reminiscensmetoden 

ska fungera. Det kan alltså inte vara helt okända objekt som i sig själva framkallar 

minnena vilket Benton diskuterar. 

3.3.2  Jamtli 

I projektet ”Kommer du ihåg?” var det utvalda personer som återkommande be-

sökte museet. Innan gruppen kom hade museipersonalen och personal från vård- 

och omsorgsförvaltningen läst de äldre personernas livsberättelser för att veta vad 
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man skulle inrikta reminiscensarbetet på. Detta gör att verksamheten anpassas till 

de individer som medverkar och medför att de minnen som stimulerades var an-

passade till individerna och därför mer personliga. Enligt Kavanagh är personliga 

minnen de som vi har inom oss och att det ofta är tillfredställande att uttrycka des-

sa minnen för en publik.107 Hon menar alltså minnen på ett plan alltid är personliga 

och finns inom en men, när de uttrycks kommunikativt för en publik, kan de skapa 

en bekräftelse av ens identitet. Då Jamtli anpassar minnesväckarna efter de indivi-

der som deltar skapar man också bra förutsättningar för att de ska kunna dela med 

sig av sina personliga minnen och erfarenheter. Kavanagh menar att föremål och 

fotografier kan väcka minnen som inte är direkt kopplade till föremålen.108 När 

man på Jamtli använder föremål i reminiscensarbetet vet man inte exakt vilka 

minnen de kommer väcka hos de äldre. Eftersom arbetet sker i grupp kan ett fö-

remål väcka olika sorters minnen och associationer hos olika individer. Ett av syf-

tena med verksamheten är att motivera de äldre till att samtala om sina minnen för 

att stärka deras självkänsla och när man använder föremål av olika slag motiveras 

de äldre till att berätta om sina personliga minnen kring föremålen som användes. 

Min informant nämnde att man måste vara beredd på att negativa minnen kan 

väckas och ha en beredskap för det. Kavanagh beskriver i sin bok att föremål kan 

väcka minnen och associationsbanor som man inte skulle vilja ha. Då minnen är 

personliga och finns inom oss kan det vara svårt att veta hur olika individer reage-

rar på ett föremål. Det kan vara helt normala vardagsföremål som för en person 

bara är ett föremål kopplat till barndomen medan det för andra kan väcka minnen 

och associationer som på ett djupare plan symboliserar negativa händelser som 

hänt för länge sedan.109 Att man har en beredskap för detta är viktigt eftersom man 

inte vet vad som kan sätta igång negativa känslor hos de som medverkar i remini-

scensarbetet. 

Även om verksamheten i projektet ”Kommer du ihåg?” var anpassat efter de 

individer som medverkade var det inte de medverkandes personliga ägodelar som 

användes. De samtalsämnen och teman som man arbetade kring var sådant som de 

allra flesta skulle kunna relatera till och man hade utformat gruppen så att de till-

hörde samma generation. Detta gör att de kollektiva minnen som gruppen har kan 

användas i arbetet. Exempelvis var ett av temana separatorn som för en tidigare 

eller senare generation inte skulle väcka så många minnen.110 Maurice Halbwach 

menar att minnen bara existerar i sociala sammanhang, att våra minnen formas i 

kommunikationen om dem med andra människor.111 Kollektiven kan ha varierande 

storlek, det kan vara en nations kollektiva minnen eller en familjs. Under en livs-
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tid tillhör man olika kollektiv som minns händelser på ett specifikt sätt. Han me-

nar vidare att när man upplever något tillsammans med andra så formar man ge-

mensamma kollektiva minnen.112 Ser man till verksamheten på Jamtli i projektet 

”Kommer du ihåg?” så skapar de äldre som medverkar kollektiva minnen genom 

att de upplever händelser tillsammans. I förlängningen kan man se det som att de 

äldre, när de berättar om sina personliga minnen, samtidigt skapar kollektiva min-

nen. 
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4. Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer jag besvara och diskutera de frågor jag ställde i inledningen 

av min uppsats. Frågorna lyder: 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan Norrbottens museum respek-

tive Jamtli sätt att samarbeta med äldrevården? 

 Vilka minnen vill respektive museum stimulera i arbetet med reminiscens-

metoden? 

 Hur har museernas urval av föremål och teman gått till, och hur kan urvalet 

analyseras med Performance theory? 

Den första frågan handlar alltså om vilka likheter och skillnader det finns mellan 

de båda museernas sätt att samarbeta med äldrevården. Som min studie visar finns 

det likheter men skillnaderna mellan deras arbetssätt är större. Den tydligaste lik-

heten är att båda museerna har utformat sin verksamhet utifrån reminiscensmeto-

den samt att de riktar sin verksamhet till den åldrande befolkningen. I de båda 

länen är medelåldern hög och det finns i båda länen ett stort antal äldre. Den störs-

ta skillnaden är hur man utformat själva verksamheten. Norrbottens museum har 

en verksamhet där man erbjuder en tjänst där museet når de äldre genom uthyrning 

av minnesväskor. Samarbetet som sådant är inte så utbrett men man har konsulte-

rat personal vid ett äldreboende under produktionen av de nya minnesväskorna. 

Museets arbetsinsats är intensiv under den period när man framställer nya minnes-

väskor. När de nya väskorna sedan är klara för att hyras ut är det mer arbete av 

administrativ karaktär som museet behöver göra. Museet sköter frakten, registrerar 

statistikblanketterna som personalen på äldreboendet fyller i och ser över minnes-

väskans innehåll så att ingenting saknas eller gått sönder. Verksamheten med 

minnesväskorna är en del av den ordinarie verksamheten och budgeten och är så-

ledes inte ett tidsbegränsat projekt. Detta medför att museet inte har någon tids-

aspekt att ta hänsyn till utan utvärderar och uppdaterar väskorna när vartefter be-

hov uppstår. 

Till skillnad från Norrbottens museum är Jamtlis samarbete med äldrevården 

mer tydligt. I projekten ”Kommer du ihåg?” och ”Museer och minnen” arbetar 

museet nära vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun och har verk-

samheten förlagd på museiområdet. Som en del av projekten har även nätverk med 
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andra museer skapats för att kunna utbyta erfarenheter och insikter mellan var-

andra. Genom att låta de äldre komma till museet i grupper som är utvalda enligt 

vissa kriterier har man kunnat anpassa verksamheten till just de personer som 

medverkar i projektet. Detta gör att museets roll blir en annan än i Norrbottens 

museums fall. Jamtli medverkar aktivt i arbetet och är en del av arbetet med remi-

niscensmetoden under hela arbetet. 

Det finns både fördelar och nackdelar med museernas sätt att arbeta. Det som 

är Norrbottens fördelar blir på ett sätt Jamtlis nackdelar och tvärtom. Fördelen 

med Norrbottens museums sätt att arbeta är att de når ett stort antal av länets invå-

nare då de hyr ut minnesväskorna. Den statistik jag sammanställt visar att i stort 

sett alla Norrbottens läns kommuner har äldreboenden som hyrt minnesväskorna 

fler än en gång. Fördelen är också att uthyrningen av minnesväskorna är en del av 

museets verksamhet vilket gör att den inte är tidsbegränsad och kan därför fortsät-

ta så länge behovet finns. En annan fördel är att det är en verksamhet som inte är 

så tidskrävande för museipersonalen, mer än under den period man producerar nya 

minnesväskor. Detta gör att man kan erbjuda en tjänst till äldreboenden vars per-

sonal sedan sköter verksamheten själva på plats. Nackdelen med arbetssättet är att 

museet inte direkt får erfarenhet om hur arbetet går till mer än i de utvärderingar 

som skrivs. Genom verksamheten med minnesväskorna når de en målgrupp som 

annars har svårt att komma till museet. Museets roll som sådan är dock inte så 

tydlig i denna verksamhet eftersom man levererar en färdig tjänst som man sedan 

inte medverkar i utförandet av. Detta medför att museipersonalen överlåter det 

pedagogiska arbetet till vårdpersonalen vilket också kan ses som en nackdel. 

Fördelarna med Jamtlis sätt att arbeta är att de arbetar intensivt under projekt- 

perioden och har ett nära samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen i Öster-

sunds kommun. Genom de projekt som Jamtli är del av medverkar de även i de 

nätverk som skapats för att kunna utbyta erfarenheter. En annan fördel är att man 

på Jamtli utnyttjar museimiljön som inte används så frekvent under vinterhalvåret. 

Från museets sida är det även fördelaktigt att få vara del av arbetet med remini-

scensmetoden. Ytterligare en fördel är att arbetet är upplagt så att de grupper som 

medverkar återkommer flera veckor i rad och att man skapar en relation mellan 

museipersonal, vårdpersonal och de äldre som medverkar i projektet. Det finns 

även en fördel med att museet blir en del av reminiscensarbetet. Då de äldre 

kommer till museet och kliver in i Per- Albintorpet startar minnesstimuleringen 

redan där. 

Nackdelarna med Jamtlis arbete är att man inte når ett större antal äldre perso-

ner. De som fått möjlighet att medverka i projektet kommer dessutom alla från 

Östersunds kommun och som ett länsmuseum ska museet finnas till för alla länets 

invånare. Jamtli arbetar dock i det pågående projektet ”Museer och minnen” för 

att få andra kommuner i Jämtlands län att bli engagerade i liknande verksamhet. 

En annan nackdel kan vara att det blir mer logistik och administrativt arbete till 

skillnad från Norrbottens museum där de äldre som medverkar inte behöver för-
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flytta sig någonstans. I Jamtlis fall måste de äldre komma till museet vilket kan 

skapa problem med transporter och dylikt. Det kan också vara negativt för de som 

deltar då de byter miljö. En annan nackdel är att de arbetar i projektform vilket 

innebär att verksamheten är tidsbegränsad. Då man arbetar med projekt är det bara 

under en viss tid och med en specifik budget vilket kan leda till att verksamheten 

bara avslutas utan någon fortsättning. 

De båda museernas sätt att arbeta innehåller alltså både skillnader och likheter 

samt fördelar och nackdelar. Det som museerna saknar i sin verksamhet och som 

jag anser är en nackdel är att museerna inte fångar upp och arbetar vidare med de 

berättelser som skapas i respektive verksamhet. Då reminiscensarbetet genererar 

en möjlighet att få lära sig mer om hur tidigare generationer minns sin barndom 

skulle man också kunna inkorporera dessa berättelser i samlingarna. På detta sätt 

kan man utveckla verksamheten ytterligare, och i förlängningen låta fler få ta del 

av de berättelser som kommer fram i reminiscensarbetet. En annan viktig del att 

lyfta fram är hur man i dessa museers respektive samarbeten med äldrevården 

nyttjar varandras kompetenser. I Jamtlis fall och till viss del även Norrbottens mu-

seum har man på ett bra sätt lyckats dela upp arbetet så att man gör det man kan 

bäst. Museerna använder sina kompetenser och vårdpersonalen använder sina för 

att nå ett gemensamt resultat. Jag anser att det är viktigt för museer att utveckla 

nya former av verksamhet och nå nya målgrupper. Man får inte heller vara rädd att 

samarbeta med andra institutioner och discipliner. Enligt bland annat, Lois H Sil-

verman är museer till stor del sociala mötesplatser och utför socialt arbete. Hennes 

diskussion om att museer i samarbete med andra institutioner når bättre resultat 

för museibesökare och användare tycker jag bekräftas av denna studie. Då muse-

erna som utgör min studie väljer att satsa på dessa verksamheter som är riktade till 

denna specifika målgrupp utför man ett socialt arbete. De politiska krav och styr-

dokument som Norrbottens museum refererade till under intervjun som en motiva-

tion till varför man valt att satsa på denna verksamhet bekräftar också att museer-

na har ett socialt ansvar utöver den traditionella roll som museer har. Att samla, 

vårda och bevara. 

Den andra frågan i min frågeställning rör minnen och vilka minnen som mu-

seerna vill stimulera i reminiscensarbetet. Minne är ett komplext ämne och inom 

musei- och kulturarvsvetenskapen finns mycket litteratur skriven om personliga 

och kollektiva minnen. Att museer och minnen hör ihop är inte så konstigt i och 

med att man länge sett museer som byggnader som samlar på minnen. Det är insti-

tutioner som bevarar och presenterar historier och minnen för att de inte ska 

glömmas bort. I de fallstudier jag har gjort ser man två museer som arbetar för att 

stimulera minnen hos äldre personer som kan behöva få berätta om sina liv och 

erfarenheter. Museernas olika sätt att arbeta på påverkar också vilka minnen som 

väcks. De båda museerna sade sig inte ha någon specifik avsikt med vilka minnen 

som de ville stimulera. De menade att alla minnen som väcks är acceptabla oavsett 

om de är positiva eller negativa men att man måste ha en plan för hur man ska 
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hantera de negativa känslor som kan uppstå. Denna inställning överensstämmer 

med reminiscensmetoden där man tar upp det som en konsekvens som man måste 

vara beredd på. Då minnen i hög grad är personliga kan man inte veta hur en per-

son reagerar på en specifik minnesväckare. I fråga om det är personliga eller kol-

lektiva minnen som stimuleras kan man se det på olika sätt. I fallet med Norrbot-

tens museum tar man fram minnesväskor utformade enligt reminiscensmetoden. 

Museet vet inte vilka som ska använda minnesväskorna, därför har man utformat 

dem med allmängiltiga teman och föremål som de tror passar de åldersgrupper 

som ska använda dem. Detta medför, anser jag, att de minnen som stimuleras är 

kollektiva eftersom det inte är deras personliga ägodelar och att man använder 

sådana minnesväckare som de flesta har en erfarenhet av. Norrbottens museum 

överlåter således ansvaret med själva reminiscensarbetet till personalen på äldre-

boendena. Det är upp till dem som arbetar med de äldre att utforma reminiscen-

sarbetet på det sätt som de tror passar bäst för de äldre. Det kan vara i grupp eller 

enskilt beroende på hur de väljer att göra. Även om museet inte är aktivt i själva 

reminiscensarbetet så har de en påverkan i och med att de har utformat minnes-

väskorna. De föremål som de anser passar bäst påverkar också vilka minnen som 

stimuleras. 

I Jamtlis fall har man individualiserat reminiscensarbetet mer eftersom man 

använt sig av de äldres livsberättelser då man valt ut teman, minnesväckare och 

samtalsämnen. Detta medför att man redan innan reminiscensarbetet startar vet att 

de äldre har erfarenhet och personliga minnen om det teman man valt ut. Man kan 

alltså se det som att det i Jamtlis fall är mer personliga minnen än kollektiva min-

nen som stimuleras. Jag menar att det är både och. De äldre sitter i en grupp med 

personer de, i de flesta fall, inte känner sedan tidigare för att samtala om äldre 

tider. De tillhör samma generation och har samma lokala förankring. De minnes-

väckare man använder sig av är inte deras personliga ägodelar utan är utvalda för 

att passa en generation. Detta gör att deltagarna delar samma kollektiva minnen i 

och med att de har samma bakgrund och att de kollektiva minnena uttrycks i de 

minnesväckare som man använder i reminiscensarbetet. Jag menar alltså att de 

personliga minnen som stimuleras också blir kollektiva i och med att man använ-

der sig av museets rekvisita som är framtagen för att visa en viss tid som de äldre 

minns kollektivt. 

Detta resonemang om kollektiva minnen kan vara komplex då man som indi-

vid ofta har tillhört olika kollektiv under sin livstid och där de kollektiva minnena 

blir annorlunda beroende på vilket kollektiv man utgår ifrån. Ser man till de fall 

jag har studerat i denna uppsats kan man dra slutsatsen att de minnen som man vill 

stimulera är kopplade till ett svenskt kulturarv och en svensk kulturell identitet. 

Exempelvis innehåller minnesväskan, som jag beskrivit, lådan ”andligt” som ute-

slutande har en kristen inriktning. Det skulle vara svårt för en person som till ex-

empel har en muslimsk trosuppfattning att stimulera minnen från en konfirmation. 

Personer som har sitt ursprung i andra kulturer med andra seder och traditioner 
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och ett annat modersmål skulle ha svårt att associera till de kollektiva minnen som 

minnesväskans innehåll vill stimulera. Museet menar att det är något som de har 

tänkt på och att de i framtida minnesväskor kommer att behöva fundera över hur 

man ska tillgodose de äldre som har vuxit upp på andra ställen än i Sverige. Norr-

bottens museum har dock i minnesväskorna inslag av föremål som är kopplade till 

de tornedalska och samiska kulturerna. Man vill från museets sida värna de mino-

ritetsgrupper som finns i länet och har därför valt att ha minnesväckare även från 

dessa grupper. 

Även i Jamtlis fall är reminiscensarbetet starkt kopplat till svenska traditioner 

och svensk identitet. De grupper av äldre som deltog i verksamheten tillhörde som 

nämnts samma generation och hade samma kulturella bakgrund. Museet menar att 

om det var så att en person som deltog vuxit upp i en annan kultur skulle man an-

passa verksamheten utefter det. 

Min poäng med detta resonemang är att det i framtiden kommer finnas ett 

stort antal äldre som vuxit upp i andra delar av världen och med ett annat mo-

dersmål. Det kommer bli svårare, men inte omöjligt, för museerna att i verksam-

heten med äldre och reminiscensmetoden att ta fram minnesväckare som tillgodo-

ser allas, både personliga, och kollektiva minnen. För att reminiscensmetoden ska 

fungera måste de äldre som medverkar ha en erfarenhet och en personlig koppling 

till de minnesväckare som används. Det är inte bara kulturella skillnader som 

kommer göra det svårare för museerna att ta fram minnesväckare i framtiden. Idag 

har vi ett enormt informationsflöde och en större frihet vad gäller livsstil och soci-

al tillhörighet än man hade tidigare. Den minnesväska som Norrbottens museum 

visade mig innehåller minnesväckare från en tid när alla läste samma bok i skolan 

och när alla lyssnade på samma radioprogram. Skulle man göra en minnesväska 

till dagens ungdomar som de kan använda när de är äldre skulle det vara svårt att 

välja ut föremål och musik som alla kan minnas och samtala kring 

Den tredje och sista frågan jag ställde i inledningen handlar om hur museerna 

gjort urval av teman och föremål och hur man kan koppla det till performance 

theory. Detta svar hör ihop med den föregående frågan då de minnen man vill sti-

mulera även hör ihop med vilka minnesväckare man valt att använda sig av. De 

båda museerna har på liknande sätt valt ut föremål och teman för reminiscensarbe-

tet. Man har försökt välja ut sådana minnesväckare som de flesta har erfarenhet av 

och som tillhör samma generation. Min studie visar att de sätt som museerna väl-

jer ut teman och minnesväckare kan kopplas till begreppen restored behaviour och 

ritual, vilka används inom performance theory. Jag menar att då Norrbottens mu-

seum väljer ut de föremål och andra minnesväckare som minnesväskorna ska in-

nehålla väljer de också vilka beteenden som de äldre ska återväcka eller återuppta. 

Minnesväskan ”Barndom och skola” innehåller olika teman och minnesväckare 

som syftar till att stimulera minnen om bland annat skolgång, lek och konfirma-

tion. När de äldre börjar använda dessa föremål väcks inte bara deras minnen utan 

också de beteenden de använde när de exempelvis lekte eller gick i skolan. Inom 
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performance theory menar man att vi människor ständigt agerar och att de beteen-

den som vi använder oss av är performances även om vi inte uppfattar det själva. I 

Jamtlis fall arbetar man också med teman och föremål som kan kopplas till de 

äldres restored behaviours. Man vill väcka minnen och beteenden till liv hos de 

äldre. Då man i Jamtlis fall har en förkunskap om de äldres livshistorier kan man 

anpassa sina samtalsämnen och minnesväckare efter deras personliga historia. Ett 

exempel är kvinnan, som min informant berättade om, som varit barnmorska och 

var svår att få kontakt med men som blev mer kommunikativ då hon fick hålla i en 

docka. Man kan se det som att hon fick möjlighet att återväcka ett beteende som 

fanns inom henne. 

Urvalet av teman och föremål kan man också koppla samman med begreppet 

ritual. Jag menar att det i både Norrbottens museums och Jamtlis verksamheter 

med reminiscensmetoden finns kopplingar till ritual. Ritualer inom performance 

theory förklaras som handlingar där man markerar en förändring eller en övergång 

från ett skeende till ett annat. Man ser det som att ritualer är viktiga för oss männi-

skor för att vi ska kunna veta att en övergång har skett. I de fall jag har studerat 

kan man se att många av de teman och föremål som medverkar har med ritualer att 

göra. I Norrbottens fall har man i minnesväskan ”Barndom och skola” ett tema 

som kretsar kring andlighet, dop och konfirmation. Konfirmation är en tydlig ritu-

al som i princip alla i en äldre generation genomförde under sin ungdom. Även 

mer sekulariserade ritualer som att börja skolan och att leka finns representerade i 

de minnesväskor som Norrbottens museum hyr ut. Även Jamtli har i sitt urval av 

teman och föremål en koppling till ritualer. Man anpassar samtalsämnen och akti-

viteter efter årstid och olika högtider. Exempelvis gör man påskpynt på påsken 

och samtalar om julen kring jultid. I verksamheten arbetar man alltså med att sti-

mulera minnen och beteenden som har med olika traditionella och religiösa ritua-

ler att göra. En annan framstående ritual i Jamtlis sätt att arbeta med reminiscens-

metoden anser jag är att varje möte inleddes med att dricka kaffe. För många äldre 

innebär kaffedrickande att man inleder en social aktivitet. I verksamheten på Jamt-

li blir ritualen att dricka kaffe viktig för att de äldre ska känna trygghet och för att 

de ska förstå att en social handling pågår. Både i Norrbottens och i Jamtlis fall är 

alltså ritualer i urvalet av föremål och teman framträdande. 

Att titta på museers verksamhet med hjälp av performance theory tycker jag är 

givande eftersom museers verksamhet i mångt och mycket handlar om att bevara 

mänskliga beteenden, ageranden och handlingar. I mina fallstudier har jag beskri-

vit museer som i sina respektive verksamheter arbetar för att olika föremål och 

andra minnesväckare ska väcka minnen och beteenden till liv. De vill att det ska 

hända något med de som använder föremålen. Ett museum kan för många anses 

vara en byggnad fylld med gamla föremål som blivit musealiserade och tagits ur 

sitt sammanhang. Tittar man på det med andra ögon kan man se att det ständigt 

pågår performances i ett museum eller på en kulturarvsplats. De är inte statiska 

utan varje person som besöker ett museum utför också ett performance eftersom 
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de inte skulle finnas utan mänskliga handlingar. Detsamma gäller för verksamhe-

ter som de jag beskrivit i denna uppsats. När de äldre som medverkade i Jamtlis 

projekt ”Kommer du ihåg?” kom till museet för att minnas sin barn- och ung-

domstid utförde de även performances kopplade till sina minnen. De äldre som tar 

del av Norrbottens museums minnesväskor utför även de performances i och med 

att de hör ett musikstycke de inte hört på länge eller tar i en leksak de lekte med 

som små. 

I denna uppsats har jag behandlat två olika museers sätt att samarbeta med 

äldrevården. De båda museerna har i sig likheter då de båda är länsmuseer i norra 

Sverige. Både Norrbottens och Jämtlands län har ett högt antal äldre personer och 

det är en viktig målgrupp för dessa museer att arbeta med. Deras sätt att arbeta har 

likheter och skillnader och fördelar och nackdelar. Om museerna ska fortsätta med 

denna verksamhet kommer det i framtiden att krävas mer av museerna då de tar 

fram teman och föremål för reminiscensarbete för att verksamheten ska fungera på 

en befolkning med olika bakgrunder och olika intressen. Framtidens äldre kommer 

ha andra kollektiva minnen och andra referenspunkter än vad dagens äldre har. 



 61 

5. Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om hur två länsmuseer samarbetar med äldrevården. An-

ledningen till att jag valde detta ämne var att jag upplever att äldre personer och 

äldreboenden sällan diskuteras i litteraturen och undervisningen. Syftet med upp-

satsen har varit att undersöka hur samarbetet mellan äldrevården och respektive 

museum ser ut samt att på ett mer teoretiskt plan undersöka vilka minnen som 

stimuleras och hur man kan koppla teman och föremål till Performance theory. 

Mina frågeställningar överensstämmer med syftet, de handlar alltså om hur sam-

arbetet ser ut, vilka minnen museerna vill stimulera och hur man kan koppla te-

man och föremål till performance theory. Mina teoretiska utgångspunkter har så-

ledes varit performance theory, teorier om personligt och kollektivt minne samt 

reminiscensmetoden. Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att kunna sva-

ra på mina frågor. Mina två fallstudier har varit Norrbottens museum och Jamtli- 

Länsmuseum i Jämtlands län. Jag har genomfört intervjuer samt tagit del av stati-

stik och utvärderingar från respektive museum som jag sedan sammanställt. 

Det jag sett i min studie är att Norrbottens museum arbetar med en uppsökan-

de verksamhet där man hyr ut färdiga minnesväskor till äldreboenden i Norrbot-

tens län. Man når många av länets invånare som man annars inte skulle nå. Jamtli 

arbetar på museiområdet i nära samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen. 

Man arbetar med ett mindre antal personer men man arbetar individualiserat och 

under upprepade tillfällen. 

De minnen som museerna vill stimulera anser jag till största del är kollektiva 

minnen, även om man i Jamtlis fall arbetar utifrån de äldres livsberättelser. De 

teman och föremål man använder i reminiscensarbetet går att koppla till perfor-

mance theory i fråga om begreppen restored behaviour och ritual. 

Denna uppsats belyser således två museers sätt att samarbeta med äldrevården. 

Deras arbetssätt skiljer sig åt från varandra men innehåller också likheter. 
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