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Inledning 

 

Den 21 november 2014 slog Kvinnohistoriskt museum i Umeå upp dörrarna för allmänheten.  

I museets uppdragsbeskrivning står att läsa att museet ska ”verka för jämställdhet och 

samhällsförändring”.1 Det rör sig alltså om ett museum med ett uttalat politiskt uppdrag. 

Även om Kvinnohistoriskt museum inte explicit kallar sig feministiskt, så menar jag att den 

feministiska agendan är underförstådd. Enligt Lena Gemzöe är en feminist ”en person som 

anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras.2 Att uttrycka 

en vilja förändra samhället i en mer jämställd riktning är, i enlighet med den här definitionen, 

alltså att vara feminist. Feminism handlar om förändring. Museet vill förändra samhället i en 

feministisk riktning. 

Men vilken förändringspotential museer har är öppet för diskussion. År 1996 hävdade 

Zahava Doering och Andrew Pekarkik att besökare tolkar och upplever museer på ett sätt som 

bekräftar den världsuppfattning de redan bär med sig. Doering och Pekarkik gick så långt som 

att hävda att: ”Museums, as perceived and used by their current audiences, are instruments of 

stability, not revolution.”3 

Det var snart tjugo år sedan, och mycket har hänt inom museisektorn sedan dess. Inom 

museisfären betonas exempelvis ofta vikten av att arbeta för demokrati och allas lika värde – 

ett arbete som kräver förändring. Samtidigt finns nyare forskning som visar på liknande 

tendenser hos museibesökare som de Doering och Pekarkik diskuterade. Museibesökare 

kommer inte till museer som blanka papper, redo att fyllas av de kunskaper som museet kan 

erbjuda. De kommer med en agenda och en förförståelse som påverkar vad de ser och hur de 

tolkar och upplever detta.4  Besökares identiteter och motiv för besöket är med andra ord 

avgörande för deras meningsskapande inom museets väggar.5 

Forskning på besökares upplevelser i museer indikerar alltså att museibesökare ofta 

använder utställningar för att bekräfta det de redan vet eller de åsikter de har sedan tidigare. 

Utställningar kan alltså i stor utsträckning sägas fungera upprätthållande, vilket ställer 

                                                 
1 “Verksamhetsinrikntning för Kvinnohistoriskt museum”, författare okänd, 

http://www.kvinnohistoriskt.se/4.20c92392148f96bd89f14cee.html, 2015-02-06. 
2 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2002), 13. 
3 Zahava D. Doering & Andrew J. Pekarkik, ”Questioning the Entrance Narrative”, The Journal of Museum 

Education 3(1996): 21. 
4 John H. Falk & Lynn D. Dierking, Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning 

(Walnut Creek, Calif., 2000), 79. 
5 John H. Falk, Identity and the Museum Visitor Experience (Walnut Creek, Calif., 2009). 
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Kvinnohistoriskt museums uppdrag i ett intressant ljus. Hur verkar man för förändring genom 

ett medium som oftast verkar bekräfta besökarnas förutfattade meningar? 

Kvinnohistoriskt museums feministiska förändringspotential handlar i slutänden om hur 

deras besökare uppfattar verksamheten. Om hur besökare relaterar till innehållet, tolkar 

utställningar och programverksamhet. Om varför de upplever museet som de gör, om hur de 

tänker, vad de tycker. Om hur deras upplevelser struktureras av deras förförståelse.  

Där förändringsvilja och förutfattade meningar möts skapas spänningar, reaktioner och 

motstånd. Konservering eller förändring? Stabilitet eller revolution? 

Kanske behöver de inte utesluta varandra. 

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är studera hur besökare i utställningen Rötter: En trasslig historia på 

Kvinnohistoriskt museum organiserar sin förståelse av utställningens form och innehåll. Jag 

studerar detta med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

• På vilka sätt relaterar intervjupersonerna tidigare kunskaper och erfarenheter till 

utställningens form och innehåll? 

• Hur påverkar deras förståelse av genus 6  och jämställdhet deras reception av 

utställningen? 

• Hur uppfattar de och förhåller sig till utställningens feministiska 

förändringspotential? 

 

Material och metod 

En upplevelse består av mycket: sinnesintryck, lösryckta tankar, känslostämningar. Upplevelser 

är ofta intuitiva, ibland blir de förståeliga för oss först när vi pratar om dem. Vi kan berätta om 

upplevelser, men berättelserna kommer aldrig att kunna förmedla vidden av allt det som är att 

uppleva någonting. 

Att studera människors upplevelser av någonting är därför i det närmaste omöjligt. Den här 

uppsatsen är därför inte en studie av upplevelser av museibesök – den är en studie av berättelser 

om upplevelser av museibesök. Vad mina intervjupersoner egentligen tänkte och kände under 

                                                 
6 I uppsatsen använder jag begreppen ”kön” och ”genus” synonymt, eftersom jag inte anser att det går att dra en 

skarp skiljelinje mellan biologiskt kön och sociala och kulturellt grundade uttryck för könstillhörighet. Denna 

begreppsanvändning behöver dock inte spegla de betydelser mina intervjupersoner lägger i begreppen. 
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sitt besök på museet kommer jag aldrig att få veta. Jag kommer aldrig att kunna veta det. 

Däremot menar jag att berättelsen om en upplevelse är en del av det meningsskapande som sker 

i mötet med någonting. Detta någonting är i det här fallet en utställning, och de berättelser jag 

studerar sker inom ramen för en intervjusituation. En berättelse om en upplevelse är förstås inte 

helt lösryckt från själva upplevelsen, men berättandet innebär alltid en tolkning – en 

verbalisering av känslor och tankar. I berättelsen sätts upplevelsen i relation till andra delar av 

livet, och att berätta om en upplevelse blir ett sätt att begripliggöra och förklara denna. Vilka 

teman de personer jag har intervjuat väljer att lyfta fram, och vad de väljer att ta avstamp i när 

de reflekterar kring sina upplevelser säger på så vis någonting om hur de organiserar sin 

förståelse. Att berätta är att strukturera tankar och förståelse, och intervjuer bör därför inte 

betraktas som en metod som ger ofullständiga svar vad gäller människors upplevelser och 

intryck – utan som en av de bästa metoder kvalitativt orienterade forskare har för att komma åt 

detta. 

 

Intervjumaterial 

Mitt material utgörs huvudsakligen av intervjuer med sju personer som antingen på eget, eller 

på mitt initiativ har besökt utställningen Rötter: En trasslig historia på Kvinnohistoriskt 

museum i Umeå. Sammantaget rör det sig om runt fem timmar inspelat intervjumaterial, och 

ett åttiotal sidor transkriberad text. 

Min ansats är kvalitativ, och i urvalet har jag därför strävat efter att mina intervjupersoner 

ska ha en bredd av erfarenheter och bakgrunder. Den kvalitativa ingången innebär att jag har 

haft som ambition att skapa ett intervjumaterial med en så stor variation som möjligt, inte att 

mina intervjupersoner ska representera ett slumpmässigt urval av museets besökare. I valet av 

intervjupersoner har personernas förståelse av genus och jämställdhet varit en viktig faktor – 

jag har medvetet eftersträvat en spridning vad gäller deras intresse och förkunskaper på 

området. Falk och Dierking har pekat på att forskning visar att förstagångsbesökares 

upplevelser och tolkningar av sitt museibesök överlag skiljer sig från hur mer frekventa 

museibesökare upplever sitt besök.7 Mot bakgrund av detta finner jag det också relevant att 

nämna att alla mina intervjupersoner vid tillfället för intervjun bara hade besökt utställningen 

Rötter en gång, även om vissa hade besökt själva museet tidigare. 

                                                 
7 Falk & Dierking (2000), 55. 
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Författarna till rapporten Kvalitativa publikundersökningar, utgiven av Riksutställningar, 

menar att det inte går att skapa förutsättningar för jämförbarhet med hjälp av klassiskt 

kvalitativa metoder.8  Jag ställer mig kritisk till detta påstående, och menar istället att det 

jämförande elementet i en studie likaväl kan handla om en jämförelse mellan olika delar i en 

och samma intervju, om olika sätt att ställa frågor, närma sig teman eller förhålla sig till 

paradoxer, som om jämförelser mellan olika intervjuer och olika metoder. Kvalitativa metoder 

ger förutsättningar för andra former av jämförelse än deras kvantitativa motsvarigheter, men 

det innebär inte att kvalitativa jämförelser inte äger giltighet. 

Inför den här uppsatsen har jag gjort två olika typer av intervjuer. Dels har jag intervjuat 

personer som på eget initiativ har besökt utställningen, antingen ensamma eller tillsammans 

med familj eller vänner. I dessa fall har intervjuerna ägt rum mellan några dagar och ett par 

veckor efter besöket. Med en grupp intervjupersoner har jag istället valt att göra intervjuer både 

före och efter besöket, samt att följa med dem in i utställningen för att kunna observera hur de 

rör sig i utställningsrummet och vilka delar av utställningen de tar del av. Själva besöken har 

på så vis också fungerat som en blandning mellan deltagande observationer och s.k. ”go along”-

intervjuer, där jag till viss del har fört ett samtal med mina intervjupersoner under tiden de har 

tagit del av utställningen. Jag har i alla dessa fall poängterat att mina intervjupersoner själva får 

styra besöket och välja hur vi ska röra oss i rummet, vad vi ska ta del av och när vi ska lämna 

utställningen. Intervjuerna har här, med något undantag, av praktiska skäl ägt rum i anslutning 

till besöket. I samtliga fall har den sammanlagda intervjutiden med de enskilda personerna 

upptagit mellan trettio och fyrtiofem minuter, själva museibesöket exkluderat. 

Att jag har valt att göra två olika typer av intervjuer beror på att jag menar att dessa två 

tillvägagångssätt ger olika kunskaper. De personer som på eget initiativ har besökt utställningen 

har en upplevelse av denna som inte är präglad av min närvaro som forskare – även om deras 

redogörelse för upplevelsen givetvis är det. Dessa intervjuer kan på så vis ge kunskaper om hur 

besökare resonerar kring sin upplevelse med utgångspunkt i deras motiv för besöket, något John 

H. Falk menar är avgörande för själva upplevelsen.9 Samtidigt intresserar jag mig för hur 

besökares förförståelse av genus- och jämställdhetsfrågor påverkar deras reception av 

utställningen, och hur de talar om sin upplevelse av den. Jag vill hävda att det är svårare att få 

en tydlig uppfattning om vad denna förförståelse egentligen består av genom att intervjua 

                                                 
8  ”Kvalitativa publikundersökningar”, författare okänd, (2012), 

https://www.riksutstallningar.se/content/spana/nytt-förslag-för-kvalitativa-publikundersökningar, 2015-05-16, 

23. 
9 Falk (2009). 

https://www.riksutstallningar.se/content/spana/nytt-f%C3%B6rslag-f%C3%B6r-kvalitativa-publikunders%C3%B6kningar
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personer som besökt utställningen på eget initiativ, eftersom dessa intervjuer behöver äga rum 

efter besöket. Jag menar att besökares uppfattning om sin egen förförståelse rimligtvis präglas 

av deras faktiska upplevelser, och att förförståelsen därför inte på samma sätt går att komma åt 

genom en intervju efter själva besöket. 

Av den anledningen har jag alltså valt att också intervjua personer som på mitt initiativ har 

besökt museet tillsammans med mig. I dessa intervjuer blir förhållandet det omvända mot i den 

första typen av intervjuer – jag kan på ett annat sätt komma åt mina intervjupersoners 

förförståelse, men dessa personer kommer att tolka besöket i ljuset av att aktivt ha reflekterat 

över sina förväntningar och förutfattade meningar. Eftersom den spontana och ”oförstörda” 

upplevelsen av besöket ändå inte går att nå genom dessa intervjuer har jag valt att utnyttja 

situationen till att också göra en typ av deltagande observation. Jag menar att detta eklektiska 

förhållningssätt till metodanvändning ger ett brett material som i förlängningen kan ge olika 

typer av kompletterande kunskaper.  

De intervjuer jag har gjort har i samtliga fall varit semistrukturerade.10 Jag har utgått från en 

uppsättning färdigformulerade frågor, men har i stor utsträckning låtit intervjupersonerna själva 

styra samtalet. Intervjuerna har på så vis utvecklats i samspel mellan mig och de personer jag 

intervjuat, i skärningspunkten mellan mina improviserade följdfrågor och intervjupersonernas 

vilja att lyfta teman de själva funnit viktiga. Jag anser att detta tillvägagångssätt är fruktbart 

eftersom det ger möjlighet för mig som forskare att driva intervjun framåt och lyfta tematiker i 

anslutning till mitt forskningsfält. Samtidigt är jag medveten om att jag som forskare bär med 

mig förutfattade meningar och en förförståelse av mitt forskningsområde in i 

intervjusituationen, och att ge mina intervjupersoner makt att själva styra samtalet har varit ett 

sätt att till viss del gå bortom min egen förförståelse. I slutänden har de delar av intervjuerna 

jag har funnit mest intressanta ofta också rört sådant jag själv aldrig hade kommit på att fråga 

om.  

I sökandet efter intervjupersoner har jag förlitat mig till snöbollsmetoden. 

Intervjupersonerna är i många fall mina bekantas bekanta, och i vissa fall har personer jag 

intervjuat tipsat mig om andra potentiella intervjupersoner. Valet att intervjua personer jag fått 

kontakt utanför själva museet motiverar jag på tre sätt. I mitt val av materialinsamlings- och 

analysmetoder har jag inspirerats av etnologin som vetenskaplig disciplin, där det finns en lång 

tradition av att använda sig av djupintervjuer som metod.11 Min ambition har varit att göra 

                                                 
10 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (1999), 2:a rev. 

uppl. (Lund, 2011), 99. 
11 Se t ex Alf Arvidsson, Livet som berättelse: Studier i levnadshistoriska intervjuer (Lund, 1998). 
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längre intervjuer, och att i analysen rikta fokus mot hur mina intervjupersoner organiserar sin 

förståelse av ett museibesök genom att berätta om det. Jag har bedömt att denna typ av 

intervjuer skulle vara svåra att genomföra med slumpvis utvalda personer jag sökt rätt på i 

museet, på grund av den tid intervjuerna tar i anspråk. Valet grundar sig också i att jag velat se 

i vilken utsträckning det går att få kunskaper om hur intervjupersonernas reception av 

utställningen grundar sig i deras förutfattade meningar och förväntningar inför besöket genom 

att göra kortare intervjuer före besöket. 

En annan bidragande orsak är att jag i den utsträckning det varit möjligt inte har velat 

förlägga intervjutillfällena i direkt anslutning till intervjupersonernas besök på museet. I 

Identity and the Museum Visitor Experience redogör John H. Falk för forskning som pekar på 

att det tar tid för minnen att få en ”permanent” form. De saker besökare kan berätta i direkt 

anslutning till ett museibesök skiljer sig ofta från det de berättar i senare intervjuer, även om 

Falk påpekar att han i de studier han gjort av museibesökares minnen av besöket ofta förvånats 

över hur beständiga hans intervjupersoners minnen av besöket visat sig vara över tid.12 Jag har 

gjort bedömningen att det innebär en fördel att inte göra intervjuer direkt efter besöket i 

utställningen, eftersom exempelvis intervjupersonernas samtal och diskussioner med andra, 

deras reflektioner och upplevelse av resten av museet och de omgivande miljöerna alla är 

faktorer som påverkar deras meningsskapande och förståelse av besöket. 

 

Transkribering 

För att intervjuerna ska bli analyserbara behöver de transkriberas. Överföringen från tal till text 

innebär alltid en tolkning från forskarens sida. Transkriberingen går att göra på ett flertal olika 

vis, där olika mycket vikt läggs vid sådant som pauser, tonfall, fraseringar och känslouttryck.  

Min ambition med uppsatsen är att analysera själva meningen i det sagda snarare än hur det 

sägs och hur interaktionen mellan mig och intervjupersonerna fungerar på mikronivå. Då jag 

intresserar mig för hur mina intervjupersoner ordnar sin förståelse och sina upplevelser av sitt 

museibesök inom ramen för intervjun, har jag bara undantagsvis skrivit ut sådant som 

känslouttryck, pauseringar och paralingvistiska uttryck som kroppsspråk och tonfall i mina 

transkriptioner. Jag har dessutom gjort vissa mindre redigeringar i fall där jag har bedömt att 

detta inte har någon inverkan på innehållet i intervjun. Detta rör sig exempelvis om att jag har 

tagit bort vissa upprepningar, utfyllnadsljud och feluttalade ord som sedan rättats till. För att 

citaten ska bli överblickbara har jag också låtit bli att skriva ut mina egna instämmande 

                                                 
12 Falk (2009), 133-136. 
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hummanden i de fall där jag anser att de inte medverkat till att driva intervjuerna framåt. Jag 

har med andra ord prioriterat att intervjuerna ska kännas läsbara i löpande text framför en exakt 

återgivning av samtalsförloppet. 

Jag har strävat att mina intervjupersoner inte ska vara igenkännbara i den slutgiltiga 

uppsatsen, och har därför ändrat vissa mindre detaljer med koppling till deras personer, i fall 

där jag har gjort bedömningen att detta inte är av betydelse för analysen. I texten figurerar alla 

intervjupersoner under pseudonym. 

 

Övrigt material 

Förutom de intervjuer jag gjort räknar jag en del av Kvinnohistoriskt museums publikationer 

till mitt material. Hit hör externa publikationer – utställningskatalogen till utställningen Rötter: 

En trasslig historia och museets uppdragsbeskrivning – och internt arbetsmaterial som 

synopsen till utställningen Rötter. Detta material har fyllt funktionen att få mig att bättre förstå 

museets intention med utställningen, något som fått mig att lägga märke till andra saker i mina 

intervjuer än jag skulle ha gjort om jag enbart intresserat mig för besökarnas reception.  

Utställningen och den omgivande miljön på museet bör också betraktas som en del av mitt 

material. Även om jag inte analyserar själva utställningen har jag tagit del av den och andra 

delar av museets innehåll vid ett flertal tillfället, och min upplevelse av utställningen och av 

museet i stort ligger till grund för min förståelse av innehållet i de intervjuer jag gjort. 

 

Teori  

När Doering och Pekarkik talar om de förväntningar och förkunskaper en besökare bär med sig 

in i en utställning använder de sig av begreppet entrance narrative, i min översättning 

ingångsnarrativ.13 Doering och Pekarkik menar att ett ingångsnarrativ kan sägas bestå av tre 

komponenter, nämligen 1) de sätt på vilket besökare konstruerar och betraktar världen, alltså 

vad som skulle kunna kallas deras grundläggande referensram, 2) den information om ett 

område en besökare har tillgång till, allt organiserat enligt referensramen, och 3) de av 

besökarnas upplevelser, känslor och minnen som bekräftar och stödjer den förståelse de har 

med sig in i en utställning.14 

                                                 
13 Zahava D. Doering, ”Strangers, Guests, or Clients? Visitor Experiences in Museums”, Curator: The Museum 

Journal 2(1999), 80-81; Doering & Pekarkik (1996). 
14 Doering & Pekarkik (1996), 20; Doering (1999), 81. 
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Doering och Pekarkik menar sig ha sett i empiriska studier att museibesökare i större 

utsträckning lägger märke till sådant de redan har en relation till eller sådant som stämmer 

överens med deras värderingar, än de tar till sig för dem okända sakkunskaper eller sådant som 

motsäger det de trodde sig veta innan besöket. Doering skriver: 

 

Our studies also showed that people tend to frequent the museums and exhibitions that they think will be 

congruent with their own attitudes, with whose point of view they expect to agree. They respond best to 

exhibitions and themes that are personally relevant and with which they can easily connect.15 

 

Doering och Pekarkik menar vidare att deras resonemang kring museibesökares ingångsnarrativ 

kan förstås som en hypotes. 

 

We hypothesize that the museums or exhibitions visitors find most satisfying are those that resonate with 

their entrance narrative and confirm and enrich their existing view of the world.16 

 

Det är också så jag själv vill använda mig av Doering och Pekarkiks resonemang, som en  typ 

av hypotes att ta avstamp i. Om Doering och Pekarkiks resultat äger giltighet också utanför de 

områden de själva studerat, skulle detta kunna innebära att museers möjligheter att verka 

subversivt är starkt begränsade. I fallet med Kvinnohistoriskt museum leder detta till en 

intressant paradox eftersom museets uppdrag uttryckligen är att verka för politisk förändring. 

Jag betraktar alltså Doering och Pekarkiks ingångsnarrativ som ett fält att beforska, snarare 

än som ett begrepp med inneboende vetenskaplig skärpa. För att förstå hur museibesökares 

ingångsnarrativ påverkar deras meningsskapande behövs andra teoretiska verktygslådor. 

 

Diskursteori 

I uppsatsarbetet lutar jag mig mot den vidareutveckling av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursteori som Jason Glynos och David Howarth lägger fram i Logics of Critical Explanation 

in Social and Political Theory,17 vad som brukar kallas för ”the logics approach”.18 

Det diskursanalytiska fältet är stort, och det råder oenighet både kring begreppsdefinitioner 

och kring i vilket utsträckning det existerar en verklighet bortanför det diskursiva. 

                                                 
15 Doering (1999), 80. 
16 Doering & Pekarkik (1999), 81. 
17 Jason Glynos & David Howarth, Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory (London, 2007). 
18 Annika Egan Sjölander, “Introduction”, i Tracking Discourses: Politics, Identity and Social Change, red. 

Annika Egan Sjölander & Jenny Gunnarsson Payne (Lund, 2011), 14-15, 31. 
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Diskursbegreppet kan således, med ett begrepp hämtat från Laclau och Mouffe, förstås som en 

flytande signifikant, det vill säga ett begrepp där det pågår en kamp om innebörder.19 I min 

förståelse av diskursbegreppet utgår jag från David Howarth, som med utgångspunkt i Michel 

Foucault låter begreppet diskurs beteckna ”de historiskt specifika meningssystem som bildar 

subjekts och objekts identiteter”, eller förenklat: ”konkreta system av sociala relationer och 

praktiker”. Howarth menar vidare att diskurser alltid är politiska, eftersom de skapas genom 

gränsdragande. Därför innebär de också alltid ett maktutövande.20 Laclau och Mouffe menar 

på ett liknande sätt att diskurser alltid konstitueras i relation till det de utesluter, vad de kallar 

diskursers konstitutiva yttre.21 Men samtidigt som diskurser konstitueras av det konstitutiva 

yttre, eller den konstitutiva utsidan, riskerar denna konstitutiva utsida hela tiden att underminera 

diskursen. Detta ger upphov till antagonism, vilket är diskursteorins begrepp för konflikt. 

Antagonism kan i sin tur kopplas till begreppet hegemoni. Om diskurser förstås som tillfällig 

fixering av mening – en mening som hela tiden riskerar att undergrävas och förändras av det 

konstitutiva yttre – råder hegemoni när en enda diskurs dominerar i ett fält där det tidigare rådde 

antagonism.22 

Inom diskursteorin betraktas allting som diskursivt. 23  Verkligheten är konstituerad av 

diskurser och det existerar ingen icke-diskursivitet, vilket medför att diskurser också betraktas 

som materiella. Detta innebär inte att den fysiska verkligheten inte existerar, men vår förståelse 

av vår omgivning är alltid diskursiv.24 Howarths definition av diskursbegreppet rymmer allt 

detta – diskurser framstår här inte enbart som språkliga utsagor, utan inrymmer också andra 

slags sociala och materiella praktiker.  

Inom diskursteorin finns en välutvecklad begreppsapparat, och en mängd olika begrepp som 

alla bygger på varandra. I Glynos och Howarths ”logics approach” innehar vissa av dem en mer 

framträdande position än andra. Ett av dessa begrepp är artikulation. Artikulationer är enligt 

Laclau och Mouffe alla de praktiker som ändrar eller skapar relationer mellan olika element, på 

                                                 
19 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (1999), sv. övers. (Lund: 

2000), 35; Glynos & Howarth (2007), 152. 
20 David Howarth, Diskurs (2000), sv. övers. (Malmö, 2007), 17. 
21 Efter Winther Jørgensen & Phillips (2000), 34. 
22 Efter Winther Jørgensen & Phillips (2000), 54-55. 
23 Glynos & Howarth (2007), 127. 
24 Egan Sjölander (2011), 34-35; Winther Jørgensen & Phillips (2000), 40-41. 
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ett sådant sätt att elementens identitet förändras.25 Element är i sin tur tecken som bär på en 

mångtydighet, och som inte fått sin mening fixerad.26 

Ett annat centralt begrepp är dislokation. En dislokation kan beskrivas som ett tillfälle när vi 

plötsligt uppfattar världen som kontingent, helt enkelt det som händer när vi får en känsla av 

att allting inte är som det ska.27 Eller med Glynos och Howarths ord: ”dislocation can be 

understood as a moment when the subject’s mode of being is experienced as disrupted”.28 

 

Tre logiker 

I Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory skisserar Glynos och Howarth 

upp tre olika typer av logiker som de menar representerar olika dimensioner av vår sociala 

verklighet – sociala logiker, politiska logiker och fantasmatiska logiker.29 

Glynos och Howarths tre logiker hänger ihop med vad de, med utgångspunkt i Laclau och 

Mouffes teorier, benämner det sociala och det politiska. Det sociala betecknar här de fält där 

tillvarons kontingens är osynliggjord och saker och ting framstår som objektivt givna, eller 

förenklat: områden där ”allt är som det brukar vara” och sådant som regler och normer inte 

ifrågasätts. Inom diskursteorin är politik ett brett begrepp, som inte enbart är knutet till 

exempelvis partipolitik och staten. 30  Det politiska utgörs istället av fält där det råder 

antagonism, och där det sociala utmanas genom att tillvarons kontingens synliggörs. Gränserna 

mellan det sociala och det politiska är inte fixa, utan flytande och föränderliga.31 

När Glynos och Howarth talar om logik vill de fånga ”essensen” i en praktik eller en 

uppsättning praktiker.32 De skriver att: ”we could say that the logic of a practice comprises the 

rules or grammar of the practice, as well as the conditions which make the practice both 

possible and vulnerable.”33 Jag tolkar detta som att de menar att logikerna fungerar som en 

slags förståelseram, eller motiv för det egna handlandet, vilket möjliggör olika sociala och 

politiska praktiker.  

                                                 
25 Egan Sjölander (2011), 42; Winther Jørgensen & Phillips (2000), 35, 43. För en utförligare diskussion av 

artikulationer, se även Glynos & Howarth (2007), 165-208. 
26 Winther Jørgensen & Phillips (2000), 33; Glynos & Howarth (2007), 179.  
27 Glynos & Howarth (2007), 14, 143. 
28 Glynos & Howarth (2007), 110. 
29 Glynos & Howarth (2007), 15. 
30 Winther Jørgensen & Phillips (2000), 43. 
31 Glynos & Howarth (2007), 113-117. 
32 Glynos & Howarth (2007), 135. 
33 Glynos & Howarth (2007), 136. 
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Sociala logiker är tätt knutna till det sociala fältet, och kan sägas beteckna alla de regler, 

normer och handlingar som ett fenomen är uppbyggt av. I sitt handlande följer alltså människor 

ofta en social logik, som i förlängningen legitimerar och upprätthåller sociala fält. Glynos och 

Howarth skriver att: 

 

with social logics, we aim to capture the ’patterning’ of social practices, were such practices are understood 

in this regard as a function of the contextualized self-interpretations of key subjects34 

 

De exemplifierar med att tävlandets sociala logik kan beskriva det sätt på vilket människor 

interagerar med och förstår varandra som konkurrenter.35 

Politiska logiker kan på ett liknande sätt knytas till politiska fält. När tillvarons kontingens 

synliggörs genom en dislokation, synliggörs också de sociala logikernas begränsningar.36 De 

politiska logikerna utmanar de sociala logikernas giltighet, och visar på att andra ordningar är 

möjliga. Exempelvis kan personer som på olika sätt bryter mot genusnormer och därigenom 

verkar för förändring sägas handla i enlighet med en politisk logik. Glynos och Howarth ser två 

olika politiska logiker, och skiljer på vad de kallar logics of equivalence och logics of difference, 

eller likhetsskapande och särskiljande logiker, i min översättning. Där de likhetsskapande 

logikerna betonar människors likheter vill de särskiljande logikerna bryta ned och gå bortanför 

det som länkar samman människor – i båda fallen i syfte att skapa en alternativ politisk 

ordning.37 

Fantasmatiska logiker kan bäst beskrivas som förklarande logiker, eller kulturella 

föreställningar och försanthållanden. Om de politiska logikerna visar hur sociala praktiker 

fungerar eller förändras, förklarar de fantasmatiska logikerna varför. De fantasmatiska 

logikerna legitimerar sociala praktiker, och kan både stödja och omstörta sociala och politiska 

logiker, beroende på hur logiken ser ut.38 

Jag menar att Glynos och Howarths tre logiker fångar olika sätt att strukturera och organisera 

verkligheten. Därför menar jag också att de utgör en bra grund för en analys av hur mina 

intervjupersoner förklarar och begripliggör sina upplevelser i relation till sitt museibesök. 

 

                                                 
34 Glynos & Howarth (2007), 140. 
35 Glynos & Howarth (2007), 137-140. 
36 Glynos & Howarth (2007), 143. 
37 Glynos & Howarth (2007), 144-145. 
38 Glynos & Howarth (2007), 145-152. 
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Tidigare forskning 

Det finns relativt få svenska studier av hur museibesökare upplever museer. En studie som tar 

ett brett grepp kring reception och intention i museer är Per-Uno Ågrens och Bengt Lundbergs 

Historiebilder från 1999.39 Ågren och Lundberg har inom ramen för denna studie gjort en 

mängd olika typer av intervjuer med besökare på fyra kulturhistoriska museer. I relation till min 

uppsats är Historiebilder särskilt intressant ur ett metodologiskt perspektiv, eftersom Ågren och 

Lundberg har använt sig av många olika typer av intervjuer i sin materialinsamling. 

Studier av museibesökare har ofta en pedagogisk eller didaktisk inriktning. Exempel på 

nyare inhemska studier med fokus på lärande är Berit Ljungs avhandling Museipedagogik och 

erfarande, där Ljung bland annat studerar ungdomars erfarande av Riksutställningars 

utställning Gränser i anslutning till workshops med koppling till utställningen.40 Ett annat 

exempel är Tinget, rummet, besökaren av Eva Insulander, där författaren undersöker hur 

kunskap gestaltas i utställningarna Forntider I och Forntider II på Historiska museet, och hur 

besökare i utställningen skapar mening i relation till utställningarnas innehåll och utformning.41 

Både Ljung och Insulander lyfter tematiker som kan knytas till min egen studie, men min 

användning av diskursteorin som teoretiskt ramverk innebär att jag inte lägger fokus vid mina 

intervjupersoners upplevelser, utan vid hur de organiserar sin förståelse av sina upplevelser 

inom den ram som intervjusituationen utgör. Ljungs och Insulanders fokusering vid lärande och 

erfarande blir därför något som delvis faller utanför mitt eget analytiska fokus. 

Ur ett internationellt perspektiv finns mer forskning om museer och museibesökare att 

tillgå.42 En forskare som bör nämnas här är John H. Falk, som under sin forskarbana har gjort 

en mängd olika besökarstudier i anslutning till olika typer av museer.43 I relation till min studie 

är hans bok Identity and the Museum Visitor Experience intressant, eftersom Falk där diskuterar 

hur besökares identiteter och identitetsrelaterade motiv för besöket förhåller sig till deras 

upplevelser av museer.44 För mig har Falks forskning också varit intressant att ta avstamp i vad 

gäller diskussionen om metod i förhållande till besökarstudier, eftersom Falk i många fall har 

gjort intervjuer med besökare en lång tid efter deras besök på museet, samtidigt som han 

diskuterar besökares motiv för sina besök. Detta tillvägagångssätt aktualiserar en diskussion 

om relationen mellan tid, upplevelser och minne i förhållande till   studier av museibesökare. 

                                                 
39 Per-Uno Ågren & Bengt Lundberg, Historiebilder: Om intention och reception i museer (Umeå, 1999). 
40 Berit Ljung, Museipedagogik och erfarande (Stockholm, 2009). 
41 Eva Insulander, Tinget, rummet, besökaren: Om meningsskapande på museum (Stockholm, 2010) 
42 För en utförlig genomgång av forskning kring museer och museibesökare, se Insulander (2010), 18-27.  
43 Se tex Falk & Dierking (2000). 
44 Falk (2009). 
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Uppsatsens disposition 

Uppsatsens har en tredelad disposition, som speglar de tematiker jag vill lyfta genom mitt val 

av frågeställningar. I kapitlet ”Att gå in” presenterar jag utställningen Rötter och sätter den i 

relation till hur utställningsmediet har utvecklats genom tiden. Vidare analyserar jag hur mina 

intervjupersoner beskriver sina förväntningar inför besöket, och diskuterar i vilken utsträckning 

det egentligen går att nå kunskaper om besökarnas ingångsnarrativ. 

I ”I mötet med utställningen” diskuterar jag hur besökarna talar om och förhåller sig till 

utställningens form och innehåll. Jag diskuterar här både hur de organiserar sin förståelse av 

rumsliga och formmässiga aspekter av utställningen, och sin förståelse av kön och jämställdhet 

i förhållande till utställningen, och hur deras upplevelser av detta kan relateras till deras 

ingångsnarrativ. 

”Utställningen som förändringsfaktor” behandlar besökarnas inställning till utställningens 

feministiska förändringspotential. Här analyserar jag i vilken utsträckning besökarna uppfattar 

att utställningen kan bidra till ökad jämställdhet, och hur de sätter sig själva och sin upplevelse 

av utställningen i relation till dessa uppfattningar. 

Uppsatsen avrundas med en avslutande diskussion där jag lyfter frågor rörande min 

metodanvändning och mitt analytiska fokus och diskuterar mina tre huvudkapitel i förhållande 

till varandra.  
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Att gå in 

 

När du stiger in i utställningsrummet möts du av en upplevelse för många sinnen. Det är en 

häpnadsväckande scenografisk vindlande vandring över stock och sten, genom det förflutnas uråldriga 

skog, fylld med färg, ljud, ljus, bild och film. Skogens varelser möter dig längs vägen, talar till dig och med 

varandra. Men märk väl, detta är inte en saga för barn, utan definitivt en vuxensaga.45 

 

Så beskriver chefen för Kvinnohistoriskt museum, Maria Perstedt, Rötter: En trasslig historia 

i inledningen till den utställningskatalog som hör till utställningen. Rötter är på många sätt en 

okonventionell utställning, både vad gäller innehåll och form. 

Utställningsrummet har karaktären av en skog. Med mjuk mossa under fötterna får 

besökaren kryssa fram mellan trädstammar. Här och var står möbler utställda: soffor, pallar och 

lampor. Rummet är fullt av teveapparater, från vilka män och kvinnor förklädda till djur pratar 

– med varandra eller till besökarna – om olika teman som rör genus, makt, normer, historia, 

jämställdhet och feminism. På olika stationer, eller i olika ”akter” får besökarna ta del av 

dramatiserade gestaltningar av hur historieskrivning sker och har skett, av hur 

könsmaktsordningen sett ut vid olika tidpunkter i det förflutna, och av samtida genusdebatter. 

I Museums and the Shaping of Knowledge diskuterar museologen Eilean Hooper-Greenhill 

vad Foucault benämner ”effective history”, ett sätt att närma sig historia där sådant som 

diskontinuitet, förändring och skillnader är det som ställs i fokus. 46  Hooper-Greenhill 

sammanfattar ”effective history” på följande sätt: 

 

”The basis of ’effective’ history is an opposition to the pursuit of the founding origins of things, and a 

rejection of the approach that seeks to impose a chronology, an ordering structure, and a developmental 

flow from the past to the present. History must abandon its absolutes, and instead of attempting to find 

generalisations and unities, should look for differences, for change, and for rupture.”47 

 

Jag menar att utställningen Rötter i stor utsträckning kan betraktas som en gestaltning av 

”effective history”. Här finns exempelvis ingen tydlig kronologi. I utställningens olika akter 

gestaltas genussystem och historieskrivningar som varit rådande under olika tidsåldrar, på olika 

platser, men här nämns aldrig några årtal. Dessutom är det inte tydligt i vilken ordning 

                                                 
45 Rötter: En trasslig historia: En svart saga om makt & kön, historia & identitet.  Kvinnohistoriskt museum. 

Utställningskatalog. (2014). 
46 Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge (London, 1992), 9-12. 
47 Hooper-Greenhill (1992), 10. 
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besökaren förväntas ta del av de olika akterna. Även om det löper ett stråk, eller en slags väg, 

genom den skog som utställningen består av är den besökare som vill ta del av alla akter mer 

eller mindre tvungen att röra sig bort från vägen eller gå fram och tillbaka, eftersom de olika 

akterna inte startar i ordning. Avsaknaden av kronologi finns alltså här både genom att de olika 

akterna inte startar i en kronologisk tidsföljd, och eftersom besökarna genom utställningens 

formgivning uppmuntras att röra sig fritt i rummet. 

I utställningen finns heller inget entydigt budskap, utan olika röster får komma till tals. De 

skådespelare som talar i utställningen förmedlar olika ståndpunkter och perspektiv på genus 

och jämställdhet. Deras olika uttalanden sätts ofta i relation till varandra, antingen genom att 

skådespelarna uttryckligen diskuterar med varandra, eller genom att de olika teveapparaterna 

står i juxtaposition till varandra. 

Detta sätt att närma sig och gestalta historia kan sättas i relation till tre olika 

”utställningsepistème” som museologen Kerstin Smeds diskuterar i artikeln ”On the Meaning 

of Exhibitions”. Smeds menar att museer genom historien har präglats av olika epistemologiska 

utgångspunkter och sätt att betrakta kunskap, vilket har resulterat i tre olika typer av 

utställningar, som alla kan sägas representera tankesätt och sätt att producera utställningar som 

varit rådande under olika tidsperioder. Rötter kan sägas höra till den senare typen av utställning, 

som Smeds benämner epistème III. Utmärkande för den här typen av utställningar är bland 

annat att de är icke-linjära, ger plats för många olika röster och uppmuntrar till tolkning och 

reflexivitet från besökarens sida. Här betraktas ofta världen som socialt och kulturellt 

konstituerad, och det finns en medvetenhet från museet om att meningsskapande alltid sker i 

mötet mellan utställning och besökare.48 På ett liknande sätt menar EunJung Chan att museer 

de senaste tjugo åren alltmer flyttat fokus från samlingar till kommunikationen med besökarna, 

en utveckling jag menar att Rötter är ett exempel på.49 

Det som möter den besökare som kliver in i Rötter är alltså en utställning som på många sätt 

skiljer sig både från ett traditionellt sätt att skriva och gestalta historia, och från ett traditionellt 

sätt att göra utställningar på. 

 

                                                 
48 Kerstin Smeds, ”On the Meaning of Exhibitions – Exhibition Epistèmes in a Historical Perspective”, Designs 

for Learning, 1-2(2012): 50. 
49 EunJung Chang, ”Interactive Experiences and Contextual Learning in Museums”, Studies in Art Education, 

2(2006): 171. 
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Genus som ingångsnarrativ 

Jag har besökt utställningen tillsammans med tre av mina intervjupersoner vid två tillfällen, en 

gång tillsammans med Helen, en gång tillsammans med både Kristina och Lovisa, efter deras 

önskemål. Innan besöken har jag gjort separata intervjuer med alla tre. En del av syftet med 

detta har varit att få kunskap om mina intervjupersoners förståelse av genus och jämställdhet 

och deras förväntningar inför besöket. 

Hur jag som forskare ska komma åt besökares förväntningar och förförståelse är inte helt 

givet. Många gånger har jag upplevt att mina intervjupersoner inte varit medvetna om vilken 

förförståelse de bär med sig in i utställningen, vilket har krävt att jag som intervjuare ställer 

frågor som ger utrymme för svar som speglar intervjupersonernas förförståelse, utan att detta 

varit det jag uttryckligen har frågat om. Olika metoder ger dessutom olika kunskaper, och olika 

sätt att ställa frågor ger olika svar. Här har jag alltså angripit den problematik det innebär att 

studera besökares förväntningar i relation till deras upplevelser genom att göra två olika typer 

av intervjuer. I detta kapitel uppehåller jag mig till största delen vid de intervjuer jag gjort med 

besökare innan deras besök, eftersom jag menar att det är betydligt svårare att studera 

besökarnas förförståelse och förväntningar i efterhand. Samtidigt är det också svårt att på 

förhand veta vilka delar av en människas förförståelse som aktualiseras i mötet med en 

utställning. Att studera detta genom att intervjua museibesökare innan deras besök medför  

därför andra typer av svårigheter. 

Joyce Fienberg och Gaea Leinhardt har i artikeln ”Looking Through the Glass: Reflections 

of Identity in Conversations at a History Museum” studerat hur besökares identiteter förhåller 

sig till de konversationer de för med varandra inne i en utställning om glas.50 Författarna har 

här intervjuat besökare innan deras besök i utställningen för att ta del av deras identiteter, men 

med ”identitet” verkar Fienberg och Leinhardt här i första hand syfta på kunskaper och 

erfarenheter som kan kopplas till utställningens specifika tema, nämligen glas – en i min mening 

snäv tolkning av identitetsbegreppet. 51  När författarna sedan analyserar hur besökarnas 

identiteter förhåller sig till deras samtal med varandra inne i utställningen får de också svar som 

i första hand kan knytas till besökarnas kunskap om glas, och inte deras identiteter i någon 

vidare bemärkelse. 

                                                 
50 Joyce Fienberg & Gaea Leinhardt, ”Looking Through the Glass: Reflections of Identity in Conversations at a 

History Museum” i Learning Conversations in Museums, red. Gaea Leinhardt, Kavin Crowley & Karen Knutson 

(Mahwah, N.J, 2002). 
51 Fienberg & Leinhardt (2002), 168. 
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Jag kan se liknande tendenser i mitt intervjumaterial. Genom att till största uppehålla mig 

vid frågor rörande genus och jämställdhet begränsar jag mig till teman som jag själv föreställer 

mig kommer att bli relevanta för besökarna i mötet med utställningen. Mina egna förkunskaper 

om utställningen har på så vis påverkat mitt material och satt ramarna för vilka kunskaper jag 

kan nå. 

Det hade gått att komma bortom detta om inte heller jag hade besökt utställningen innan 

intervjuerna. Samtidigt menar jag att för att kunna komma åt besökarnas ingångsnarrativ, så 

behövs det någonting i besökarnas berättelser som knyter dem till en stundande 

museiupplevelse. Det går alltså att argumentera för att det inte går att ta del av besökarnas 

ingångsnarrativ utan att som forskare själv vara med och skapa dem – till exempel på det vis 

jag har gjort här. 

Förväntningar och förkunskaper kan handla om en mängd olika saker. I detta kapitel har jag 

riktat in mig på några områden jag tänker mig är relevanta för mina intervjupersoners förståelse 

av utställningen Rötter, nämligen deras sätt att resonera kring jämställdhet, deras förkunskaper 

om museet och deras tankar om vad de tror att de kommer att möta under sitt besök på museet. 

Jag har valt att göra en mer ingående analys av ett exempel ur mitt intervjumaterial för att visa 

komplexiteten i hur en besökare organiserar sin förförståelse. 

 

Inför Helens besök 

Helen är en student i 25-årsåldern som inte har besökt museet tidigare. I inledningen till 

intervjun ber jag Helen berätta om hur hon tänker kring jämställdhet. Det framkommer här att 

hon tänker på det ”litegrann”, men att det i det stora hela handlar om att hon vill att  

 

samhället ska bli bättre på det. Alltså det vanliga liksom, ja men alla ska ha lika rätt till samma lön, de jobb 

de vill ha, utbildningen de vill gå, att man inte ska bli diskriminerad för sin sexuella läggning. 

 

Helen säger också att hon i sin vardag brukar fundera på genus i relation till sin syster, som är 

homosexuell. Samtidigt säger hon att ”jag gör nog ingenting aktivt för att förbättra antingen 

min situation eller någon annans situation” men ”att kämpa för kvinnors rättigheter känns ju 

ganska självklart. Jag skulle aldrig göra något som skulle gå emot det.” 

I denna del av intervjun finns olika element där betydelsen kan betraktas som flytande,52 till 

exempel ”jämställdhet" och ”samhället”. I intervjun får dessa element betydelse genom att 

                                                 
52 Jfr Glynos & Howarth (2007), 179. 
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Helen artikulerar dem i förhållande till varandra. Jämställdhet” artikuleras här exempelvis som 

någonting som handlar om jobb och utbildning, och kopplas genom detta till en offentlig sfär. 

Denna koppling sker också genom att Helen menar att jämställdhet är något som ”samhället” 

ska bli bättre på. Samtidigt säger hon att hon själv inte gör någonting aktivt för att förändra 

samhället i en jämställd riktning, vilket kan tyckas stå i motsättning till att hon menar att det 

”känns ganska självklart” att kämpa för kvinnors rättigheter”. Jag vill hävda att detta kan 

förklaras av att hon främst verkar uppleva att jämställdhetsarbete handlar om större 

samhällsfrågor, och hör hemma i en sfär som hon kanske känner att hon inte har så stor makt 

över. Undantaget verkar vara frågor som rör sexualitet, eftersom Helen upplever att hon har en 

personlig koppling till dessa frågor genom sin relation till systern. Här fixeras alltså betydelser 

av jämställdhet i relation till ”samhället” och till Helen själv. 

Att jämställdhet är någonting Helen kopplar till en större samhällssfär återspeglas i Helens 

förväntningar inför museibesöket. 

 

Karin: Har du hört någonting om det [Kvinnohistoriskt museum]? 

 

Helen: Man hörde ju litegrann om det när de skulle öppna, och jag blev lite intresserad av att gå just på 

kvinnomuseet, i och med kulturhuvudstaden och det där, för det var ju liksom mycket reklam om det, och 

tänkte att jag vill gå det någon gång, bara för att se vad det är, men jag har aldrig satt mig in i exakt vad det 

innebär. Men jag tycker att det känns intressant. 

 

Karin: Mm. Vad har du hört om det liksom? 

 

Helen: Ja, men att det ska typ gestalta kvinnors historia. Ja nu var det ju länge sen, men ja, det var nog mest 

det som lockade mig. Eller jag hoppas att man får se det, typ någonting om kvinnors utveckling genom 

tiden kanske. Och sen antar jag att det är andra grejer också, att det kanske, alltså kvinnor som ställer ut sin 

konst kanske, eller så, men jag hoppas speciellt den biten, att den ska finnas.  

 

Karin: Vad tycker du att ett kvinnohistoriskt museum borde innehålla? 

 

Helen: Ja men, som jag sa, typ kvinnors utveckling genom tiden, alltså gärna så här bara, hur var det 1920 

för en kvinna jämfört med hur var det för en kvinna på 2000-talet till exempel, och någon typ av sådan 

utveckling. Och sen kanske någonting som kan symbolisera typ kvinnors kamp i, på olika sätt, vad man 

behöver gå igenom genom livet, det kan vara typ bara liksom gå igenom puberteten och liksom det som 

symboliserar det, eller det kan vara typ folks förutfattade meningar om kvinnor, till exempel. Det hade jag 

tyckt vart roligt. 

 

Karin: Tror du att det är så det kommer vara, när vi går dit? 
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Helen: Nej, det tror jag inte. Alltså, nej, det tror jag inte alls. Jag tror att det kommer vara helt annorlunda 

egentligen. Och sen har jag, alltså gått på museum har jag typ aldrig gjort. 

 

I citatet ovan talar Helen genomgående om ”kvinnor” som en grupp med liknande erfarenheter 

eller som ett kollektiv. Detta sker exempelvis genom att hon använder uttrycken ”kvinnors 

kamp” och ”kvinnors utveckling”, och genom att hon refererar till erfarenheter många kvinnor 

delar, som puberteten. Detta kan i sig betraktas som ett sätt att koppla ihop en strävan efter 

jämställdhet med en större, abstrakt samhällssfär snarare än den egna privata tillvaron – en 

artikulatorisk praktik som skapar jämställdhet som ett samhällsprojekt. 

Jag menar att Helens förhållningssätt till feminism och jämställdhet bär drag både av sociala 

och politiska logiker.53 Glynos och Howarth skriver att ”the boundary between the social and 

political is not fixed, but in a state of constant flux”.54 De påpekar också att ”different practices 

are politicized at different times”.55 I det sociala och kulturella sammanhang som intervjun och 

mitt och Helens besök i utställningen Rötter utgör är Helens förhållande till jämställdhet inte 

särskilt politiskt präglat. Hon verkar exempelvis betrakta ”kvinnor” som en förhållandevis 

homogen grupp med liknande intressen och förutsättningar. I detta följer hon en social logik, 

som i förlängningen upprätthåller ett dikotomt förhållande mellan män och kvinnor.  

Men i relation till en ojämställd omvärld kan Helens ställningstagande för jämställdhet och 

mot diskriminering också betraktas som en politisk logik, som grundar sig i vad Glynos och 

Howarth kallar för ”logics of equivalence”, eller en ”likhetsskapande logik”.56 Här upprättas 

vad Laclau och Mouffe benämner ”ekvivalenskedjor”, artikulatoriska sammanlänkningar av 

element.57 Exempelvis sker detta genom att Helen framställer kvinnor som en grupp med 

gemensamma erfarenheter. 

 

Förväntningar – på förhand 

Helens resonemang i intervjuutsnittet ovan speglar inte bara hennes förhållningssätt till 

jämställdhet, utan det visar också hur hennes uppfattningar om genus går igen i hennes 

förväntningar på museibesöket, till exempel genom uttalanden som att hon hoppas att hon får 

                                                 
53 Jfr Jenny Gunnarsson Payne, Systerskapets logiker: En etnologisk studie av feministiska fanzines (Umeå, 2006), 

30. 
54 Glynos & Howarth (2007), 117. 
55 Glynos & Howarth (2007), 117. 
56 Glynos & Howarth (2007), 144. 
57 Winther Jørgensen & Phillips (2000), 57. 
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se ”någonting om kvinnors utveckling genom tiden kanske”. Här blir det tydligt att Helen bär 

på en föreställning om vad kvinnohistoria är för något, en föreställning som präglar både hennes 

förhoppningar vad gäller museets innehåll och hennes åsikter om vad museet borde innehålla. 

Samtidigt säger Helen att hon ”tror att det kommer vara helt annorlunda” under vårt besök, 

vilket hon kopplar till att hon sällan brukar besöka museer. Helen anser alltså att museets 

innehåll ”borde” reflektera hennes egna förhoppningar om innehållet, samtidigt som hon 

kopplar ihop det faktum att hon tror att museet inte kommer att motsvara dessa förväntningar 

med sina begränsade erfarenheter av själva museiformen.  

I den intervju jag gör med Lovisa, en student i 30-årsåldern, före hennes, mitt och Kristinas 

besök på museet kopplar hon på ett liknande sätt ihop vad museet ”borde” innehålla med vad 

hon själv hoppas att hon kommer hitta där. 

 

Karin: Vad tycker du att det [museet] borde innehålla? Det kan ju vara en annan sak än vad man tror att 

man kommer hitta där. 

 

Lovisa: Mm. Vad jag hoppas att det kommer innehålla? 

 

Karin: Mm. 

 

Lovisa: Jag hoppas nog att det kommer innehålla skildringar av hur kvinnor har haft det över tid. och inte 

bara de som har liksom blivit väldigt uppmärksammade, utan också till vardags, över tid. Ja. Så att det 

liksom belyses mer. 

 

I både Helens och Lovisas svar framstår förhoppningar, förväntningar och åsikter kring 

innehållet som mer eller mindre samma sak. Detta skulle kunna förklaras med att den 

information de har tillgång till, de erfarenheter de har med sig och deras 

verklighetskonstruktioner – deras ingångsnarrativ – sätter samma ramar både för vad som är 

möjligt att hoppas på, och vad som är möjligt att tycka.  

När Doering och Pekarkik talar om ingångsnarrativ så är det som en förförståelse bestående 

av tre olika delar, nämligen: 

 

• a basic framework, i.e., the fundamental way that individuals construe and contemplate the world 

• information about the given topic, organized according to that basic framework 

• personal experiences, emotions, and memories that verify and support this understanding58 

                                                 
58 Doering & Pekarkik (1996), 20. 
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Doering och Pekarkik diskuterar aldrig denna teoretiska uppdelning i förhållande till någon 

empiri, vilket gör det svårt att bedöma hur tillämpbar modellen är på verkligheten. Att inom 

ramen för arbetet med denna uppsats komma åt hela vidden av mina intervjupersoners 

ingångsnarrativ skulle i princip vara omöjligt, eftersom detta enligt Doering och Pekarkik bland 

annat består av alla deras erfarenheter, alla minnen och relevanta kunskaper. I mitt material 

finns dessutom många exempel på hur mina intervjupersoner i sitt förhållningssätt till 

exempelvis genus och jämställdhet ger uttryck för tvetydigheter eller osäkerhet. Ett exempel är 

det faktum att Helen säger att hon tycker att det är självklart att kämpa för kvinnors rättigheter, 

men att hon själv i sin vardag inte gör någonting aktivt för att förändra samhället i en jämställd 

riktning. Ett annat exempel är att Kristinas svar på min fråga om hon tänker på sig själv som 

feminist: ”Ibland, och ibland inte. Det beror litegrann på.” Mina intervjupersoners självbilder 

är komplexa och varierar mellan olika sammanhang. 

Jag anser att Doering och Pekarkik använder en trubbig formulering när de talar om ”a basic 

framework”, eftersom jag menar att det inte går att tala om att människor har en grundläggande 

referensram eller världsuppfattning. Vår uppfattning av världen är betydligt mer komplex än 

så. I relation till genus har exempelvis Raewyn Connell påtalat hur människors upplevelser av 

genus många gånger är paradoxala, och att upplevelser av genus inom olika områden i en 

människas liv ofta kan stå i motsättning till varandra. Connell exemplifierar med att 

västerländska stater i sin definition av ”medborgare” inte gör någon åtskillnad mellan män och 

kvinnor, men att män och kvinnor enligt rådande normer definieras som sexuella motsatser.59 

Paradoxerna i mitt material rör inte bara mina intervjupersoners identiteter och 

självuppfattningar, utan också sådant som deras förväntningar. Helen säger exempelvis att hon 

tror att museet kommer att se helt annorlunda ut än hon hoppas och tycker att det borde göra, 

men detta verkar inte hindra henne från att ändå ha en förhållandevis tydlig bild av vad museet 

skulle kunna innehålla. Lovisa resonerar på ett liknande sätt: 

  

Karin: Känner du till Kvinnohistoriskt museum på något sätt sen innan? 

 

Lovisa: Inte, nej alltså jag vet väldigt lite kan jag säga. Ja men att det är det första i Sverige, det är det jag 

vet. Och att det är här i Umeå, och att det nyss har öppnat, men jag vet ingenting mer egentligen. 

 

Karin: Kul. Om du tänker liksom, om du, ja men föreställer dig ett kvinnohistoriskt museum, vad tänker du 

att så här, att vi kommer hitta där? När vi går dit. 

                                                 
59 Raewyn Connell, Om genus (2002), 2:a rev. uppl., sv. övers. (Göteborg, 2009), 104-106. 
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Lovisa: Ingen aning. På något sätt har jag som en så här bild av att det ska vara om hur, hur kvinnorna har 

haft det genom historien. Men samtidigt så tänker jag att men så behöver det ju inte alls vara. Eller att det 

liksom bara är kvinnliga konstnärer som ställer ut sina alster, eller, ja. Det kanske är en mix av det. Jag vet 

inte. Jag har ingen aning. [skratt] 

 

Trots om Lovisa menar att hon inte vet någonting om museets innehåll, och säger att hon inte 

har någon aning om vad som kommer att möta henne på museet, så hindrar detta henne inte 

från att måla upp en bild av vad museet skulle kunna innehålla. Inte heller Kristina, en kvinna 

i 50-årsåldern med bakgrund i detaljhandeln, har några större förkunskaper om museet. Det 

enda hon säger sig veta är ”att det finns”, vilket inte hindrar henne från att ha en idé om vad 

hon kommer att möta på museet. 

 

Jag har funderat på det. Jag skulle kunna tänka mig att det finns ett urval av kvinnor som har betytt 

någonting i historien. Ja egentligen, det är bara det jag har tänkt, att det, det måste finnas betydande kvinnor 

som de visar upp, som har betytt någonting. 

 

Mina intervjupersoners förväntningar framstår som relativt oavhängiga den faktiska kunskap 

och information om Kvinnohistoriskt museum de har tillgång till innan besöket. Att besökarna 

är medvetna om att det de kommer att möta på museet antagligen inte motsvarar det innehåll 

de förväntar sig hindrar dem inte från att ändå måla upp en bild av ett förväntat innehåll. 

Förväntningarna verkar istället i större utsträckning grunda sig i diskursiva betydelser av 

jämställdhet, som till exempel i fallet med Helen, och intervjupersonernas tankar om vad 

”kvinnohistoria” är för något. 

Som en följd av alla de tvetydigheter jag kan se i mitt material betraktar jag Doering och 

Pekarkiks ingångsnarrativ snarare som ett fält att studera, än som en teoretisk ingång. Det 

innebär inte att narrativets tre beståndsdelar inte skulle vara relevanta och gå att återfinna i mitt 

material, men jag menar att förhållandet mellan dem är betydligt mer komplext än vad Doering 

och Pekarkiks modell ger sken av. Med diskursteoretiska termer vill jag istället säga att 

besökarnas ingångsnarrativ, så som de tar sig uttryck i min empiri, skapas genom artikulationer. 

Genom att olika teman, begrepp och erfarenheter länkas samman skapas betydelser, och 

därigenom också förförståelse och förväntningar. 
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Förväntningar – i efterhand 

Att det går att studera förväntningar hos människor som ännu inte upplevt någonting är ganska 

självklart. Om det går att studera förväntningar kopplade till en upplevelse efter denna 

upplevelse är inte lika självklart. De personer jag enbart har intervjuat efter besöket, Elias, 

Kajsa, Markus och Ellinor, för resonemang om sina förväntningar som på många sätt liknar de 

resonemang jag har diskuterat ovan. Med ett undantag – alla personer jag har intervjuat efter 

besöket relaterar på ett eller annat sätt sina förväntningar till själva upplevelsen av museet. 

Berättelserna om museibesöket får på så vis en slags karaktär av utvärdering. 

Också i den här kategorin intervjuer finns exempel på hur intervjupersonerna uppfattar att 

de själva inte haft några förväntningar, trots att detta uppenbarligen varit fallet. Så här säger 

Kajsa, en undersköterska och student i 25-årsåldern, om vad hon förväntade sig att möta i 

utställningen Rötter: 

 

Jag hade som inte, jag hade inga förväntningar. Jag trodde att det var en film när jag gick in, som man 

skulle se på, alltså så här att man skulle sitta och se ja, en, en mer, mer som en biofilm. Så jag hade som 

inga, alltså så här, jag blev ganska förvånad när man kom in och insåg att man gick runt där, så att det var 

väldigt häftig så här, vad ska man säga, “aha”-upplevelse bara det. 

  

Här kopplar Kajsa direkt ihop sitt uttalade om att hon gått in i utställningen utan förväntningar 

med en redogörelse för vad hon förväntade sig att hon skulle möta inne i utställningen. Trots 

att dessa båda delar av citatet står i motsättning till varandra verkar Kajsa inte uppfatta det så. 

Kajsa verkar snarare tolka den förvåning hon kände i mötet med utställningen som en avsaknad 

av förväntningar, fastän det samtidigt verkar vara hennes förväntningar på att utställningen 

skulle se annorlunda ut som har lagt grunden för överraskningsmomentet i mötet med 

utställningen. 

Elias, som är Kajsas sambo, i i 30-årsåldern och yrkesverksam i skolan, uttrycker på ett 

liknande sätt att han hade hört mycket om museet innan, men ändå inte hade någon aning om 

vad han skulle möta där. 

 

Ja alltså, jag har varit där två gånger. Första gången var ju på invigningen, och då, ja då hade man ju hört 

mycket, sett på nyheterna, och jag hade ju ingen aning om vad det skulle vara. 

 

I vilken utsträckning mina intervjupersoner tolkar sina förväntningar i ljuset av de faktiska 

upplevelserna på museet är svårt att veta, men att de gör det är tydligt. Alla de personer jag har 

intervjuat efter att de besökt museet relaterar på ett eller annat sätt sina förväntningar på besöket 
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till sina upplevelser av utställningen, oavsett om de menar att förväntningarna blivit uppfyllda 

eller inte. Så här säger exempelvis Markus: 

 

Det mötte väl mina förväntningar så att, att kvinnor var i centrum, och, och jag vet inte, jag kommer inte 

ihåg vad jag hade för, för liksom föreställning kring hur det skulle vara, men… [skratt] Nej alltså det, det 

prickade ju in liksom det, det som jag tyckte var intressant att höra, och det jag liksom, mm, ja. 

 

Och Ellinor: 

 

Jag trodde att det skulle vara mer, jag trodde att det skulle vara lite större. Och jag trodde att det skulle vara 

mer, belysa kanske lite hur historien har sett ut i Sverige, alltså lite så här kring starka kvinnor som kom, 

kring när de fick rösträtt kanske, eller lite så här historiskt. Jag tycker att det var bra det det var, men lite 

mer alltså även historiska aspekten, att de som inte har fått vara med skulle även belysas lite. 

 

Jag menar att de sätt på vilka mina intervjupersoner kopplar ihop sina förväntningar på 

utställningen med utställningens innehåll i sig kan betraktas som en uppsättning artikulatoriska 

praktiker. Här länkas förförståelsen ihop med den kunskap om utställningen besökarna har efter 

besöket, och tolkas genom den. 

Men förväntningar kan också vara en direkt följd av själva upplevelsen av någonting, och 

kan i vissa fall därför inte studeras utanför själva upplevelsen. I intervjun med Elias ber jag 

honom berätta om sitt första besök i utställningen Rötter. I hans beskrivning av sin upplevelse 

knyts förväntningar ihop med upplevelser av rummet. 

 

Det första jag tänkte på, det är att man tog av sig skorna och låste in dem. Och då började man ju på att 

känna på en gång, och att man fick stå och köa. Just den där känslan av att köa, fick liksom så att det här 

var något stort, som man skulle gå in. Att man får stå där ute och köa, stå där med skorna, stoppa undan 

dem. Just det gav mig en känsla av att det här, det här kommer att vara något spännande. Som man, när 

man väl går in igenom dörren där, när man har fått vänta i tio minuter nästan, då är man verkligen på 

helspänn, det här kommer att vara det bästa någonsin. Och så kommer man in i det här, ja, skogslandskapet, 

och det är mörkt upplyst och man får instruktioner från, från teveskärmen där. Så då känner man ju, ja men 

det här, vart har jag hamnat egentligen, vad är det här för något? Och att det var gamla tjockteveapparater, 

och det, det var så svårt att klassificera det. Vart är jag, vad ska jag göra? Men det är bäst att lyssna på 

rösten. Lite Alice i Underlandet-känsla, så där. 

 

När Elias besöker utställningen Rötter vet han inte vad ska vänta sig. Han har hört en del om 

utställningen innan, hans sambo har redan varit där och nu har hon och Elias gått dit 

tillsammans. Sambon har sagt att utställningen är bra. Och så har han hört andra rykten. 

Någonting om en skog. Och om teveapparater. 
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I intervjun upprepar Elias flera gånger att han inte hade en aning om vad han skulle möta i 

utställningen, och att han inte visste någonting om innehållet. Ändå är han den av mina 

intervjupersoner som verkar ha haft bäst förkunskaper om utställningen innan besöket.  

Att Elias säger att han inte har alls vet vad han skulle möta innan han går in i utställningen 

bör inte förstås som samma sak som att han inte har några förväntningar. I själva verket har han 

både förkunskaper och förväntningar. Han förväntar sig skog, teveapparater, och i kön in till 

utställningsrummet bygger han också upp andra förväntningar. Att upplevelsen kommer att bli 

spännande. Att den kommer att vara ”det bästa någonsin”. 

Elias förväntningar kan i sin tur koppas till hans upplevelser av rumslighet, av färg, form 

och i förlängningen också till upplevelser av tid. I det inledande citatet gestaltar Elias en 

kontrast mellan upplevelsen utanför utställningsrummet, en kontrast som både handlar om tid 

och rum. Utanför utställningsrummet måste han stå still och vänta – tiden går men ingenting 

särskilt händer i rummet – och inne i själva utställningen kontrasteras detta mot att mycket 

händer på samma gång, och att han plötsligt kan röra sig vart han vill och därför får svårt att 

veta var han ska befinna sig. Att han som besökare förväntas bete sig på ett okonventionellt sätt 

i förhållande till utställningsrummet, att han måste ta av sig skorna och vänta innan han får gå 

in, verkar förstärka minnet av de förväntningar han upplevde i väntan på att få ta del av 

utställningen. 

 

Att studera ingången 

Besökarnas förväntningar är inte liktydiga med deras ingångsnarrativ, som enligt Doering och 

Pekarkik alltså bland annat består av deras erfarenheter, minnen och kunskaper. Däremot menar 

jag, mot bakgrund av de intervjuer med Helen och Lovisa jag tidigare har diskuterat, att 

besökares förväntningar på många sätt är tätt knutna till deras tidigare erfarenheter. Man skulle 

kanske kunna uttrycka det så, att ingångsnarrativen i stor utsträckning lägger grund för vad som 

är möjligt att förvänta sig.  

När Doering och Pekarkik presenterar begreppet ingångsnarrativ diskuterar de aldrig sin 

modell i relation till metodologiska frågeställningar. 60  Pekarkik påpekar visserligen att 

uttalandet att de upplevelser besökare finner mest tillfredställande är de som stämmer överens 

med deras ingångsnarrativ bör förstås som en hypotes.61 Men den teoretiska modellen blir inte 

                                                 
60 Doering & Pekarkik (1996); Doering (1999).  
61 Pekarkik (1999), 81. 
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empiriskt förankrad, även om författarna i andra sammanhang har gjort empiriska studier av 

besökarnas förväntningar i relation till deras upplevelser av museibesök.62 Dessa studier är dock 

av mer kvantitativ karaktär, och jag menar att de därför inte säger särskilt mycket om besökares 

identitetsrelaterade ingångar till en utställning. Frågan om hur man som forskare bäst kommer 

åt besökares ingångsnarrativ kvarstår. Jag har här provat att göra två olika typer av intervjuer, 

den ena med besökare både innan och efter deras besök, den andra enbart efter själva besöket. 

Dessa två metoder har gett olika typer av svar. Jag menar att den största skillnaden mellan de 

två intervjutyperna är att de beskrivningar av besökarnas förväntningar och förförståelse jag 

har fått ta del av i de intervjuer som är gjorda efter besöket, alltid är präglade av mina 

intervjupersoners upplevelser av utställningen. Att människor alltid tolkar och berättar om sin 

historia i ljuset av sina upplevelser kan också styrkas av exempelvis livsberättelseforskningen 

inom etnologin.63 

I Identity and the Museum Visitor Experience hävdar John Falk att den största anledningen 

till att människor besöker museer är att museer och det lärande som erbjuds där fungerar som 

en byggsten i människors identitetsbygge. Det meningsskapande som sker i museer är, enligt 

Falk, en följd av besökares identitetsrelaterade motiv för besöket.64 Med utgångspunkt i en 

mängd olika empiriska studier lägger Falk fram en modell som innehåller fem olika nyckeltyper 

av besökare med olika motiv för sina museibesök, som han menar till stor del kan förutsäga på 

vilket sätt besökarna kommer att ta till sig museet.65  Falks modell har vissa likheter med 

Doering och Pekarkiks, på så vis att han fokuserar på det besökarna har med sig in i 

utställningen och hur detta påverkar deras upplevelser, även om han fokuserar på motiv för 

besöket snarare än sådant som kunskaper och världsuppfattningar. Något jag finner 

anmärkningsvärt är dock att Falk till största delen har gjort intervjuer med besökare efter deras 

besök, många gånger månader eller år efter besöket. Falk motiverar detta med att forskning 

visar att det tar lång tid för minnen att få en slutgiltig form, så i sig är detta inte konstigt.66 Men 

i relation till hans diskussion om besökares identitetsrelaterade motiv för besöket ser jag 

anledningar att vara kritisk. 

Här har jag bara kort diskuterat några exempel ur de intervjuer jag gjort med besökare efter 

deras besök. Detta material är inte tillräckligt brett för att dra några långtgående slutsatser, men 

                                                 
62 Andrew J. Pekarkik, Zahava D. Doering & David A. Karns, ”Exploring Satisfying Experiences in Museums”, 

Curator 2(1999). 
63 Arvidsson (1998). 
64 Falk (2009), 58-61. 
65 Falk (2009), 157-177. 
66 Falk (2009), 133-136. 
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det faktum att mina intervjupersoner alla relaterar sina förväntningar till sina upplevelser av 

själva besöket pekar ändå på att det är svårt att få kunskap om besökarnas förhållningssätt till 

det förestående besöket genom material som är insamlat i efterhand.  
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I mötet med utställningen 

 

Och när man fortsatte gå så såg man ju sen hur teveapparater slogs på, och så fick man som följa, ja men 

följa haren, eller kaninen man följer när man går där och tar sig fram. Och sen helt plötsligt vänder man sig 

om, för då har något startat, men man har missat det bakom en, och ta till sig så mycket man bara kan på 

så kort tid som möjligt. Och det var ju nästan en känsla av stress ibland när det var flera saker igång 

samtidigt. Vart ska jag, vart bör jag befinna mig? Men det var, sen efter att tag så började man ju på att 

förstå att man hinner nog med alla de här teveföreställningarna. Det gäller bara att hamna rätt synkad, och 

den här känslan av stress släppte ganska snabbt. Och det som sades tyckte jag var, det var ju ganska mycket 

grundläggande, som en introduktion till, ja, skillnader och feminism som en grund bara, en historisk 

bakgrund. Och ja, uttryckt och formulerad på ett bra och kortfattat sätt, med väldigt, väldigt skickliga 

skådespelare, och bra inlevelse. Och sen själva miljön hjälpte ju till också. Men jag tyckte det var riktigt 

bra, att irra runt där och inte veta vad man ska göra härnäst, det tyckte jag var en riktigt, det var riktigt bra 

planerat. Så att man verkligen kände att man var som vilse i skogen på ett sätt. För en teveapparat kunde 

starta bakom en, och då vänder man sig och springer som dit, och så startar något i en soffa där borta. Och 

alla andra besökare for runt på samma, det var ganska, det kändes oplanerat på något sätt, på ett skönt sätt. 

 

När Elias berättar om sitt besök i utställningen Rötter tar han fasta på många olika aspekter av 

upplevelsen. Han berättar om hur han upplevde rörelsen genom rummet. Om hur det var svårt 

för honom att veta var han skulle befinna sig, om hur teveapparaterna som utgör kärnan i 

utställningen började spela upp klipp när han inte var beredd på det. Han berättar om en 

inledande känsla av stress och vilsenhet som sedan släppte, övergick till någonting annat. ”En 

frihetskänsla”, säger Elias senare i intervjun. Intervjuutsnittet ovan speglar på många sätt 

vidden av vad det kan innebära att uppleva någonting. Elias berättelse handlar om den egna 

rörelsen genom rummet, om andra besökare, om känslor som väckts i mötet med utställningen, 

och om utställningens innehåll i relation till formen. 

I intervjun skiljer Elias på utställningens innehåll och form, på ”det som sades” och på 

”miljön”. Han menar att det som sades i utställningen var ”uttryckt och formulerad på ett bra 

och kortfattat sätt”, och säger vidare att ”själva miljön hjälpte ju till också”. Jag tolkar detta 

som att upplevelsen av utställningsrummet förstärkte utställningens budskap, eller den 

diskussion som förs där, ett innehåll som Elias åtminstone delvis verkar anse går att särskilja 

från upplevelsen av miljön. Klart står att Elias förståelse och upplevelse av utställningen 

handlar både om innehåll och form. 

I detta kapitel analyserar jag hur mina intervjupersoner organiserar sin förståelse av 

utställningen, utifrån några teman som är framträdande i mitt intervjumaterial. Ur ett 

diskursteoretiskt perspektiv innebär det att jag inte särskiljer besökarnas förståelse av 



31 

utställningen från deras sätt att prata om den. Det innebär också att den fysiska miljön i sig 

betraktas som diskursiv.67 

De flesta av mina intervjupersoner skiljer på olika sätt på form och innehåll – i så pass stor 

utsträckning att distinktionen framstår som ett uttryck för en hegemonisk diskurs, ett sätt att 

prata om utställningsmediet som är genomgående i mitt material. Detta är kanske mest 

framträdande i intervjun med Markus, där han vid ett flertal tillfällen när jag frågar hur han 

upplevde utställningen eller vilka åsikter han har om den ber mig förtydliga ifall jag syftar på 

utställningens form eller innehåll. Som forskare bidrar jag till att upprätthålla denna distinktion 

– både genom att jag delvis särskiljer på form och innehåll i uppsatsens disposition, och genom 

att jag under intervjuerna själv talar i termer av form och innehåll. Exempelvis har jag bett alla 

mina intervjupersoner att sammanfatta utställningens innehåll, och förtydligar ofta min fråga 

genom att koppla den till vad utställningen ”handlar om” som när jag exempelvis i min intervju 

med Ellinor frågar henne: ”Om du skulle försöka sammanfatta innehållet i Rötter, vad skulle 

du säga att den här utställningen handlade om?” 

Uppfattningen att det finns ett innehåll som går bortanför den form det presenteras i 

genomsyrar på så vis mitt intervjumaterial, en diskursiv konstruktion som både jag och mina 

intervjupersoner bidrar till att upprätthålla. I själva verket vill jag hävda att utställningens 

innehåll inte kan sägas existera bortom formen – varken vad gäller den fysiska och rumsliga 

formen eller icke-fysiska gestaltningar såsom ljud och film. Att särskilja mellan form och 

innehåll, som jag gör här, blir på så vis en analytisk distinktion som inte speglar verkligheten – 

och ett exempel på hur forskaren själv alltid är en del av de diskurser han eller hon studerar.68 

 

Ett rum med relativa väggar 

I intervjun ger Elias, i likhet med många andra av mina intervjupersoner, uttryck för upplevelser 

av ordning och oordning i mötet med utställningen. Han säger att ”det kändes oplanerat på 

något sätt, på ett skönt sätt”, men menar samtidigt att upplevelsen av att ”irra runt där och inte 

veta vad man ska göra härnäst”, ”det var riktigt bra planerat”. Till skillnad från många andra av 

mina intervjupersoner verkar Elias uppleva oklarheten i var i utställningsrummet han som 

besökare förväntas befinna sig som någonting positivt. Elias är en van museibesökare och 

dessutom utbildad historielärare, även om han inte är yrkesverksam som detta. I intervjun ger 

                                                 
67 Winther Jørgensen & Phillips (2000), 40-41. 
68 Winther Jørgensen & Phillips (2000), 56. 
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han på olika sätt uttryck för vad Hilde Hein kallar ”museum literacy” – en förmåga att kunna 

ta till sig och använda museer, en slags läsförmåga vad gäller utställningsmediet.69 Jag tolkar 

bland annat hans upplevelse av frihet och bekvämlighet i relation till utställningen som ett 

uttryck för hans museikompetens, eller hans ”museala läskunnighet”. 

I sin förståelse och sitt förhållningssätt till utställningsrummet ger Elias också uttryck för 

vad jag vill kalla en social logik – när han pratar om utställningen sällar han sig till en 

hegemonisk förståelse av vad en utställning är. Exempelvis är detta synligt i sättet att särskilja 

på innehåll och form, och genom att han i intervjun tydligt skiljer på de två utställningarna som 

fanns i museet vid tidpunkten för hans besök. Detta kan kanske tyckas som en självklarhet. Men 

var utställningsrummet, eller för den delen själva museet, börjar och slutar är inte givet.70 

Besökarnas förkunskaper spelar roll för hur de uppfattar museers rumsliga aspekter, likaväl 

som för deras uppfattningar av innehållet. 

För mig som forskare har betydelsen av besökares ingångsnarrativ och ”museala 

läskunnighet” för deras uppfattningar av utställningens rumsliga aspekter blivit tydligare och 

tydligare i takt med att jag har gjort mina intervjuer. De fysiska aspekterna av Rötter innehar 

en relativt stor plats i mitt intervjumaterial, kanske eftersom utställningsrummet uppfattas som 

annorlunda. Rumsliga aspekter är viktiga för förståelsen av hur mina intervjupersoner uppfattar 

utställningen, något som också har visat sig vara fallet i många tidigare besökarstudier på 

museer.71 

 

Var slutar utställningsrummet? 

Den första besökare jag intervjuar är Ellinor, en student i 25-årsåldern. I början av intervjun ber 

jag henne berätta om sitt museibesök, och genom hennes svar blir det tydligt att termerna 

”museum” och ”utställning”, som för mig har ett relativt klart innehåll, betyder någonting annat 

för Ellinor. 

 

Karin: Kan du berätta om ditt besök? I vilket sammanhang gick du dit? 

 

Ellinor: Jag gick dit med min mamma och en barndomskompis till mig, det var under, ja jag hade tagit 

examen, vi ville göra något, jag skulle visa dem kulturhuset Väven och de ville gärna se den här 

utställningen, så jag tänkte att det var ett bra tillfälle när de var och hälsade på. 

                                                 
69 Hilde Hein, The Museum in Transition: a Philosophical Perspective (Washington: 2000), 110. Jfr även Ljung 

(2009), 54. 
70 Falk & Dierking (2000), 113. 
71 Falk & Dierking (2000), 53. 
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Karin: Hela museet eller någon specifik utställning? 

 

Ellinor: Ja, alltså Kvinnohistoriska. 

 

Karin: Ja. 

 

Ellinor: Ja, och även, de har ju den här äldre nu, ja. 

 

Karin: Ja, precis. 

 

Ellinor: Och även jag hade bara sett den här äldre, för jag var på invigningen, men jag hade inte sett det här 

första rummet man går in i, så att jag hade inte sett hela utställningen heller. 

 

Under den tidsperiod när mina intervjupersoner besökte Kvinnohistoriskt museum fanns två 

utställningar på museet, Rötter och den tillfälliga utställningen En ropande tystnad som hade 

fokus på kvinnor, åldrande och tystnad. För mig med min museologiska kompetens är det 

självklart att betrakta de två utställningarna som separata enheter, om än med teman som går in 

i varandra. I citatet ovan blir det tydligt att Ellinor inte gör samma distinktion. När jag anser att 

det är oklart vilken del av museet ”den här utställningen” syftar på, och ber henne förtydliga 

om de ville se hela museet eller någon specifik utställning, blir det uppenbart att hon med 

”utställningen” menar hela museet. Men ”Kvinnohistoriska” ställs sedan i sin tur mot ”den här 

äldre”, en formulering som jag i sammanhanget tolkar som syftande på utställningen En 

ropande tystnad, som om ”Kvinnohistoriska” skulle vara liktydigt med Rötter. I slutet av citatet 

talar hon återigen om museet som en enda utställning, när hon säger hon att hon vid sitt första 

besökt inte varit i det ”första rummet”, vilket syftar på Rötter, och därför menar sig inte ha sett 

”hela utställningen”. 

På det stora hela verkar Ellinor alltså uppfatta hela museet som en enda utställning, om än 

med två olika delar. Till viss del kan skillnaden mellan min och Ellinors förståelse av vad som 

utgör en utställning kanske betraktas som ett språkligt missförstånd snarare än som något som 

gör ett reellt avtryck på den faktiska upplevelsen av museet, men jag menar att citatet ovan ändå 

speglar att Ellinor förstår utställningarna i museet som en helhet, snarare än som separata delar. 

I intervjun tar sig detta bland annat också uttryck genom att Ellinor upplever att vissa aspekter 

saknas i utställningen, som ett tydligare fokus på kvinnohistoria och personporträtt av ”starka 

kvinnor”. Samtidigt menar hon att detta inte behöver finnas inne i själva utställningen Rötter, 
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utan skulle kunna återfinnas i ”någon till utställning om något annat”. De brister hon upplever 

finns i Rötter menar hon alltså skulle kunna åtgärdas genom förändringar av museet som helhet. 

Av de personer jag intervjuat utan att ha medverkat vid deras besök i utställningen – Ellinor, 

Markus, Elias och Kajsa – är Ellinor och Kajsa de personer som i minst utsträckning verkar 

besöka museer. Eller för att tala med Hein, de som har minst ”museal läskunnighet”. I likhet 

med Ellinor låter också Kajsa ordet ”utställning” stundvis beteckna de specifika utställningarna, 

och stundvis museet som helhet: 

 

Och första gången jag var där så tror, alltså missuppfattade jag att det var två delar av den, jag trodde bara 

att det var den här om äldre kvinnor, jag trodde att den här andra delen [Rötter] var en annan utställning. 

 

I intervjuerna med Markus och Elias framstår däremot utställningarna i större utsträckning som 

två separata enheter – när Markus talar om En ropande tystnad är det i första hand som en 

kontrast mot Rötter, och Elias uppehåller sig i princip enbart vid Rötter. 

I mitt material framstår utställningsbegreppet inte som fixerat, utan som flytande. Med detta 

som bakgrund vill jag hävda att det med diskursteoretiska termer är berättigat att tala om 

begreppet ”utställning” som en flytande signifikant.72  Begreppet ”utställning” betyder inte 

samma sak för alla min intervjupersoner, vilket i förlängningen påverkar deras åsikter om 

museet och deras sätt att uttrycka sina uppfattningar. 

Även om detta material givetvis är för litet för att fungera som underlag för några 

kvantitativa slutsatser, är det de facto så att de av mina intervjupersoner som har minst 

museivana också är de som, ur mitt perspektiv, i störst utsträckning gör alternativa tolkningar 

av utställningsrummets gränser. Ur ett metodologiskt perspektiv blir detta problematiskt, 

eftersom det innebär att jag själv delar en diskursiv förståelse med de av mina intervjupersoner 

som har mer museivana. När jag i efterhand läser igenom mina intervjutranskriptioner kan jag 

många gånger se att jag missar att fånga upp en del av besökarnas tankar om vad som 

exempelvis utgör en utställning eller vad som ligger inom museets ansvarsområde – just för att 

jag inte delar denna förståelse. 

Men Glynos och Howarth vill jag hävda att uppfattningen av museet som uppdelat i separata 

utställningar kan sägas vara ett uttryck för en social logik – en logik som också upprätthålls av 

museet, exempelvis genom att utställningarna presenteras var för sig på museets hemsida.73 

                                                 
72 Winther Jørgensen & Phillips (2000), 35; Glynos & Howarth (2007), 152. 
73  ”Utställningar”, författare okänd, http://www.kvinnohistoriskt.se/4.20c92392148f96bd89f14d40.html, 2015-

17-04. 

http://www.kvinnohistoriskt.se/4.20c92392148f96bd89f14d40.html
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Denna sociala logik premierar vissa sätt att förhålla sig till och förstå utställningarna i museet. 

Men om det sociala fältet är områden där ”allt är som det brukar vara”, och där regler och 

normer inte ifrågasätts,74 kräver den sociala logiken en kunskap om dessa regler och normer för 

att kunna fungera som grundval för det egna agerandet. I det här fallet innebär detta att de 

besökare jag intervjuat som innehar minst museal läskunnighet – kanske paradoxalt nog – i 

störst utsträckning ger uttryck för politiska logiker i förhållande till utställningen. 

 

När förhållandet till rummet blir politik 

Falk och Dierking påpekar att det en besökare upplever inom museets väggar ofta får betydelse 

först senare, när besökare har haft möjlighet att reflektera över sitt besök och sätta det i relation 

till andra upplevelser.75 Ett exempel ur mitt material på hur utställningen sätts i relation till den 

omedelbara omvärlden återfinns i intervjun med Helen. Vi besöker utställningen tillsammans 

och jag intervjuar Helen i två omgångar, både före och efter besöket. I båda intervjuerna 

återkommer Helen till sexualitet som tema, något hon säger engagerar henne eftersom hon har 

en syster som är homosexuell. Inne i själva utställningen uppehåller vi oss, på Helens initiativ, 

också som längst vid en del av utställningen som kretsar just kring sexualitet. I olika 

filmsekvenser pratar en figur utklädd till räv om kön och sexualitet i förhållande till biologi och 

sociala och kulturella konstruktioner. Vid ett tillfälle visas den klassiska symbolen för toalett, 

med en stiliserad man i byxor och en kvinna i kjol, och räven pratar bland annat om 

intersexualitet i relation till bilden. I intervjun efter besöket pratar Helen om bilden, och kopplar 

toalettsymbolen till en likadan symbol som finns vid toaletterna i kulturhuset Väven där 

Kvinnohistoriskt museum ligger. 

 

Helen: För det kanske var det som slog mig mest, för att jag absolut inte har tänkt på det, det är just så här 

med hur, hur, alltså hur porträtteras, ja men som man och kvinna på en toalett. Alltså du vet så där, att det 

är vettigt att tänka i andra banor, och att det finns andra personer som inte vill gå enligt normerna och 

samhällets värderingar. Och jag hoppas, förhoppningsvis ska det som öka ens kunskap och acceptans. Men 

att det är som bara viktigt att tänka, alltså det är viktigt, viktigt att det pratas om, så folk lär sig. Jag tänkte 

på det också, att de har ju sådana där vid hissarna, så har de ju samma bilder. Att, ja men, man och kvinna-

bilder, liksom en med klänning och en med byxor.  

 

Karin: Ja, precis utanför? 

 

                                                 
74 Winther Jørgensen & Phillips (2000), 43. 
75 Falk & Direking (2000), 128-129. 
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Helen: Ja. Ja, det tycker jag var lite konstigt, eftersom att det var en utställning som försökte kanske dra lite 

ifrån det där. 

 

Toalettskylten får alltså en ny innebörd för Helen i relation till utställningen, kanske särskilt 

eftersom hon verkar uppfatta det som konstigt att symbolen finns på samma ställe som den 

kritiseras. Helen drar på så vis ingen skiljelinje mellan utställningen Rötter, de lokaler där 

museet är inhyst och resten av kulturhuset, och symbolen vid toaletterna blir någonting som till 

viss del drar ner museets trovärdighet. 

Med diskursteoretiska termer kan den kritik som riktas mot toalettsymbolen inuti 

utställningen, och det faktum att samma symbol finns uppsatt vid toaletterna i en annan del av 

kulturhuset, betraktas som uttryck för två motstridiga genusdiskurser. De två fungerar på så vis 

som varandras konstitutiva utsidor.76 Eftersom Helen upplever att de två ligger under samma 

ansvarsområde, genom en likhetsskapande logik, blir antagonismen extra tydlig. Helens 

upplevelse av toalettsymbolen kan på så vis sägas grunda sig i en politisk logik – som i det här 

fallet kanske finns där i större utsträckning just eftersom Helen är en relativt ovan 

museibesökare, vilket jag uppfattar är det som gör att hon inte drar någon tydlig skiljelinje 

mellan museet och resten av kulturhuset Väven. 

 

Kön som politik 

Under sitt besök i Rötter uppehåller sig Helen länge vid den del i utställningen där bland annat 

bilden på den klassiska toalettskylten visas upp och diskuteras. Museet kallar denna del av 

utställningen för ”Könsgläntan”, och här diskuteras bland annat olika sätt att betrakta 

könstillhörighet, intersexualitet och homosexualitet.77 Denna del av utställningen spelar en 

framträdande roll också i andra delar av intervjun med Helen. 

 

Och man reagerade på sådana här smågrejer, men typ som att det var toalettskyltarna, en kvinna och en 

man, alltså en med klänning och en med byxor typ. Och vad gör man då om man är där i mitten? Den där 

intersektionella, ja, när man liksom inte känner att man kan klassificera sig till något av det. Ja men vilken 

toalett går man på då då? Och sen att, ja men typ hur man väljer att, de pratar ju, alltså direkt om, när man 

hör, när jag hör om homosexualitet så blir jag ju som automatiskt intresserad eftersom att det ligger ju så 

nära till hjärtat. Ja men att typ hur man väljer att beskriva saker, vilka ord man väljer. Alltså är det någonting 

naturligt för att djur gör det, var det ju som det exemplet, eller är det någonting djuriskt, ja men lite onaturligt 

                                                 
76 Winther Jørgensen & Phillips (2000), 34. 
77  Rötter: En trasslig historia: En svart saga om makt & kön, historia & identitet. Utställningskatalog. 

Kvinnohistoriskt museum. (2014). 
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eller konstigt, eller ja men, du vet. Och att det är så lätt att, ja men även fast man beskriver samma saker, 

att det kan bli så fel. Så det tyckte jag också var, alltså tankevärt. 

 

När Helen kliver in i utställningen gör hon det med en rad erfarenheter, världsuppfattningar och 

kunskaper i ryggsäcken. Tidigare har jag diskuterat hur Helen genom sitt sätt att resonera, bland 

annat genom sitt sätt att tala om kvinnor som en grupp med liknande erfarenheter, kopplar 

begreppet ”jämställdhet” till en större samhällssfär snarare än till sitt eget vardagliga liv. Detta 

sker i enlighet med en likhetsskapande logik, där Helen betonar likheter mellan kvinnor och 

genom detta skapar kategorin ”kvinnor” som ett kollektiv. Samtidigt kan denna logik ur ett 

större perspektiv också betraktas som en skillnadsskapande, eftersom detta sätt att resonera 

skapar män och kvinnor som två olika kollektiv.78 I mötet med den diskussion om sexualitet 

och könstillhörighet som förs i utställningen utmanas den logik Helen tidigare har grundat sina 

resonemang på. I de resonemang som förs i ”Könsgläntan” är logiken den omvända. 

Könstillhörighet framställs som någonting som  finns på en glidande skala, och kategorierna 

”män” och ”kvinnor” framstår som kulturellt konstruerade. 

John Falk hävdar att: ”Overall, people tend to use museums to build on and reinforce their 

own prior knowledge and interests rather than as a vehicle for generating ’new’ knowledge and 

interests.”79 Jag vill genom exemplet med Helen peka på att förhållandet mellan besökares 

tidigare kunskaper och intressen och hur de väljer att använda sig av utställningar kan vara mer 

komplext än så. I det här fallet verkar Helen fastna för denna specifika del av utställningen 

delvis eftersom diskussionen om homosexualitet är bekant för henne och ligger henne ”nära till 

hjärtat”, som hon uttrycker det. Samtidigt verkar denna del av utställningen också tilltala henne 

just eftersom den utmanar hennes förkunskaper och hennes sätt att resonera. Att tilltalas och 

dras till det välbekanta behöver på så vis inte stå i motsättning till att vilja ta till sig nya 

kunskaper och sätt att tänka. 

Samtidigt är Helens upplevelse av utställningen inte enhetlig. I intervjun ställer Helen 

innehållet i ”Könsgläntan” mot innehållet i resten av utställningen, där hon verkar uppfatta att 

män och kvinnor ställs mot varandra i en dikotomi. 

 

Helen: Lite tänkte jag på att det har ju byggts upp litegrann som att typ smutskasta män, vilket jag också 

tycker är lite fel sätt att gå in på det här ämnet med liksom jämställdhet, och att män och kvinnor, och att, 

ja, så. Att visst, det blev ju, det känns som att det blev liksom fel från början, att män tog en… 

 

                                                 
78 Jfr Glynos & Howarth (2007), 144-145. 
79 Falk (2007), 175. 
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Karin: I utställningen eller i, överlag i världen? 

 

Helen: Ja, men i utställningen också. Alltså, ja men, för att överlag var det ju, tänker jag mig då att, ja men 

män tog den här överordnade rollen, och så byggs allting på det. Och visst, det är fel alltså. Och det, det 

började fel, och det är därför vi är här idag känns det som, men jag tycker också kanske att det är typ fel 

sätt att vinkla, för jag tycker att det var så de vinklade även den här utställningen, liksom lite så att, ja men, 

”ni är män, ni är män, ni är män”, typ, ”ni gör det här, ni gör det här, ni gör det här”. Kanske tycker, tycker 

det är som, tycker det är lite ja, fel sätt att gå in på det, jag tycker att man ska mer gå in på liksom… Ja så 

hur ska jag förklara, men alltså just det här att, jag tycker inte det känns nödvändigt, just så att man ska 

peka ut folk. Och då tycker jag oftast att män blir då utpekade. ”Och har ni inte tänkt på det här, och har ni 

inte tänkt på det här”, och jag tycker att man kan göra det så, men man behöver inte ha den här pekande 

handen. 

 

Karin: Tycker du att den handlade mer om män än om kvinnor? 

 

Helen: Ja, på ett sätt. För att det berättas utifrån vad, alltså inte alla delar av utställningen då, såklart, men 

ja, alltså, det berättas utifrån ett manligt perspektiv känns det som, och det perspektivet har gjort det här för 

kvinnan. Sen hade de ju, alltså den här delen när det var att de berättade om kön, och att göra kön, och att 

alla behöver inte liksom, det behöver inte vara två kön utan det kan vara fler kön, alltså ett sådant sätt tycker 

jag, jag tycker att det är bättre för att jag tänker, alltså då, det skapar mer tankar för mig, typ. 

 

I intervjun med Helen kan kategorierna ”kvinnor”, ”män” och ”kön” förstås som element, som 

får nya eller förändrade betydelser för Helen genom att hon länkar samman utställningens olika 

delar med varandra, och sina egna upplevelser av utställningen med tidigare livserfarenheter, 

eller för att tala med Doering och Pekarkik – sitt ingångsnarrativ. Innan sitt besök talar hon 

själv om kategorin ”kvinnor” som en enhetlig kategori, vilket jag menar i förlängningen blir ett 

sätt att skapa ”män” och ”kvinnor” som dikotoma kategorier.80 Väl inne i utställningen verkar 

Helen uppleva att utställningen till stor del särskiljer män och kvinnor, på männens bekostnad. 

Undantaget är den diskussion som förs i”Könsgläntan” som Helen upplever motsätter sig denna 

dikotomi. Helen verkar uppfatta två motstridiga diskurser inne i utställningen. Å ena sidan 

uppfattar hon att kön framställs som något flytande, å andra sidan att könskategorierna fixeras 

– på ett sätt som hon själv inte vill ställa sig bakom. 

Genom att olika delar av utställningen framstår som varandras konstitutiva utsidor 

synliggörs tillvarons kontingens, och feminism, jämställdhetssträvan och frågor med koppling 

                                                 
80 Jfr Judith Butler, Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion (1990), sv. övers. (Göteborg: 2007), 49-

89. Butler uppehåller sig här till stor del kring en diskussion om kategoriernas betydelse – för människors identitet 

och för feministisk teoribildning, och kritiserar hur feminismen vanligen betraktar kategorin ”kvinnor” som sitt 

subjekt. 
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till genus framstår som ett politiskt fält, snarare än ett socialt. Antagonismen blir tydlig, och jag 

föreställer mig att detta fungerar som en förutsättning för att Helen själv ska opponera sig mot 

delar av utställningens innehåll.  

I en omfattande studie av besökares reception av några svenska museer fann Bengt Lundberg 

och Per-Uno Ågren att majoriteten av besökarna godtog ”det urval av historia och de perspektiv 

som museerna presenterade.”81 I mitt material är detta inte fallet, utan besökarna opponerar sig 

ofta mot delar av utställningens innehåll eller utställningens uppbyggnad. Exemplet med Helen 

är belysande, hur hon här kritiserar vissa av de perspektiv som lyfts fram i utställningen, och 

samtidigt godtar andra. Min tolkning är att detta beror på hur förhållandet mellan det politiska 

och det sociala gestaltas i de olika utställningarna. I de utställningar som Lundberg och Ågren 

har utgått från i sin studie verkar det sociala ha varit framträdande – utställningarnas innehåll 

verkar i stor utsträckning ha framställts som objektivt givna.82 I Rötter är det politiska synligt i 

betydligt större utsträckning, eftersom utställningen presenterar en rad olika perspektiv och 

låter många olika röster komma till tals. Jag tänker mig att det faktum att utställningen på ett 

uppenbart sätt representerar och gestaltar ett politiskt fält gör det enklare att som besökare 

resonera i enlighet med en politisk logik i mötet med utställningen – eftersom utställningen 

själv levererar grundförutsättningarna. 

 Utställningens politiska karaktär – det faktum att den gestaltar ett fält där det råder 

antagonism –  är någonting mina intervjupersoner ofta återkommer till i intervjuerna i olika 

former. Flera av dem refererar i intervjun till en del av utställningen där fyra teveapparater står 

uppställda, och där två män och två kvinnor diskuterar med varandra och lyfter olika perspektiv 

på feminism och jämställdhet. När jag ber mina intervjupersoner att berätta om utställningens 

innehåll lyfter de också ofta fram många olika sidor av utställningen, som till exempel Kajsa: 

 

Jag skulle säga att den handlar om, alltså både missförstånd av feminismen, alltså liksom belysa 

missförstånd av liksom vad feminism och jämställdhet på något sätt, eller liksom en kamp för jämställdhet 

och så handlar om, och så den, så ja. Och så här, ja men, det liksom obehagliga med en icke-feministisk, 

eller alltså en ojämställd värld. Att det liksom, att den förmedlar en, alltså den förmedlar via känslan en så 

här, alltså ett obehag inför liksom en ojämställd värld, liksom. Och också ur ett historiskt perspektiv, hur 

det liksom, ja. Och att det, ja, jag, att det liksom, det är väl det den också handlar om, att det är liksom, det 

är viktigt med jämställdhet, att det så här, det är, ja, det, ja, det blir obehagligt för alla, men framför allt för 

kvinnor i en, alltså, och har varit att leva i en, alltså, och ja i en värld som är ojämställd. Ja, och varför det 

är viktigt med jämställdhet. 

                                                 
81 Lundberg & Ågren (1999). 
82 Jfr Winther Jørgensen & Phillips (2000), 43. 
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Med detta inte sagt att det inte existerar diskurser i mitt intervjumaterial som i det närmaste 

framstår som hegemoniska. Detta är till exempel synligt i mina intervjupersoners sätt att tala 

om kvinnohistoria. Många av mina intervjupersoner relaterar både sina förväntningar och sina 

upplevelser av utställningen till idéer om vad kvinnohistoria är, eller borde vara. Flera gånger 

återkommer exempelvis mina intervjupersoner till att utställningen borde lyfta, eller borde ha 

lyft fram antingen starka, betydande kvinnor eller kvinnors vardagliga liv. 

I intervjun med Ellinor återkommer hon flera gånger till teman som visar att utställningen 

inte har motsvarat hennes uppfattning om vad kvinnohistoria är. I intervjun pratar hon bland 

annat om att hon trodde att museet skulle ha ett annat fokus: 

 

Typ ja, kanske någon sådan här, utifrån kvinnohistoria, att hylla. För nu står det ju ändå kvinnohistoriskt, 

och visst, alltså den här äldre, att de kanske är så här de skriver hur äldre kvinnor, men det är inte hur, 

kanske så här, historisk synpunkt. Även om det är inbakat, men inte, ja, ja men någonting lite mer konkret. 

Mm, ja. För att få det så här, samma typ, det är viktigt hur de kämpade för, och hur viktigt det är att 

fortfarande kämpa, eller hylla deras, hur bra de faktiskt var med tanke på omständigheterna. 

 

Ellinor återkommer till detta tema flera gånger: 

 

Jag trodde att det skulle vara mer, belysa kanske lite hur historien har sett ut i Sverige, alltså lite så här 

kring starka kvinnor som kom, kring när de fick rösträtt kanske, eller lite så här historiskt. Jag tycker att 

det var bra det det var, men lite mer alltså även historiska aspekten, att de som inte har fått vara med skulle 

även belysas lite. 

 

Här blir det tydligt att Ellinor uppfattar att det råder en diskrepans mellan det museet säger sig 

vilja visa, och det hon själv har upplevt där. Detta har i sin tur att göra med vilka betydelser hon 

lägger i begreppet kvinnohistoria. Kvinnohistoria kopplas dels indirekt ihop med feminism i 

och med exempelvis Ellinors referens till rösträttskampen. Senare i intervjun kopplar Ellinor 

ihop ”starka kvinnor” med ett osynliggörande, genom att hon säger att hon tycker att 

utställningen borde ”lyfta starka kvinnor. Att ja, de som inte har lyfts tidigare ska få lyftas”. 

Kvinnohistoria artikuleras här som någonting som handlar om kvinnors kamp på olika sätt, en 

kamp som har förts av starka kvinnor som inte har lyfts fram i tillräckligt stor utsträckning. 

Föreställningar om historia som något som gestaltas ”över tid” eller i någon form av linjär 

kronologi återkommer också i mitt material. Detta är till exempel synligt i den intervju jag gör 

med Helen innan vårt besök, där hon bland annat säger att hon hoppas att museet ska visa 

”kvinnors utveckling genom tiden”. Detta kan liknas med hur Lovisa pratar om utställningen. 



41 

 

Jag trodde inte det skulle belysa männens makt över kvinnan, utan jag trodde väl mer att det bara skulle 

handla om kvinnor genom historien, alltså mer att man skulle få följa liksom en tidsepok så här, hade jag 

väl förväntat mig kanske, om kvinnors historia. Och inte om männens makt över kvinnorna. 

 

Här kopplar Lovisa ihop ”kvinnors historia” med att ”följa en tidsepok”. Dessa diskursiva 

konstruktioner av kvinnohistoria fungerar samtidigt uteslutande, till exempel genom att män 

inte betraktas som en del av kvinnors historia. I Lovisas fall är detta synligt genom att ”männens 

makt över kvinnorna” inte verkar ha inrymts i den uppfattning om ”kvinnors historia” som hon 

bar med sig in i utställningen. Genom att föreställningar om historia och kvinnors roll i historien 

artikuleras ihop skapas så diskursiva föreställningar om vad kvinnohistoria är. 

Mina intervjupersoner kan på många sätt tyckas ge uttryck för realativt traditionella 

uppfattningar när de talar om vad kvinnohistoria är. Men i relation till utställningen blir deras 

uppfattningar ändå politiska, eftersom de på olika sätt motsätter sig sättet utställningen 

presenterar kvinnor i relation till historia. 

Överlag fungerar det faktum att utställningen gestaltar ett politiskt fält och representerar 

många olika genusperspektiv på många sätt som en grundbult i mina intervjupersoners 

förståelse av den. Genom att utställningen representerar olika genusdiskurser kan besökarna ta 

avstamp i de perspektiv som presenteras, och använda dem för att positionera sig själva och 

sina åsikter i förhållande till utställningens innehåll, på ett annat sätt än om utställningen hade 

gestaltat ett socialt fält. 
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Utställningen som förändringsfaktor 

 

Karin: Tror du att det funkar, att det kommer att bidra till någon slags förändring? 

 

Frågan är en nyckelfråga, och jag betraktar den som en knutpunkt i alla intervjuer jag gjort. Här 

ställs Kvinnohistoriskt museum uppdrag att ”verka för jämställdhet och samhällsförändring” 

på sin spets. 

Hur mina intervjupersoner uppfattar den potential utställningen Rötter har att bidra till ökad 

jämställdhet behöver förstås inte spegla de konkreta effekter utställningen har när det gäller att 

förändra samhället i en mer jämställd riktning. Men jag menar ändå att deras svar på min fråga 

säger någonting om hur de uppfattar att utställningen förhåller sig till uppdraget. Mina 

intervjupersoners svar speglar vidare hur de positionerar sig själva i förhållande till denna 

samhällsförändring. 

Jag betraktar både feminism och jämställdhet som flytande signifikanter – begrepp där det 

råder en strid om innebörder.83 Uppfattningarna av vad begreppen feminism och jämställdhet 

står för varierar bland mina intervjupersoner, och därför också deras uppfattningar av vad som 

skulle utgöra en samhällsförändring i den riktningen. Diskussionen kring vad en förändring av 

samhället i en jämställd riktning egentligen innebär faller utanför uppsatsens syfte. Det som 

intresserar mig är snarare hur de uppfattningar kring feminism och jämställdhet som mina 

intervjupersoner bär med sig in i utställningen förhåller sig till deras uppfattningar om 

utställningens förändringspotential. 

Doering och Pekarkik skriver att: ”When visitors encounter the contents of an exhibition, 

they nessecarily place them within the narrative that they have prevoiusly constructed to explain 

objects and ideas of this type.” 84  Falk och Direking vidare menar att förståelsen av en 

utställning också är beroende av vad som händer efter besöket. 

 

”understanding learning in museums requires understanding not only what happens within the walls of the 

museum but also, and equally important, what happens beyond those walls. [---] It is only as events unfold 

for the individual after the museum visit that experiences that occurred inside the institution become 

relevant and useful.”85 

 

                                                 
83 Winther Jørgensen & Phillips (2000), 35. 
84 Doering and Pekarkik (1996), 21. 
85 Falk & Dierking (2000), 128. 
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Jag menar att både Doering och Pekarkik, samt Falk och Dierking har en poäng på så vis att 

besökares upplevelser i museer får betydelse i relation till deras upplevelser av omvärlden, men 

jag ställer mig tveksam till att detta bara skulle kunna ske efter besöket, vilket Falk och Dierking 

hävdar.  

 

Kristina och feministbegreppet 

Det tydligaste exemplet på hur en av mina intervjupersoner förändrar sitt förhållningssätt i 

mötet med utställningen står Kristina för. Hon och jag besöker utställningen tillsammans med 

Lovisa. Inför besöket gör jag kortare separata intervjuer med dem båda, efter besöket en 

gemensam intervju som varar längre. Innan besöket uttrycker Kristina en ambivalens inför sitt 

förhållningssätt till jämställdhet och feminism. Hon menar att genus- och jämställdhetsfrågor 

är något hon inte tänker på i särskilt stor utsträckning. Samtidigt säger hon att hon är för 

jämställdhet, men tycker att det går till ”överdrift vissa gånger”. 

 

Karin: Tänker du på dig själv som feminist? 

 

Kristina: Ibland, och ibland inte. Det beror litegrann på. 

 

Karin: Varför, och varför inte? 

 

Kristina: Ibland tycker jag att vissa feminister liksom drar allting så mycket över kanten, till exempel 

Lovisa. [skratt] Och då kan jag tycka att det blir lite överdrivet ibland, så samtidigt som jag är för 

jämställdhet så kan jag ändå tänka att män och kvinnor är olika, har olika förutsättningar ibland. Men det 

ska ju inte betyda att en kvinna ska bli nedtryckt eller ha sämre betalt eller ha sämre förutsättningar eller 

sämre villkor eller någonting, men ibland tycker jag att det går lite till överdrift, vissa gånger. 

 

Här framställs här feminism som någonting som följer vad etnologen Jenny Gunnarsson Payne 

kallar en postfeministisk logik, ett sätt att betrakta feminism som kännetecknas av ett 

ifrågasättande av en uppdelning av kön i två dikotoma kategorier.86 Kristina ställer sig själv och 

sina åsikter utanför denna typ av feminism, och artikulerar på så vis ”feminism” och 

jämställdhet” som någonting som inte nödvändigtvis hänger ihop. 

När vi har besökt Rötter och precis har klivit ur genom dörrarna från utställningen verkar 

Kristina ganska tagen. Bland det första hon säger till mig och Lovisa är att hon har omvärderat 

                                                 
86 Gunnarsson Payne (2006), 28-29. 
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de betydelser hon tidigare lade i ordet ”feminism” efter att ha tagit del av utställningen. I 

intervjun efteråt återkommer vi till detta. 

 

Kristina: Men jag tror att det är laddat, för mig är det nog laddat just för att många, speciellt män, tycker 

att det är så laddat i sig, ordet. Så att det blir, det blir liksom en, det har varit sån reaktion, eller sådana 

reaktioner kring ordet feminism. 

 

[---] 

 

Karin: Men du sa att du omvärderade det lite efter utställningen? 

 

Kristina: Jo, det gjorde jag. 

 

Karin: På vilket sätt då? 

 

Kristina: Ja, just därför att, just att den här värdeladdningen försvann litegrann, med ordet feminism. Jag 

tänkte, men det är ju precis det det handlar om. Så det, det, ja, det ordet var nog mer laddat för mig, men 

det vart inte det sen när jag hade liksom tänkt liksom att ja, men det, det är ju precis det det handlar om. 

 

Karin: Vad handlar det om? 

 

Kristina: Ja men feminism, ja men för att synliggöra kvinnor och för att vi ska ha samma rättigheter, samma 

förutsättningar, liksom att på något sätt… 

 

Lovisa: Inte bli kallad, inte bli sexuellt trakasserad eller inte bli kallade för… 

 

Kristina: Ja, nej, och det här med historieböckerna också, varför har man hela tiden marginaliserat kvinnor 

från historien, och ja, jag menar, det är ju en feministisk kamp vi måste föra. Och det är ju inte negativt 

laddat. 

 

Lovisa: Nej. 

 

Kristina: Nej. Så det, jo det liksom, laddningen försvann, den negativa laddningen försvann, till ett mer 

positivt laddat ord. 

 

Karin: Kommer det att göra någon skillnad för dig sen tror du? 

 

Kristina: Ja, det tror jag. Jo, det tror jag. Jag tror att, jo men nästa gång någon skulle ställa en fråga till mig, 

”är du feminist?”, då skulle jag nog utan tvekan säga ”ja, men det är jag”. För det är jag i mina värderingar, 

men jag har liksom inte anammat det, med den, med det ordet på något sätt. 
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Här blir det tydligt att mötet med utställningen har fått Kristina att omvärdera begreppet 

feminism. Med diskursteoretiska termer kan vi tala om att det har skett en dislokation i Kristinas 

möte med utställningen. 87  Efter mötet med utställningen har Kristina förändrat sättet hon 

artikulerar feminism och jämställdhet i förhållande till varandra. 88  Från att ha betraktat 

feminism som någonting som delvis går i klinch med hennes egen uppfattning om kön och 

jämställdhet har hon omvärderat begreppets innehåll, så att det numera också omfattar hennes 

egna åsikter och utgångspunkter. Kristinas artikulatoriska praktiker ser helt enkelt annorlunda 

ut före och efter hennes museibesök. 

Att utställningen har förändrat något för Kristina står klart. Likaså det faktum att hon själv 

uppfattar att det har skett en förändring i mötet med utställningen, en förändring som hon själv 

också knyter till möjliga händelser efter museibesöket, genom uttalandet att ”nästa gång någon 

skulle ställa en fråga till mig, ’är du feminist?’, då skulle jag nog utan tvekan säga ’ja, men det 

är jag’.” 

I få fall är utställningens förändringspotential så tydlig i mitt material om här. Det beror 

förstås åtminstone till en del på att museet inte är en fristående enhet, utan samspelar med 

omvärlden, något Doering och Pekarkik pekar på. 

 

”The museum visit is generally one experience among scores or hundreds or thousands that ultimately lead 

to some action or response that, in turn, reflects the kind of movement we associate with educational impact. 

Very often the museum experience plays a supportive role in this dynamic whereby innumerable 

experiences coalesce into a desire for action or change.”89 

 

Här får Kristinas omvärdering av begreppet feminism fungera som utgångspunkt i en vidare 

diskussion om hur mina intervjupersoner uppfattar utställningens förändringspotential, och hur 

de själva positionerar sig i förhållande till denna. 

 

De som aldrig kommer – och de som gör det 

Ett genomgående tema i de delar av intervjuerna där besökarna pratar om hur de tror att 

utställningen kan bidra till jämställdhet är att många menar att de personer som i störst 

                                                 
87 Glynos & Howarth (2007), 110. 
88 Jfr Winther Jørgensen & Phillips (2000), 33, 35. 
89 Doering & Pekarkik (1996), 21. 
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utsträckning ”skulle behöva” ta del av utställningen aldrig kommer att gå dit. Nästan alla mina 

intervjupersoner uttrycker på ett eller annat sätt denna åsikt. Helen är en av dem. 

 

Karin: Tror du att det här är ett bra sätt att jobba med jämställdhetsfrågor? Som man gör på museet. 

 

Helen: Både ja och nej. Ja för att om man har intresse eller, ja men att det finns möjligheten att kunna gå 

hit, kolla och liksom få nya tankar och idéer, vilket jag tycker är jättebra. Men de som inte är intresserade 

kommer inte heller hit. Och det är ju kanske också de personerna man behöver nå ut till, för att de kanske 

inte tänker i sådana banor. 

 

På ett liknande sätt uttrycker Markus att ”ett sådant museum, det ökar kunskapen om folk går 

dit, men då skulle typ många behöva gå dit som kanske inte ens vill gå dit, och liksom verkligen 

tvingas stå och lyssna.” 

Resonemang som dessa är intressanta eftersom de innebär att mina intervjupersoner skriver 

ur sig själva ur kategorin ”de som egentligen skulle behöva komma till museet”. I förlängningen 

blir dessa och liknande resonemang ett sätt för besökarna att åtminstone delvis positionera sig 

själva bortom utställningens förändrande potential. Samtidigt som de själva oftast ställer sig 

utanför utställningens förändringspotential säger de allra flesta av de besökare jag har intervjuat 

att de tror att utställningen på ett eller annat sätt kan bidra till ökad jämställdhet.  Detta sätt att 

resonera kan ibland verka paradoxalt, som hos Elias: 

 

Problemet kanske är det att man mest når ut, det är ju ett bra sätt, alltså det är ett jättebra pedagogiskt sätt, 

men problemet är ju kanske det att man når ut till dem som redan är frälsta. De som kanske egentligen 

behövde fara hit kommer aldrig att gå in. Bara när de hör namnet Kvinnohistoriska museet så kommer de 

ju att springa, de som kanske egentligen skulle komma hit tror jag skyr det som, ja. Och det är det som är 

problemet, att locka hit de här personerna som verkligen skulle behöva gå. Gå den här och känna, kanske 

känna sig mer träffad än vad andra män gör. Nej men det, men annars så är det ju, är det ju riktigt bra, det 

fyller ju sin funktion absolut. 

 

Samtidigt som Elias tror att museet kanske bara når ut till de ”som redan är frälsta” och säger 

att ”de som kanske egentligen behövde fara hit kommer aldrig att gå in”, så menar han också 

att utställningen ”fyller sin funktion”. Men om denna funktionen inte handlar om att ge 

majoriteten av de som kommer nya kunskaper eller ingångar, vad består den då av? 
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Att bli stärkt 

Ett tema som ofta återkommer i de intervjuer jag har gjort är att mina intervjupersoner har känt 

sig stärkta i mötet med utställningen. Ellinor säger till exempel att hon upplever att utställningen 

kan ge 

 

argument för när man får de här som säger, ja men inte behöver, ”vi behöver inte jobba med jämställdhet” 

och så vidare. Att man får lite mer så här stärkt hur man kan tänka, eller lite så här hur man, ja lite styrkt 

utav att vara i den här skogen. 

 

Kajsa menar att utställningen är ett bra sätt att verka för jämställdhet bland annat eftersom ”om 

man är feminist, att man kan få känna att man har stöd på något sätt, i utställningen.” Hon säger 

vidare att hon själv kan känna att hon har fått stöd i utställningen eftersom utställningen 

presenterar perspektiv som går hand i hand med hennes egna uppfattningar. 

 

Jag kan känna att så här, ja men det, det här är, eller liksom, inte så, eller liksom den har rätt fokus för min 

del, eller så här, det, jag känner så här, ja men, det här är, det här, jag vet inte, hur ska man säga? Det, det 

är väl, ja men att så här, man känner sig glad att bara, ja men det här är som, det här är rätt perspektiv på 

det, på något sätt. 

 

När jag frågar Lovisa vad hon tar med sig från utställningen poängterar hon också att 

utställningen har stärkt henne i hennes uppfattningar. 

 

Lovisa: Ja, men jag känner mig nog lite stärkt av det. 

 

Karin: På vilket sätt då? 

 

Lovisa: Men att det är på ett museum det jag liksom känner och är irriterad över. Det finns ett museum om 

det, det finns en utställning om det, det är inte alltså, det är så jävla verkligt, och det är värt att fortsätta 

liksom kämpa för. Det är, det är inte bara jag eller du som känner så här, utan så här stort problem är det. 

 

Att många av de besökare jag har intervjuat upplever att det finns ett värde i att få sina 

uppfattningar bekräftade står klart. Här kopplar mina intervjupersoner utställningens 

feministiska potential till sig själva på ett mer direkt sätt, även om utställningens potential enligt 

dessa sätt att resonera handlar om bekräftelse snarare än förändring. Dessa två sätt att resonera 

behöver inte utesluta varandra, och samexisterar ibland hos en och samma person. Kristina, 

som uppenbarligen har förändrat sin uppfattning om vad feminism är i mötet med utställningen, 

kan fungera som exempel. För samtidigt som hon upplever att besöket har inneburit en 
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förändring hos henne uttrycker hon också åsikten att ”de män som verkligen skulle behöva 

lyssna på det, de går inte ens dit” och talar om besöket som någonting bekräftande i relation till 

henne själv – hon säger att ”jag fick mig en påminnelse om hur det faktiskt ser ut”. Dessa olika 

sätt att resonera kring utställningens förändringspotential kan med Glynos och Howarth sägas 

representera olika logiker. 

 

Förändring som fantasi 

En av diskursteorins grundläggande ontologiska utgångspunkter är att allting är diskursivt. 

Glynos och Howarth påpekar att detta innebär att 

 

every subject is a discursive construct or entity, whose identity depends on its relationship to other subjects 

and objects. However, because each discursive construct is never fully constituted, but essentially 

incomplete or lacking, the subject is also lacking or incomplete.”90 

 

De kopplar vidare detta resonemang till begreppet ”fantasi”, ett begrepp som är relaterat till de 

fantasmatiska logikerna. 

 

”fantasy is understood as a narrative that covers-over the or conceal’s the subjects lack by providing an 

image of fullness, wholeness or harmony, on the one hand, while conjuring up threats  and obstacles to its 

realization on the other.”91 

 

En fantasi kan alltså betraktas som en berättelse eller förklaringsmodell som i enlighet med en 

fantasmatisk logik används för att förklara varför sociala praktiker ser ut som de gör.92 

Med utgångspunkt i Glynos och Howarths fantasibegrepp vill jag diskutera varför mina 

intervjupersoner upplever och framställer utställningens förändringspotential så som de gör. 

Svaret på frågan om vad mina intervjupersoner uppfattar att utställningen kan bidra med hänger 

nämligen ihop med vilka betydelser de knyter till ordet förändring, och hur de motiverar 

utställningens förändringspotential. 

När de besökare jag har intervjuat på olika sätt ger uttryck för uppfattningen att de som  mest 

hade behövt besöka museet inte är de som kommer att komma dit skapar de med Glynos och 

Howarths begrepp en fantasi, en dikotom berättelse där ”de redan frälsta” finns på ena sidan 

och ”de som inte kommer att komma” finns på den andra. I fantasin förläggs utställningens 

                                                 
90 Glynos & Howarth (2007), 127. 
91 Glynos & Howarth (2007), 130. 
92 Glynos & Howarth (2007), 145-152. 
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förändrande potential till den senare kategorin, vilket delvis osynliggör de värden och kvalitéer 

besökarna samtidigt menar att de själva har upplevt i utställningen. Fantasin upprätthålls genom 

fantasmatiska, förklarande, logiker där ”förändring” i första hand kopplas till förändrade 

tankesätt, och i förlängningen också ett förändrat agerande, hos den enskilda person som 

besöker utställningen. Elias ger till exempel uttryck för en sådan fantasmatisk logik: 

 

Genom att gå här så kan det ju förändra hur folk tycker och tänker. Jag tror att det här kan påverka. Och 

speciellt, så kan, du kan ju ha med yngre, kan ju gå runt här också och, ja men jag tror att folk verkligen 

kan ta till sig och förändra sitt sätt att tänka, det tror jag alla gör, som går här. Oavsett så tror jag att man 

får en tankeställare och på det sättet, så då kan man förändra sitt agerande också. Men de som mest skulle 

behöva en tankeställare tror jag aldrig kommer att komma, tyvärr. 

 

Elias säger här visserligen att han tror att alla som tar del av utställningen på ett eller annat sätt 

förändrar sitt sätt att tänka, men samtidigt menar han alltså att behovet av förändrade tankesätt 

är störst hos en kategori människor som aldrig kommer att besöka museet. Min analytiska poäng 

här är att Elias upplevelse av utställningens förändringspotential dels kommer att handla om 

konkreta förändringar av tankesätt och agerande, något som i sin tur knyts till den enskilda 

besökaren. 

Men i mitt material finns också exempel på hur utställningens feministiska 

förändringspotential i större utsträckning förstås som någonting som handlar om samtal mellan 

människor. Dessa sätt att resonera förklarar utställningens förmåga att bidra till ökad 

jämställdhet i enlighet med en annan typ av fantasmatisk logik. Detta kan till exempel handla 

om att mina intervjupersoner känner att de på olika sätt har blivit stärkta av att ta del av 

utställningen. Det kan också handla om uppfattningen att utställningen bidrar till ökad 

diskussion, något som bland annat Kajsa lyfter fram. 

 

Karin: Tror du att det funkar, att det kommer att bidra till någon slags förändring? 

 

Kajsa: Om inte annat bidrar det tänker jag till en diskussion, även de som inte, alltså så här, det förutsätter 

ju såklart att folk går och ser den, eller så, men jag tänker att det ändå, bara att kvinnohistoriska museet 

skulle byggas blev en jättestor diskussion på något sätt. Och då tänker jag att det, alltså bara där så, alltså 

jag tänker, det är klart vissa kanske blir mer anti, men jag tänker att det ända sättet att liksom. Eller så här, 

jag tror att det är det sättet som funkar, att när man liksom inte, det blir, ja. Jag, jag tror på att det blir, alltså 

så här att det blir, det är ett bra sätt att jobba på. När man väcker, när man vågar väcka diskussion om sådant 

som man inte, alltså så här, som man kanske oftast vill lite se bort ifrån. 

 

Kristina resonerar också på ett liknande sätt: 
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Karin: Tror ni att det här är ett bra sätt att jobba med jämställdhet? 

 

Kristina: Ja, det tror jag. 

 

Karin: På vilket sätt då? 

 

Kristina: Ja just för att man lyfter upp problematiken, man synliggör den, man kan diskutera den, och både 

män och kvinnor kan se den och ha en gemensam diskussion, och så, ja, det tycker jag är ett bra sätt. 

 

Jag tycker mig alltså se två olika typer av fantasmatiska logiker som används av mina 

intervjupersoner för att förklara den potential utställningen har att förändra samhället i en 

jämställd riktning. Enligt en logik betraktas förändring som något som sker hos en enskild 

person i mötet med en utställning, enligt en annan logik ligger utställningens 

förändringspotential i att den väcker diskussion och kan fungera som ett underlag för samtal 

mellan människor. Förändring verkar här i större utsträckning betraktas som någonting 

kollektivt, och som något som inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till det egna jaget. 

Glynos och Howarth påpekar att fantasmatiska logiker kan vara motsägelsefulla till sin 

karaktär, och att de ofta kan innebära ett pendlande mellan inkompatibla positioner.93 Så kan 

Elias tycka att museet ”fyller sin funktion” trots att han tror att utställningen kanske bara når ut 

till de ”redan frälsta”. Så kan Ellinor säga att hon upplever att utställningen mer är till för de 

redan insatta, men att den samtidigt kändes ”väldigt självklar för mig som är insatt i, som är 

intresserad av jämställdhetsfrågor och intresserad av kvinnohistoria och feminism”. Så kan 

Markus tvärsäkert svara ”nej” när jag frågar honom om han tror att museet kan bidra till ökad 

jämställdhet, för sedan säga att ett besök på museet förhoppningsvis kanske kan ”leda till en 

lite ökad förståelse, men jag vet inte om det skulle kunna hjälpa så mycket kring att göra det 

mer jämställt”, och för att ännu senare hävda att besöket ”var så himla bra för att det [han redan 

visste och tyckte] blev förstärkt liksom”. 

Förklaringarna av utställningens feministiska förändringspotential innebär många gånger  

motsägelsefulla resonemang från mina intervjupersoners sida – allt i enlighet med Glynos och 

Howarths tankar om hur de fantasmatiska logikerna fungerar.  

                                                 
93 Glynos & Howarth (2007), 148-149. 
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Avslutande diskussion 

 

Vad gör museer egentligen med sina besökare? Frågan kan te sig bred, invecklad, och kanske 

också omöjlig att besvara. Museer måste ju göra något med sina besökare, påverka sina 

besökare på något sätt. På olika sätt. Men alla museibesökare är ju olika. Alla har de sina egna, 

unika kunskaper och erfarenheter i bagaget. Alla relaterar de till, och använder sig av museer 

på olika sätt. 

Frågan om hur museer påverkar sina besökare sätter museet, och museets 

påverkanspotential, i fokus. Jag menar att detta sätt att närma sig relationen mellan museer och 

museibesökare delvis döljer det faktum att museers potential att verka samhällsförändrande är 

direkt beroende av att besökare själva agerar aktivt i mötet med museet. Besökarna gör 

nämligen också något med museet. Utställningar innehåller inga sanningar. Däremot innehåller 

de i varierande grad vad Wera Grahn kallar för ”museala fakta”, det offentliga synliggörandet 

av föremål och berättelser i exempelvis utställningar, och de gestaltningar av historien som i 

och med detta konstrueras som fakta.94 Men att som besökare ta till sig dessa museala fakta 

innebär alltid ett tolkningsmoment. I mötet med utställning skapar besökarna själva den mening 

de tar med sig därifrån. Min ambition i uppsatsen har därför varit att vända på frågeställningen 

och ställa besökarna i fokus. Att, istället för att fråga mig vad museet gör med sina besökare, 

ställa frågan: Vad gör besökarna med museet? 

Det är en fråga som också den är bred, invecklad och svår att besvara. Uppsatsen har förstås 

ett snävare fokus, för att göra studien genomförbar. Jag har intervjuat sju personer om deras 

upplevelser av en specifik utställning, Rötter: En trasslig historia, på Kvinnohistoriskt museum 

i Umeå. Mina frågeställningar och tematiska utgångspunkter har handlat om hur 

intervjupersonerna relaterar tidigare kunskaper och erfarenheter till utställningens form och 

innehåll, hur deras förståelse av genus och jämställdhet inverkar på deras reception av 

utställningen, och hur de förhåller sig till utställningens feministiska förändringspotential. Jag 

kommer att återkomma till detta, men innan jag lyfter resultaten av mina analyser vill jag 

diskutera min egen roll som forskare och hur denna forskarroll förhåller sig till min metod- och 

teorianvändning. 

                                                 
94  Wera Grahn, ”Känn dig själf”: Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer 

(Linköping, 2006), 42-43; Wera Grahn, ”Från vardagsartefakter till museala fakta”, i Det bekönade museet: 

Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (Uppsala, 2005), 

95. 
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En teoriimpregnerad empiri 

Att skapa sitt eget forskningsmaterial är att skapa ett utsnitt av verkligheten. När det handlar 

om metoder som intervjuer och observationer blir detta extra tydligt, men även när det gäller 

sådant som text- och bildanalys skapar forskare alltid i någon mån sitt eget material genom att 

exempelvis göra urval och på så vis länka ihop olika objekt med varandra. 

Etnologen Magnus Öhlander påpekar att all empiri är teoriimpregnerad. Empirin blir 

därigenom aldrig en beskrivning av en faktisk verklighet, utan visar på verkligheten som den 

går att nå med hjälp av en viss metod.95 Den empiri jag använder mig av i uppsatsen bör därför 

inte betraktas som någonting som har föregått min tolkning och min analys, utan själva 

materialinsamlingsprocessen är präglad av mig som forskare, och den förförståelse, medveten 

och omedveten, som jag har burit med mig in i arbetet. Doering och Pekarkik menar detta kan 

förstås som en typ av ingångsnarrativ, liknande den en besökare bär med sig in i ett museibesök. 

 

Whenever, as researchers, we attempt to adress the experience of museum visitors, we, too, begin with a 

kind of entrance narrative of our own, a pre-existing model of how we believe visitors think and behave. 

Although we feel most comfortable and confident when our research results confirm this model, real 

learning takes place only when the model doesn’t fit.96 

 

Mitt material är på så vis präglat av en mängd olika föreställningar – exempelvis att 

museibesökare i första hand lägger märke till sådant som bekräftar deras tidigare erfarenheter, 

och att allting kan betraktas som diskurs. Det är en utgångspunkt som lägger tonvik vid en 

analys av språk, både genom diskursteorin som teoretisk ramverk och genom att språket är ett 

av de bästa verktyg vi människor har för att dela med oss av våra erfarenheter. I 

materialinsamlingen har jag använt mig av metoder som kan bekräfta dessa utgångspunkter. 

Jag har formulerat intervjufrågor som ger utrymme för svar som kan bekräfta mitt eget 

ingångsnarrativ, även om mitt material givetvis också har gjort att jag har omvärderat mina 

utgångspunkter. 

På ett liknande sätt menar Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips att 

diskursanalytiska forskare ofta själva är förankrade i de diskurser de studerar. Även om 

forskarens arbete går ut på att distansera sig från diskurserna går det aldrig att helt komma ifrån 

dem, eftersom vår förståelse av verkligheten alltid är diskursiv.97 

                                                 
95  Magnus Öhlander, ”Introduktion” i Etnologiskt fältarbete (1999), 2:a uppl., red. Lars Kaijser & Magnus 

Öhlander (Lund, 2011), 28. 
96 Doering & Pekarkik (1996), 22. 
97 Winther Jørgensen & Phillips (2000), 56. 
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Jag betraktar alltså, i likhet med Öhlander, Winther Jørgensen och Phillips – och många fler 

med dem – kunskap som någonting relativistiskt. Den kunskap jag kan få av mitt material är en 

perspektivbunden sådan. Men att all kunskap är relativ innebär inte att alla tolkningar äger 

samma giltighet, eller att alla kunskaper är lika goda.98 Däremot går all kunskap att ifrågasätta 

och betrakta ur olika perspektiv.99 

En av mina utgångspunkter när jag påbörjade materialinsamlingsarbetet var att olika 

metoder ger olika kunskaper, och som en form av triangulering gjorde jag två olika typer av 

intervjuer – en där jag intervjuade personer både innan och efter besöket och följde med dem 

in i utställningen, och en där jag i efterhand intervjuade personer som på eget initiativ besökt 

utställningen.100 I det slutgiltiga materialet är skillnaden mellan de två olika materialtyperna 

som störst när det handlar om besökarnas förväntningar, eftersom de förväntningar som 

kommer till uttryck i de intervjuer jag gjort efter mina intervjupersoners besök i utställningen 

nästan utan undantag relateras till upplevelsen av besöket. I övrigt skiljer sig de två 

materialkategorierna, och min analys av dem, inte särskilt mycket åt. Det är möjligt att jag som 

observatör har påverkat besökarnas upplevelse av utställningen – i någon mån har jag givetvis 

gjort det – men detta är inte synligt i det slutgiltiga intervjumaterialet. Också detta kan, med 

Öhlanders ord, betraktas som en slags teoriimpregnering – fast i relation till analysen. Eftersom 

jag som observatör inte är synlig i besökarnas berättelser om sitt museibesök kan en 

diskursteoretisk analys inte heller komma åt den inverkan jag kan ha haft på deras upplevelser. 

Valet av teoretisk ramverk har på så vis delvis undergrävt den målsättning jag hade med mitt 

val av metod – en lärdom att ta med sig. 

 

Stabilitet och revolution 

I uppsatsen har jag diskuterat hur besökarna ger uttryck för förväntningar och förkunskaper, 

både inför besöket och i efterhand. Dessa förväntningar och förkunskaper är individuella, och 

grundar sig i besökarnas unika kunskaper och erfarenheter. Samtidigt är besökarnas 

förväntningar och förförståelse också diskursiv, ett resultat av deras tidigare möten med och 

förhållningssätt till större samhällsdiskurser. På samma sätt sker meningsskapandet inne i själva 

utställningen både utifrån besökarnas individuella förståelse, kunskaper och erfarenheter, och i 

                                                 
98 Grahn (2006), 417-418. 
99 Öhlander (2011), 28-29. 
100 För en diskussion om triangulering i förhållande till besökarstudier på museer, se ”Hva mener publikum? 

Publikumsundersøkelser i museer”, red. Alison James & Merethe Frøyland, Norsk museumsutvikling 2(2002): 11. 
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mötet mellan de olika diskurser utställningen gestaltar och den diskursiva förståelse som 

besökarna bär med sig in i utställningen. I det intervjumaterial jag har analyserat i uppsatsen 

kan dessa större samhällsdiskurser ofta bara anas. De glimtar till ibland, när flera av mina 

intervjupersoner uttrycker liknande åsikter, använder liknande formuleringar eller resonerar på 

snarlika sätt. En del av dessa diskurser är också synliga i själva utställningen, som gestaltar en 

mängd olika sätt att tala om och resonera kring feminism, genus och jämställdhet. 

Diskurser är alltid politiska.101 Däremot behöver de inte alltid framställas som politiska, eller 

förstås och struktureras enligt en politisk logik. I utställningen Rötter är det däremot tydligt att 

utställningen gestaltar ett politiskt fält och den antagonism som råder där. Att utställningen 

gestaltar många olika genus- och jämställdhetsdiskurser gör att besökarna kan välja hur de 

positionerar sig själva i relation till utställningen, i större utsträckning än om utställningen följt 

en social logik i sitt berättande. 

Enligt Howarth handlar konstruktionen av diskurser alltid om ett maktutövande, eftersom 

diskurser bygger på ett gränsdragande mellan människor. Detta maktutövande strukturerar i 

förlängningen ”relationerna mellan olika sociala agenter”.102 Att Rötter, genom att gestalta 

genus och jämställdhet som ett politiskt fält, underlättar för besökarna att välja olika positioner 

i förhållande till diskurserna förflyttar också en del av makten till besökarna. Besökarna kan 

själva dra gränser i utställningen, de kan välja att ta till sig vissa budskap och att avskriva andra. 

Det är rentav så att besökarna är tvungna till ett sådant gränsdragande, eftersom de diskurser 

som gestaltas i utställningen står i motsättning till varandra. 

Att besökarna ges möjlighet att inta en mängd olika positioner i förhållande till 

utställningens innehåll är viktigt för utställningens feministiska förändringspotential. I 

uppsatsen har jag visat på att denna förändringspotential både kan handla om en konkret 

förändring i besökarnas sätt att tänka och agera, och om att besökarna känner sig stärkta i sina 

åsikter och ställningstaganden. 

När Doering och Pekarkik hävdar att: ”Museums, as perceived and used by their current 

audiences, are instruments of stability, not revolution”, 103  då säger jag att stabilitet och 

revolution inte behöver utesluta varandra. Rötter har potential att ge båda. Utställningen kan 

både stärka besökarna och förändra deras tankemönster. Hur förändringspotentialen ser ut är 

däremot svårare att veta. Varje enskild besökare kommer att använda sig av och tolka 

                                                 
101 Howarth (2007), 17-18. 
102 Howarth (2007), 17. 
103 Zahava D. Doering & Andrew J. Pekarkik, ”Questioning the Entrance Narrative”, The Journal of Museum 

Education 3(1996): 2.1 
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utställningen utifrån sin egen förförståelse och sina egna erfarenheter. Men det är också det 

faktum att alla besökare kommer att tolka utställningen på sitt eget sätt som ger utställningen 

potential att skapa diskussioner och samtal, och därigenom samhällsförändring. 

Kvinnohistoriskt museum bär på en potential att förändra besökarnas tankar och handlingar – 

men makten att förändra samhället ligger hos besökarna.  
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Sammanfattning 

 

Kvinnohistoriskt museum, som öppnade i Umeå i november 2014, har varit föremål för debatt 

ända sedan planeringsstadiet, kanske mycket på grund av museets uttalade politiska syfte. I 

museets uppdragsbeskrivning står nämligen att läsa att museet ska ”verka för jämställdhet och 

samhällsförändring”. Museets potential att kunna verka samhällsförändrande handlar i 

slutänden om hur deras besökare uppfattar verksamheten. 

Uppsatsens syfte är studera hur besökare i utställningen Rötter: En trasslig historia på 

Kvinnohistoriskt museum organiserar sin förståelse av utställningens form och innehåll. Jag 

studerar detta med utgångspunkt i följande frågeställningar: På vilka sätt relaterar 

intervjupersonerna sina tidigare kunskaper och erfarenheter till utställningens form och 

innehåll? Hur påverkar deras förståelse av genus och jämställdhet deras reception av 

utställningen? Hur uppfattar de och förhåller sig till utställningens feministiska 

förändringspotential? 

Det primära materialet utgörs av intervjuer med sju personer som alla har besökt 

utställningen Rötter: En trasslig historia på Kvinnohistoriskt museum. Diskursteorin fungerar 

som teoretiskt ramverk, och analysen tar utgångspunkt i de tre logiker – sociala, politiska och 

fantasmatiska – som Jason Glynos och David Howarth presenterar i Logics of Critical 

Explanation in Social and Political Theory. 

Besökarstudier på museer är ett forskningsområde på framväxt. Många av dessa studier 

kretsar dock ofta antingen kring besökarnas lärande eller deras motiv för besöket, två teman 

som delvis faller utanför uppsatsens analytiska fokus. 

De besökare som figurerar i uppsatsen kommer till museet med både förkunskaper och 

förväntningar, som på olika vis fungerar som ramverk för vad de upplever under sitt besök. I 

materialet framstår exempelvis besökarnas förståelse av genus och jämställdhet som någonting 

som präglar både deras förväntningar inför besöket och deras upplevelser av utställningen. 

Besökarnas upplevelser av utställningens form och innehåll hänger på många sätt ihop. 

Distinktionen mellan form och innehåll framstår i mitt material som en diskursiv konstruktion 

som i stor utsträckning präglar intervjupersonernas förståelse av utställningen. Detsamma gäller 

gränserna för själva utställningsrummet, som besökarna tolkar på olika sätt. 

Utställningen Rötter gestaltar många olika perspektiv på genus och jämställdhet, ett faktum 

som på många sätt verkar fungera som en grundbult i intervjupersonernas förståelse av den. 

Genom att utställningen representerar olika genusdiskurser kan besökarna ta avstamp i de 
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perspektiv som presenteras, och använda dem för att positionera sig själva och sina åsikter i 

förhållande till utställningens innehåll. 

Utställningens feministiska förändringspotential kan med utgångspunkt i mitt material 

betraktas enligt två olika logiker, eller sätt att resonera. Enligt en logik betraktas förändring som 

något som är knutet till enskilda personers tankemönster och agerande. Detta sätt att resonera 

innebär att intervjupersonerna positionerar sig själva utanför utställningens förändrande 

potential, eftersom de upplever att andra människor skulle kunna förändras i mötet med 

utställningen i större utsträckning än de själva upplever att de har gjort. Enligt en annan logik 

framstår utställningens feministiska potential som någonting som handlar om en större 

samhällsdiskussion, och att besökarna kan känna att de blivit stärkta i sina uppfattningar av sitt 

museibesök. 
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