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Abstract	  
The emergence of contemporary art implied many new ways of organizing and presenting art. 
The Museum of Forgetting is a small and nomadic contemporary art gallery with a strong idea-
based foundation. This thesis describes, what the Museum of Forgetting is and how it is made 
through an Actor Network Theory-perspective. Because of the complexity in what Museum of 
Forgetting is, it is also relevant to examine how an organization such as Museum of Forgetting can 
be studied. 

The purpose of this thesis is to increase the understanding of non-traditional museums and 
contemporary art galleries by displaying the associations with and within the Museum of 
Forgetting. Previous studies of contemporary art have shown that one problem of contemporary 
art and its organization is the dependence on external financiers. Therefore, the critical 
perspective, characterizing contemporary art, can be difficult to achieve. Because of this, there is 
reason to study alternative organizational forms of presenting and organizing art. 

This thesis increases the understanding of non-traditional art galleries and museums by 
expanding what idea-based museums can be and by showing the importance of anti-groups for 
the creation of the identities of non-traditional art galleries and museums.  

The empirical and analytical findings show, that the Museum of Forgetting, through an ANT 
perspective, consists of two cycles. A small one, that is actualized at each exhibition and a large 
one, describing the identity of the Museum of Forgetting. The small cycle consists of the following 
units: the exhibition-idea, the artists, the artworks, the place and the financing. The large cycle 
consists of: exhibitions, the article ”Media without memory” and non-location as well as anti-
groups. The unifying factors for both cycles are one obligatory passage point manifested in two 
spokespersons and one obligatory non-passage point manifested in the article Media without 
memory. The spokespersons strategies to maintain their position as obligatory passage point 
varies, depending on which actor to enrol in the network.  

In essence, according to my findings, the Museum of Forgetting should be understood as two 
cycles which are coalesced by an obligatory non-passage point, manifested in Media 
without memory and an obligatory passage point, manifested in two spokespersons, 
whose communications with the different parts of the cycles and identification of anti-groups, 
are essential for maintaining the homeomorphism of the Museum of Forgetting. 
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Förord	  
Den här uppsatsen har tagit lång tid att bli klar med. Både på grund av jobb och föräldraledighet. 
Jag hävdar vid flera tillfällen i uppsatsen att verkligheten är multipel och i detta förord gör jag 
tillägget att de multipla verkligheterna också är tidsstyrda. Ett annat perspektiv hade gett en 
annan berättelse men en annan tidsåtgång för slutförandet av uppsatsen hade också det gett en 
annan berättelse.  

Jag valde att skriva med ett Actor Network Theory-perspektiv för att synliggöra saker som inte är 
uppenbara vid ett första ögonkast. Jag vet inte om jag riktigt trodde på att jag skulle göra det men 
sagt och gjort började jag följa spåren likt Latours metafor-myra. Spårandet har tagit mig fram 
och tillbaka, genom empiri mot teorier och genom empiri bort från teorier och slutligen verkar jag 
ha nått fram. Till ett inte helt annat, utan helt annorlunda, ställe än vad jag hade förväntat mig. 
Det är nämligen så att jag, till min stora förvåning, under skrivandets och spårandets gång vid ett 
flertal tillfällen har fått uppleva någon slags heureka-ögonblick där en tanke plötsligt upplöst en 
dimridå och en helt ny insikt uppenbarat sig. Denna insikt har i sin tur haft omgivande dimridåer 
som så småningom också upplöst sig genom en tanke eller ett ordval eller ett skrivet ord. Detta 
fenomen gör mig onekligen nyfiken på att få veta hur en mängd andra saker skulle te sig i ANT-
myrans spårningsljus. 

Hela uppsatsprocessen har varit otroligt lärorik och jag har utan att förflytta mig en millimeter 
fått genomföra en mycket, mycket intressant resa.  

Jag vill tacka min handledare Stefan Jonsson. Både för ditt stöd och alla dina råd i skrivandet 
men också för att du ställt upp och hjälpt mig även under min föräldraledighet. Stort tack! 

Jag vill också tacka Thomas och Sanna för att ni ville representera den ”bildade allmänheten” och 
låta mig se uppsatsen med lite mer traditionella ögon. Även mamma och pappa förtjänar ett tack 
för all hjälp med barnvaktning i intensiva skrivperioder.  

Och sist men inte minst. När jag började var vi tre, nu är vi fyra. Thomas, Nena och Maximilian; 
ni är allt. 

 
 
 
Elin Selig 
Katrineholm, 2017-06-08  
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Inledning  
Samtidskonsten innebär stora förändringar av förutsättningarna för att skapa, visa och diskutera 
konst. En myriad nya former av organisering av konstgallerier och konstmuseer har uppkommit. I 
denna uppsats studerar jag en av alla dessa organisationer, Museet för glömska. Museet för 
glömskas organisation är svårdefinierad men jag betraktar, i alla fall i denna första del av 
uppsatsen, Museet för glömska som både en samtidskonsthall och ett nomadiserande museum. 
Frågan som snart aktualiseras i texten är dock hur man fångar något så flyktigt och komplext, 
varför det också är relevant att undersöka om, och hur, en organisation som Museet för glömska 
låter sig studeras. 

Museet	  för	  glömska	  
Museet för glömska är en ideell förening som på sin webbsida presenterar verksamheten som att 
den ”skapar konstutställningar och upprättar ett rum för reflektion kring samtida frågor med 
politisk, social och kulturell glömska som utgångspunkt.”1 Museet för glömska beskriver sig vidare 
som ett nomadiserande museum.2 Den första utställningen skedde under Norrköpings kulturnatt 
den 29 september 2007 och inleddes med ett invigningstal av Erik Berggren och Konstantin 
Economou, som också är grundarna för Museet för glömska. Berggren menar att Museet för 
glömska med den inriktning som lyfts fram ovan var tidigt med kombinationen att uteslutande 
arrangera politiska projekt och att vara ett konstgalleri/museum utan en fast plats att verka på. 
Han menar vidare att det fortfarande är tämligen unikt att, i en medelstor stad som Norrköping, 
bedriva en verksamhet av det slag Museet för glömska gör.3 I jämförelse med andra 
samtidskonsthallar står Museet för glömska ut från mängden, detta av flera olika anledningar 
som jag berör nedan.  

Museet för glömska har likheter med flera olika typer av konst- och museifenomen men utan att 
kunna sägas vara det ena eller det andra. Avsaknaden av lokal gör att det skulle kunna jämföras 
med pop-up museer. Så kallas museer av tillfällig karaktär som ”poppar upp” och sedan 
försvinner igen. Utställningarna sker under en specifik period på en tillfällig plats. I pop-up 
museer inskränker sig dock ofta de deltagande konstnärernas och artisternas roll till att skapa 
utställningens tema och besluta om plats och tidpunkt, medan utställningsmaterialet tas dit av 
besökarna själva. Besökarnas roll och deltagande är därmed av central betydelse.4,5 Exempel på 
pop-up museer är Santa Cruz Museum of Art and History,6 The Pop-Up Museum of Queer 
History7 och Museum of New Art (MONA).8 Museet för glömska “poppar” visserligen upp på olika 
ställen inför varje ny utställning, men utställningen kan sägas vara av traditionell samtidskonsttyp 
och inte deltagarstyrd på det sätt som kännetecknar pop-up museerna. Detta även om det både 
arrangerat ett antal deltagarstyrda aktiviteter kopplade till konsten och använt sig av besökare i 
                                                                    

1 Museet för glömska. http://www.museetforglomska.se/Om-About  
2 Ibid. 
3 Erik Berggren; grundare till Museet för glömska. Intervju 2016-04-28.  
4 Pop up Museum. http://popupmuseum.org/about/  
5 Museum 2.0. http://museumtwo.blogspot.se/2011/11/radical-simple-formula-for-pop-up.html  
6 Santa Cruz Museum of art and history. http://popupmuseum.org/about/ 
7 The pop up musem of queer history. http://www.queermuseum.com/past-pop-ups/ 
8 Museum of new art. http://detroitmona.wix.com/mona#!the-mona-story/cl40 
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konstverken. Ett exempel är installations- och performanceverket Now Boarding som är en del av 
utställningen Is this the time for art?. Konstnären Klitsa Antoniou vill i detta verk kommentera 
flyktingsituationen i Medelhavsområdet genom att låta personer som semestrar på Cypern ta med 
sig fiskfällor, liknande hummertinor, när de återvänder till sina hemländer.9  Denna typ av verk 
tillhör dock undantag i Museet för glömskas utställningar.  

Den typ av museum som Museet för glömska främst kan liknas vid är det idébaserade museet, det 
vill säga ett museum som byggs upp och grundas med utgångspunkt i en idé eller händelse. Det 
kan vara allt från en historisk händelse, ett ideal eller ett tema. Sådana museer drivs ofta av viljan 
att skapa debatt eller dialog.10 Erin Lee Hood menar i sin masteruppsats att det idébaserade 
museet syftar till samhällelig förändring och debatt samt att det har en unik möjlighet att 
inkludera besökarna i utställningarna och inspirera dem att aktivera sig i samhället. Hon menar 
vidare att det finns ett behov hos besökare att diskutera komplexa frågor, och att det idébaserade 
museet som institution kan fungera som rum för samhälleliga, ofta svåra, diskussioner som 
annars saknar plats i samhället.11 Museet för glömska uttrycker tydligt i sin kommunikation, både 
i skrift och i samtal, att det grundas kring en idé. Idén skiftar mellan utställningarna men varje 
utställning har en genomtänkt avsikt. Samtliga idéer som ligger till grund för de unika 
utställningarna tar avstamp i en grundidén om att skapa konstutställningar och att vara ett rum 
för reflektion om samhället, med glömska som utgångspunkt. På så vis är grunden som Museet 
för glömska bygger på mer likt det idébaserade museet medan organisationsformen i högre 
utsträckning påminner om pop-up museet. I denna diskussion är det givetvis av vikt att Museet 
för glömska själva menar att det endast lånat museets namn och att de alltså använder termen 
”museum” metaforiskt. Något de uttrycker i temakortet till den första utställningen, 
Glömskemaskinen, som skapades hösten 2007.12  

Berggren och Economou är tydliga med att det är utställningar och konst som de jobbar med och 
det blir därför också av relevans att studera hur Museet för glömska passar in bland 
samtidskonsthallarna, liksom hur de passar in bland museerna. Eftersom verksamheten är 
relativt liten går det inte att jämföra med de större konsthallarna, utan fokus ligger istället på de 
mindre samtidskonsthallarna. Mikael Löfgren menar att dessa ofta är inriktade på att nå en bred 
publik där deltagarmedverkan eller engagemang med exempelvis pedagogisk verksamhet i 
samband med utställningar är viktigt. Detta eftersom det ofta ingår i de små konsthallarnas 
uppdrag.13  

Även här finns likheter med Museet för glömska, huvudsakligen i valet att engagera sig i 
samtidskonstutställningar. Det finns också likheter med de samtidskonsthallar som organiserar 
sig i form av ideella föreningar som finansierar sin verksamhet med olika former av bidrag.14 
Enligt min mening skiljer sig dock Museet för glömska från samtidskonsthallarna på två 
avgörande punkter. Den första är att Museet för glömska inte har samma 
finansieringsproblematik som många mindre samtidskonsthallar tampas med eftersom 
kuratorerna inte lever på verksamheten utan har andra jobb som försörjer dem. Den andra 
                                                                    

9 Museet för glömska. http://www.museetforglomska.se/Now-Boarding  
10 Museums Etc. Museums of ideas: commitment and conflict. Collection of esseys. 
11 Hood. “Voices in Exhibition Content: The use of content design and interpretation to create effective ways to promote 
social change, civic dialogue and community collaboration”, 21–25. 
12 Erik Berggren; grundare till Museet för glömska. Från temakort för ”Glömskemaskinen” under intervju 2016-04-28. 
13 Löfgren. Inga undantag. Värdeskapande i små och medelstora samtidskonsthallar, 34–53.  
14 Ibid, 34–41.  
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punkten är att idén bakom Museet för glömska och de enskilda utställningarna står i centrum och 
att publiken i någon mening därmed blir sekundär. Detta på så sätt att idén inte syftar till att 
locka en specifik publik utan snarare att publiken som kommer är de som attraheras av idén. Den 
andra punkten möjliggörs av den första och även om Museet för glömska vill locka besökare så är 
det inte avgörande att utställningarna besöks av en publik. Att det på detta sätt kan särskiljas från 
andra små konsthallar bidrar till att Museet för glömskas varande och görande är viktigt och 
intressant att studera.  

De många olika kopplingarna som kan göras till Museet för glömska innebär att det inte med 
lätthet går att placera in i ett fack. Tvärtom. Komplexiteten i att det finns likheter med många 
olika delar av både konst- och museivärlden gör Museet för glömska till ett intressant 
studieobjekt. Det synliggör en mängd olika typer av relationer och förbindelser, såtillvida att det 
på en och samma gång är en konsthall, ett museum och en arena för debatt. Organiseringen som 
nomadiserande museum gör också att det finns potential för att synliggöra andra relationer inom 
Museet för glömska än vad som kan hittas i ett traditionellt (stationärt) museum. För att kunna 
belysa flera olika aspekter av Museet för glömska utan att riskera att bli alltför spretig väljer jag 
att i denna uppsats studera Museet för glömska utifrån det teoretiska perspektivet Actor Network 
Theory (hädanefter ANT). Genom att använda detta teoretiska angreppssätt får jag möjlighet att 
studera hela Museet för glömskas komplexitet utan att på förhand försöka få det att passa in i de 
mallar och teorier som finns för vad som är ett konstgalleri eller ett museum.  

För att förklara hur förbindelserna som finns inom Museet för glömska hänger samman, så 
använder jag det teoretiska begreppet ”obligatorisk passagepunkt”. Detta hjälper mig att se var i 
Museet för glömskas organisation som knutpunkten finns. Obligatorisk passagepunkt myntades i 
Michel Callons forskningsstudie om musslor i St Brieuc-bukten. I denna beskriver Callon hur en 
grupp forskare, med olika metoder, knöt till sig tre andra aktörer i ett forskningsprojekt i syfte att 
få dem med sig i sin lösning på hur musselbeståndet i bukten kunde öka. Callon menar att 
forskarna gjorde sig själva till den obligatoriska passagepunkten för nätverket genom att de 
hävdade att de hade lösningen på problematiken med att det fanns allt färre musslor i bukten. För 
att kunna bevisa sin teori behövde de dock testa den, varför de andra aktörerna behövde ingå i 
forskningsprojektet. I korthet inkluderar begreppet dels att forskarna gjorde sig själva till centrala 
i nätverket och dels de metoder de använde sig av för att åstadkomma detta. Alltså hur de gör sig 
till en punkt som alla andra aktörer i nätverket måste passera för att kunna ingå. En punkt som är 
obligatoriskt att passera.15    

Problemformulering	  
Komplexiteten i Museet för glömskas verksamhet och det faktum att det nästan, men inte riktigt 
går att kategorisera, gör att det är intressant att studera. Det gör också att studier av det kan bidra 
med en ökad kunskap om allt det som Museet för glömska nästan, men inte riktigt, är. Jag har 
haft svårt att hitta forskning som belyser den typ av organisering och verksamhet som Museet för 
glömska ägnar sig åt. Därför är det desto intressantare att studera vilken ökad kunskap studiet av 
Museet för glömska kan bidra med. Att Museet för glömska dessutom verkar utvidga och omtolka 
innebörden av hur en konsthall eller ett museum kan göras bidrar ytterligare till att det är 
intressant och angeläget att studera.  
                                                                    

15 Callon, ”Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc bay”, 
196–233. 
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Sophia Acord Krzys och Tia Denora menar att studier av konst inom sociologin, historiskt sett, 
har bidragit till mycket förståelse om samhället, så mycket att det är en egen gren inom 
sociologin. Dock har konsten huvudsakligen setts som meningsskapande objekt eller som 
kulturbärare eller som en vara. Acord och Denora menar vidare att det alltid pågår en förhandling 
mellan publiken och konstverken som mynnar ut i hur konstverken kan förstås. Denna 
förhandling menar de kan ske på två sätt; i det första traditionella, är det individer som gör 
tolkningen mellan dem. Kuratorerna som skapar en utställning är ett exempel på vem dessa 
individer kan vara. Acord och Denora argumenterar dock för ett andra sätt och menar i detta att 
det hela tiden sker en förhandling mellan publiken och konstverket, utan mellanhänder.16 I detta 
senare perspektiv finns det kopplingar mellan studier av konstverk och ANT-teori i form av hur 
man ser på objekt inom ANT-teori. De teoretiska utgångspunkterna inom fältet sociologiska 
studier av konst har dock i hög utsträckning varit ideologikritiska eller socialkonstruktivistiska 
kulturstudier. Att en posthumanistisk ansats är ovanlig ökar mitt intresse för att studera Museet 
för glömska med denna ansats eftersom detta borde kunna ge andra perspektiv än de som finns 
idag.  Cecilia Åsberg presenterar posthumanism som en mångfacetterad samhällsvetenskaplig, 
humanistisk och filosofisk teoretisk inriktning som ifrågasätter ”[…] antrocentrism och 
humanismens imperialistiska logik.”17 Jag förstår posthumanism på detta sätt i min uppsats och 
utgår specifikt från ANT som är en av många posthumanistiska teoribildningar. Jag ser i detta 
även ANT som ett slags samlingsbegrepp och därmed blir både begreppet obligatorisk 
passagepunkt och översättningssociologi en del av ett större ANT-spektra för mig. Mitt antagande 
är att min uppsats kan bidra med ny kunskap om olika sätt att organisera presentationen av konst 
genom att studera konst med ett ANT-perspektiv. Att studera Museet för glömska med hjälp av 
begreppet obligatorisk passagepunkt kan också bidra till att vidare utveckla användningsområdet 
för obligatoriska passagepunkter. 

Syfte	  
Uppsatsens syfte är att åstadkomma en ökad förståelse för hur icke-traditionella museum och 
konsthallar kan göras genom att studera Museet för glömska. Med hjälp av ett ANT-perspektiv 
synliggörs aktörer och spårbara förbindelser som relaterar till Museet för glömskas nätverk. 
Genom att identifiera dessa förbindelser beskriver uppsatsen vad Museet för glömska är och hur 
det görs.  

Jag använder mig av begreppet obligatorisk passagepunkt för att synliggöra sambandscentralen 
eller noden i Museet för glömskas nätverk. En central del av uppsatsen är därför att identifiera 
vad eller vem den obligatoriska passagepunkten är samt att visa vilka strategier som vidtas för att 
säkerställa nätverkets fortsatta existens. I synliggörandet av aktörer visar uppsatsen också vilka 
”talespersoner” som Museet för glömska har och vilka handlingar dessa engagerar sig i för att 
stabilisera Museet för glömskas förbindelser med omvärlden.  

Frågeställningar	  
Utifrån syftet med uppsatsen ställs ett antal frågeställningar som uppsatsen förväntas besvara. 
Frågeställningarna syftar vidare till att ringa in Museet för glömska och dess verksamhet för att 
uppsatsens syfte ska kunna uppnås. Frågeställningarna är som följer. 
                                                                    

16 Acord och Denora. “Culture and the Arts: From Art Worlds to Arts-in-Action”, 224–226. 
17 Åsberg. “Läskunnighet bortom humanioras bekvämlighetszoner”, 9. 
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•   Vad är Museet för glömska i ett ANT-perspektiv?  
•   Vilka strategier engagerar sig Museet för glömskas obligatoriska passagepunkt i för att 

säkerställa sin roll som obligatorisk passagepunkt? 
•   På vilket sätt kan användandet av ett ANT-perspektiv ge nya perspektiv på Museet för 

glömskas organisation? 

Avgränsningar	  
Latour menar att inom ANT handlar avgränsningarna av en studie ibland om mycket praktiska 
anledningar som exempelvis att den ska innehålla ett visst antal ord.18 Jag kommer dock inte 
använda mig av detta fullt ut även om en gräns så klart är antalet sidor i uppsatsen. Istället 
avgränsar jag genom att inte följa förbindelser som inte har en koppling till Museet för glömska 
eller förbindelser som befinner sig för långt bort.  

Utöver detta har jag begränsat uppsatsen genom de empiriska urval som jag gjort. Jag har 
intervjuat grundarna, tillika kuratorerna för Museet för glömska och två konstnärer som de 
samarbetat med vid flera tillfällen. Eftersom Museet för glömska är ett metaforiskt museum finns 
inget arkiv och inga samlingar utöver intern dokumentation. Därför har jag också avgränsat 
studien i form av att det material, i huvudsak intern dokumentation av utställningar och via 
webbsidan, som jag har haft tillgång till. 

Ytterligare en slags avgränsning är att jag, i uppsatsens analysdel, låter mig också inspireras av 
delar av Gilles Deleuze och Felix Guattaris teorier. Jag lånar och tänker fritt utifrån deras tankar 
om ”forskningsmaskinen”19, ”rizom”20, ”kroppar utan organ”21 och om nomadisering22. Texterna 
som står bakom dessa tankar låter sig inte förklaras så lätt varför en avgränsning i min uppsats är 
att inte beskriva dessa begrepp närmare i uppsatsen teoridel utan att enbart använda mig av deras 
andemening så som den tolkas av mig. Jag förtydligar hur jag använder mig av respektive begrepp 
i relation till när de presenteras i texten.  

Ontologiska	  ställningstaganden	  i	  uppsatsen	  
Eftersom användningen av ANT som teoretisk utgångspunkt innebär något av en 
perspektivförskjutning från ett mer traditionellt sätt att se på världen väljer jag att i detta avsnitt 
mycket kortfattat beskriva några ontologiska ställningstaganden för uppsatsen. ANT är en mycket 
heterogen teoribildning och att överhuvudtaget använda ett samlingsbegrepp som Actor Network 
Theory är omtvistat bland forskare som använder sig av ANT.23 För min uppsats utgår jag 
huvudsakligen från en av Bruno Latours definitioner men jag lånar också begrepp och 
ställningstaganden från John Law, Annemarie Mol samt Deleuze och Guattari. ANT som teori och 
metod beskrivs mer detaljerat i kapitlen ”Teoretiskt ramverk” (se sida 13) och ”Metod, material 
och tillvägagångssätt” (se sida 20). Här nedan beskrivs grundsatserna inom teoribildningen så 
som jag tolkar dem i min uppsats. 

                                                                    

18 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 176–179. 
19 Deleuze och Guattari. A thousand plateaus. Capitalism and schizophrenia. 3–5. 
20 Ibid, 6–25. 
21 Ibid, 149–166. 
22 Ibid, 351–423. 
23 Law. ”Topology and the naming of complexity”, 1–10. 
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Latours utgångspunkt för ANT som teoribildning är att den sociala värld som sociologer 
traditionellt arbetar med inte existerar. Latour menar istället att den sociala världen består av 
kopplingar mellan aktörer. På så sätt kan Latours ANT ses som en slags motreaktion mot den 
traditionella sociologin. I samma anda menar Latour också att inte heller samhället finns som 
något slags yttre ramverk som vi människor finns och verkar i och som sociologer kan studera. 
Istället hävdar han att verkligheten studeras genom att synliggöra förbindelserna som finns 
mellan aktörer.24 Eftersom samhället och det sociala inte finns så finns inte heller en vetenskaplig 
gränsdragning mellan natur och kultur.25 Detta syns bland annat i att aktörerna inom ANT inte är 
begränsade till att vara människor utan också kan vara objekt eller djur.26 En av de allra mest 
grundläggande principerna inom ANT handlar om att det som ska studeras ska vara synliga 
kopplingar mellan aktörer. Om något finns och på något sätt påverkar nätverket så syns det och 
annars så är det irrelevant för studien. Med denna princip får inte samhällsforskaren sätta sig 
över de eller det som studeras och leta efter osynliga förklaringar.  

Vad gäller den del av verkligheten som är outforskad så väljer Latour att kalla denna ”outforskad 
plasma”. Han menar att det existerar en värld utanför det som är kartlagt men säger samtidigt att 
vi inte vet hur denna ser ut.27 ”Världen" definierar Latour som de verkande krafter som förmår 
aktörer att agera och som skapas när aktörer utför handlingar. Det vill säga, världen är 
förbindelserna mellan aktörer, oavsett hur aktörerna och förbindelserna ser ut. Han menar vidare 
att världen inte är en, utan att det finns flera. Annemarie Mol är inne på samma spår och menar 
att det genom olika performativa praktiker skapas och finns flera olika verkligheter samtidigt.29 I 
relation till Mols teori om multipla verkligheter menar jag att min studie beskriver en verklighet 
av Museet för glömska. Som en konsekvens av detta resonemang menar jag vidare att man, om 
man skulle använda sig av andra teoretiska angreppssätt, skulle se andra verkligheter om Museet 
för glömska. 

Tidigare	  forskning	  
Det finns en mängd tidigare forskning inom både konst och museer. För att ringa in den kontext 
som omger Museet för glömska fokuseras detta avsnitt på att beskriva de delar av samtidskonsten 
som kan relateras till Museet för glömska. Jag diskuterar också mycket kortfattat och i stora drag 
organisationen av konst på konstmuseer och beskriver även här den typ av museum som kan 
sägas ligga närmast Museet för glömskas verksamhet. Jag avslutar detta avsnitt med att kortfattat 
beskriva tidigare forskning som använt sig av begreppet obligatorisk passagepunkt. 

Samtidskonsten	  
Brandon Taylor menar att samtidskonstens uppgift är att kritisera eller kommentera samtiden.30 
Som vi ska se nedan menar många att organisationen av samtidskonsten på många sätt 
omöjliggör just denna kritik. Alexander Dumbadze och Suzanne Hudson menar att 
samtidskonstens början är 1989 i samband med att Berlinmuren föll och händelserna vid 

                                                                    

24 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 51–52. 
25 Ibid 140–146. 
26 Ibid, 51–52. 
27 Ibid, 284–289. 
29 Mol. “Ontologisk politics. A word and some questions”, 75–77. 
30 Taylor. Art today, 6–7. 
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Himmelska fridens torg inträffade. Den europeiska samtidskonsten har också starkt påverkats av 
kommunismens fall i Sovjetunionen och de flertalet revolutioner som följt på denna. Denna nya 
form av konst kan sägas vara global med flera centrum runt om i världen. Det som kanske mest 
kännetecknar samtidskonsten, eller det som påbörjade den, var det stora antal biennaler, det vill 
säga internationella konstmässor som återkommer regelbundet, som uppstod runt om i världen 
med fokus på det lokala i det globala.31 Terry Smith tolkar Jean-Luc Nancy och menar att denne 
ringar in samtidskonsten genom att beskriva den som en konst som främst kännetecknas av att 
den ställer frågan: Vad är konst?32 Julian Stallabrass menar att födseln av samtidskonsten blev 
den slutliga uppgörelsen med den vita, ordnade och manliga konsten som istället ersattes av en 
mångfacetterad och heterogen konst.33  

Samtidskonsten kan också sägas ha återaktualiserat debatten om huruvida konstverkens form 
eller betydelse är viktigast och formalismen tycks ha återkommit, om än i en ny tappning.34 Anne 
Ellegood menar att formalismen var aktuell under den amerikanska modernismen och att det blev 
en slags ideologisk ståndpunkt snarare än en beskrivning av konsten. Denna ståndpunkt innebar 
att man inom formalismen skapade en binär skillnad mellan form och innehåll. Formalismen 
menade att värdet hos ett konstverk låg inom verket i sig och att betydelsen eller kontexten var 
oviktiga. Den mest radikala formen av formalism stod konstkritikern Clement Greenberg för. 
Eftersom formalismen i så hög utsträckning ignorerade mening och kontext förkastades den i den 
postmoderna diskussionen. Motsatsen till formalismen var, enligt Ellegood, konceptuell konst 
som hävdade att meningen eller idén bakom ett konstverk var allt och att formen var helt 
sekundär. Konstverken behövde inte skapas alls utan kunde förbli i idé- eller ritningsstadiet. 
Ellegood menar dock att denna gamla debatt huruvida form eller innehåll är den centrala 
aspekten i konsten inte längre är aktuell eftersom form och innehåll under 90-talet slutade vara i 
konflikt med varandra. Det har istället skapats ett nytt intresse för formalismen men då i form av 
ett fokus på konstens medium och kombinationen av olika medium.35 Joan Kee verkar bara delvis 
hålla med Ellegood om denna analys när hon diskuterar form i relation till etnicitet och 
deltagande. Kee menar även hon att formen och meningen inte går att särskilja men tillägger 
också att konstnärens intentioner och person är en del av formen och verket. Hon menar därför 
att formalismen har slitit sig från Greenbergs rigida version och antagit en mer global form. Kee 
sammanfattar dock med en frågan om denna nya formalism kan innebära att konsten igen i högre 
utsträckning kommer handla om estetik till förmån för politik.36 Irene V Small lägger till 
ytterligare en aspekt på diskussionen om form och mening när hon menar att mediet för konsten 
inom konceptuell samtidskonst ofta redan existerar och att ”formen” i dessa fall är ett beteende 
och inte en faktisk form. Hon tolkar i detta den tyska sociologen Niklas Luhmann, som enligt 
henne menar att medium är de medel som möjliggör former för konst, men som i sig själv är 
formlös. Small utvecklar resonemanget om medium och form vidare och menar att mediet blir 
synligt i ljuset av hur formen presenterar det. Hon menar också att distinktionen mellan konstens 
form och medium är en fråga om  gränsdragningar mellan en forms insida och utsida. 
Manipulationen av, vad hon kallar, ”extra-artistiska medium” som ideologiska konflikter och 

                                                                    

31 Dumbadze och Hudson. Contemporary art. 1989 to the present, 2–3. 
32 Smith. ”’Our’ contemporaneity?”, 20–22.  
33 Stallabrass. Art Incorporated, 34–35. 
34 Dumbadze och Hudson. Contemporary art. 1989 to the present, 70–71. 
35 Ellegood. ”Formalism redefined”, 84–92. 
36 Kee. ”Form in the service of the global”, 95–103. 
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offentliga rummet präglar en stor del av den samtidskonst som finns idag varför diskussionen om 
form och medium är aktuell.37 Small avslutar sitt resonemang med att konstatera att 

To approach work of art as autopoietic forms produced in relation to a multiplicity of 
aspecific mediums is to concieve of art’s autonomy as operative, rather than merely 
ideological or aesthetic.38 

I denna diskussionen inom samtidskonsten sker alltså en förflyttning av konstdiskussionen från 
estetik och ideologi till en operativ eller verkande konst. Denna tolkning av vad konst är skapar 
förutom att ge konstverket autonomi och agens, också en länk till en ANT-tolkning av konsten. 
Konstverket blir med denna definition en egen aktör på samma sätt som konstverket med ANT-
perspektiv blir en egen aktör när det väl har lämnat konstnärens händer. Latour ägnar också en 
hel del tid åt att diskutera form, vilken han menar är den mest väsentliga typen av översättningar, 
det vill säga det bästa mediet för hur en förbindelse mellan aktörer ser ut. En form är enligt 
honom ”[…] något som gör att något annat kan transporteras från en plats till en annan.”39 

Det finns således delar av samtidskonsten och ANT-teori där dessa närmar sig varandra och 
exempelvis ägnar sig Latour även åt forskning inom konst och politik.40 Även andra framstående 
ANT-teoretiker som Félix Guattari och Gilles Deleuze ägnar sig åt forskning inom konst och 
filosofi. Deras teorier används också inom forskning om konst.41 

Organisation	  av	  konst	  	  	  	  
I en mycket kortfattad och förenklad bild av konstens organisering inom museer kan de olika 
epoker av olika konstnärliga uttryckssätt sägas återspeglas i organisationen av samlingar.42  
Cristopher Whitehead menar att objekten på museum visar historien och att det därför finns ett 
intimt samband mellan museum och konsthistoria. Han diskuterar vidare tre sätt att kategorisera 
och skapa objekten i utställningar på konstmuseum. Det första sättet är genom att innehållet i 
konsten och konstens sociala kontext står tillbaka för konstnärskap och produktion. Det andra 
sättet är att kategorisera efter mening och motiv hos objekten, vilket gör kontexten viktig. Mening 
och ikonografi blev viktigare än vilken stil som konstverket befann sig inom. Det tredje exemplet 
är hämtat från the National Gallery där konstobjekten sågs som dokument över svunnen tid vars 
funktion var att berätta om något bortanför sig själva, men som också hade möjligheten att 
berätta om större sociala nätverk.43 Dana Arnold menar också att museiutställningar utgår från 
objekt som organiseras efter olika nutida system. Dåtiden visas genom nutidens ögon vilket gör 
att det som faktiskt visas är hur dåtiden ser ut med moderna ögon och inte en objektiv sanning 
om historien.44 Hon menar också att konstmuseer traditionellt har dominerats av en teleologisk 
uppvisning av verken men att detta, i alla fall inom moderna museum, är på väg att ändras.45   

                                                                    

37 Small. ”Medium aspecificity/autopoietic form”, 117–124. 
38 Ibid, 124. 
39 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 263. 
40 Se exempelvis: http://www.e-flux.com/journal/23/67790/some-experiments-in-art-and-politics/ och 
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/96-MTP-DING.pdf  
41 Se exempelvis: Zepke och O’Sullivan. Deluze and contemporary art och O’Sullivan. Art encounters Deleuze and 
Guattari: Thought beyond representation. 
42 Arnold. Konstvetenskap – en introduktion, 53–89. 
43 Whitehead. ”Establishing the manifesto. Art histories in the nineteenth-century museum”, 48–53. 
44 Arnold. Konstvetenskap – en introduktion, 103. 
45 Ibid, 112–114 
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Nina Simon menar att museipubliken blir allt äldre och allt vitare i relation till resten av 
befolkningen i USA och att detta är ett faktiskt problem, inte bara för museerna utan för hela 
kultursektorn. Hennes lösning på denna problematik är att skapa deltagande museum för att 
museerna ska kunna återknyta kontakten med sin publik och bli aktuella igen. Lösningen bygger 
på tre principer; att publikcentrerade museum är relevanta, att publiken skapar sin egen mening 
om det de ser och att deltagarnas röster kan friska upp utställningarna. Med deltagande museum 
eller en deltagande kulturinstitution menar Simon ett ställe där besökarna själva kan vara 
kreativa och interagera med varandra kring utställningarna.46 Hood föreslår att idébaserade 
museum kan vara ett sätt att skapa de deltagande museum som Simon diskuterar.47 Idébaserade 
museum definieras av Museums ETC48, ett inom-sektoriellt bokförlag som själva säger sig 
publicera utifrån vad branschen efterfrågar just idag, som museum som bygger sin verksamhet 
kring en idé snarare än utifrån sina samlingar. De menar också att dessa kan variera mycket i 
storlek, budget och teman men att de har som gemensam nämnare att de alla är ”driven, 
energised and commited in a way which sets them apart”.49 Museums ETC menar vidare att, att 
samla och ta hand om objekt av olika slag fortfarande är viktigt men att detta är en sekundär 
syssla och att grundandet av, och syftet med, museerna föds i en idé.50  

Med samtidskonstens heterogenitet är det kanske inte så konstigt att också organiseringen av hur 
konsten visas blir alltmer heterogen. En mer mångfacetterad konst och publik borde, och verkar, 
också ställa krav på flera olika sätt att närma sig publiken, varför en uppsjö av nya former av 
museer och konsthallar skapas. Susan Buchmann menar att samtidskonsten utgör en skiljelinje 
mellan konsten och de stora konstmuseerna. Dock med perspektivet att konstens medium i sig 
utgör en orsak till att det är så. Detta genom att tekniken ger en ny möjlighet till spridning av 
konst via media och internet.51 Stallabrass menar exempelvis att de stora (konst-)museerna ställs 
inför att de ska säkerställa att konsten är fri och inte enbart styrs av ekonomiska intressen, 
samtidigt som de förväntas skapa gynnsamma samarbeten och populära utställningar som lockar 
publik.52 Kanske blir den gamla schismen mellan elit- och masskultur extra synlig i 
samtidskonstens ljus? Diskussionen kring biennalerna och samtidskonsten verkar i alla fall i hög 
utsträckning handla om huruvida heterogeniteten i både konsten och bland de som producerar 
konsten vilar på en ideologisk bas eller om det bara är ytterligare ett symtom på den neoliberala 
samtida konsumtionen.53  

Nina Möntmann diskuterar också konsthallar och konstmuseums roll i det neo-kapitalistiska 
systemet och menar, i linje med Stallabrass resonemang ovan, att dessa blir företagsmärkta och 
att deras framgång endast räknas i deras förmåga att locka en stor publik. Som en strategi för att 
locka den stora publiken menar Möntmann att det har skapats ett kuratoriskt uttryck med fokus 
på besökarnas deltagande men också en organisatorisk form som präglas av att den ska vara 
flexibel och förändringsbar. Hon menar också vidare att dessa metoder inte enbart är reserverade 

                                                                    

46 The participatory museum. http://www.participatorymuseum.org/preface/  
47 Hood. “Voices in Exhibition Content: The use of content design and interpretation to create effective ways to promote 
social change, civic dialogue and community collaboration”, 21–25. 
48 Museums ETC. http://museumsetc.com/pages/about 
49 Museums ETC. Museums of ideas: commitment and conflict. Collection of esseys, 5.  
50 Ibid, 5. 
51 Buchmann. ”Medium specificity in contemporary art”, 107–111. 
52 Stallabrass. ”Elite art in an age of Populism”, 42–47. 
53 Griffin. ”Worlds apart: contemporary art, globalization, and the rise of beinnals”, 12–14. 
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för privata museer och konsthallar utan att de också är på väg in även i de offentligt ägda 
institutionerna. Som en konsekvens menar hon att kritiken inom dessa institutioner har 
försvunnit.54 Ett alternativ till detta sätt att organisera på menar Möntmann är så kallade 
relationella organisationsformer där fokus inte är en bred publik utan en specifik publik med ett 
ökat fokus på forskning och konstnärliga strategier snarare än på företagsstrategier.55 Som ideal 
för dessa lyfter hon fram gräsrotsrörelser från den södra hemisfären som hon också menar bildar 
en slags kvasi-institutioner. En möjlig ny organisationsform är en institution som behåller 
deltagandet i det publika rummet samtidigt som den skapar fria rum i former av organiserade 
nätverk med både konstnärer och forskare. Hon menar att dessa kan jämföras med Appadurais 
diasporic public spheres.56 Möntmann menar också att små konsthallar, som hon kallar Wild 
childs, skulle kunna skapa denna form av organisation.57 

Löfgren menar att det finns både likheter och skillnader mellan små och medelstora 
samtidskonsthallar. Gemensamt är att de ofta har en publiknära verksamhet med program vilket 
också inkluderar särskilda insatser mot barn och unga. De arbetar alltså ofta med verksamhet 
utöver själva utställningen. Löfgren menar också att det som kanske mest kännetecknar dem är 
hur de nätverkar i världen. Han kallar dem ”glokala noder”. Med detta begrepp försöker han 
sammanfatta alla de nätverk som samtidskonsthallarna engagerar sig i. De ska samtidigt driva 
verksamhet med konstnärlig (global) toppkvalitet och vara lokalt förankrade med medborgarna i 
närheten.58 Löfgren diskuterar också konstens värde och menar att konsten och kulturen efter 
1990-talet i allt högre utsträckning har fått motivera sin existens med andra värden än kulturens 
egenvärde. Eftersom det inte längre var en självklarhet att finansiera kulturen med skattemedel 
var kulturen tvungen att anamma en nyttoargumentation för att säkerställa fortsatt 
skattefinansiering.59  

Möntmann menar att museer som tidigare var en central del av uppbyggnaden av 
nationalstaterna numera är en del av den neo-liberala coporate turn, vilket gör att utmaningarna 
som samtidskonsten står inför huvudsakligen handlar om hur konsten ska kunna sägas hållas fri 
från kapitaliseringen eller jakten på populistiskt innehåll i syfte att locka publik. Hon menar 
vidare att för att kunna åstadkomma detta måste alternativa sätt till organisering av konsthallarna 
och konstmuseerna uppstå.60 Hito Steyerl går ett steg längre och menar att det inte är en slump 
att samtidskonsten ser ut om den gör med en heterogenitet i både ursprung och stil utan att detta 
är en del av det neo-liberala kapitalistiska systemet.61 Hen menar vidare att genom att ignorera 
detta så blir politiken i konsten också ignorerad, vilket innebär att det finns en politik om 
samtidskonsten men inte inom.62 Oavsett om man diskuterar konst eller museum verkar det 

                                                                    

54 Möntmann. ”Art institutions and their publics: on relational strategies. What is the project of an art institution and who 
is its public?”, 88–91. 
55 Ibid, 93–94 
56 Ibid, 94–98. 
57 Möntmann. ”Playing the wild child. Art institutions in a situation of changed public interest”, 16–27. 
58 Löfgren. Inga undantag. Värdeskapande i små och medelstora samtidskonsthallar, 44–47.  
59 Ibid, 70–74. 
60 Möntmann. ”Art institutions and their publics: on relational strategies. What is the project of an art institution and who 
is its public?”, 87–90. 
61 E-flux. http://www.e-flux.com/journal/21/67696/politics-of-art-contemporary-art-and-the-transition-to-post-
democracy/, Steyerl. Politics of art: contemporary art and the transition to post-democracy. 
62 E-flux. http://www.e-flux.com/journal/21/67696/politics-of-art-contemporary-art-and-the-transition-to-post-
democracy/, Steyerl. Politics of art: contemporary art and the transition to post-democracy, 4. 
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finnas en tendens att röra sig mot en mer heterogen organisering av konst där också 
deltagarperspektivet får en central roll. Finansieringen, främst i relation till det neo-liberala 
systemet, påverkar både produktionen och organisationen av hur konst presenteras. Mitt i detta 
verkar Museet för glömska, som en liten samtidskonsthall med tendenser mot ett idébaserat 
museum, men utan samlingar.  

Tidigare	  studier	  om	  obligatoriska	  passagepunkter	  
Det finns få studier som använder sig av obligatorisk passagepunkt och ingen som direkt rör konst 
eller museer. Kevin Hetherington nämner det i förbigående när han studerar museiinstitutionens 
heterogenitet genom att granska den historiska relationen mellan subjekt och objekt i en musei-
kontext. Han menar i sin studie att museet blir en obligatorisk passagepunkt för hur subjektet 
konstitueras. Detta genom att det materiella, eller objekten, på museet hela tiden relaterar till 
subjektet. Hans fokus är subjektskapandet snarare än den obligatoriska passagepunkten, vilken 
han inte knyter an till i någon högre utsträckning.63 Det finns dock andra studier där obligatorisk 
passagepunkt används desto mer, vilka följer nedan.  

Tidigare forskning som utvecklat idén om obligatoriska passagepunkter spänner över flera olika 
områden. McInerney använder begreppet i sin studie av hur organisationer försöker politisera fri 
mjukvara med öppen källkod. Han menar att “vanliga” mjukvaruföretag bygger in sin politik 
direkt i teknologin, men att fri mjukvara med öppen källkod inte har möjlighet till detta eftersom 
varan redan är fri att använda för den som vill. Därför använder de sig av andra strategier, 
huvudsakligen genom att placera sig som obligatoriska passagepunkter mellan utvecklarna och 
allmänheten eller företagen.64 McInerneys visar i sin studie att organisationens talesperson kan 
avgöra huruvida organisationen lyckas bli en obligatorisk passagepunkt eller ej. Han knyter ett 
företags framgång som obligatorisk passagepunkt till en individs arbete och diskuterar huruvida 
organisationen kommer att kunna kvarstå som obligatorisk passagepunkt när denna person 
försvinner från  organisationen. McInerneys diskuterar också huruvida den obligatoriska 
passagepunkten följer med denna talesperson när hen byter arbetsplats, och om hens nya 
arbetsplats i sin tur blir ny obligatorisk passagepunkt.65 

Thomas Kirsch talar om obligatorisk passagepunkter när han beskriver hur Jehovas vittnen 
använder tryckt media som exempelvis Vakttornet för att knyta sina anhängare till sig. I sin 
studie visar han hur Jehovas vittnen använder sig av tryckt media och uppmuntran till läsning 
som en strategisk del av sitt missionerande och att detta syftar till att fördjupa medlemmarnas 
engagemang i rörelsen. Han menar att magasinen och tidningarna blir obligatoriska 
passagepunkter genom att det skapas ritualer kring hur de ska läsas. Till detta tillkommer de 
ritualer som skapas när församlingens ledare “förhör” församlingsborna på innehållet. Att de som 
“läser rätt” får en bättre ställning i församlingen ger starka incitament för att studera texterna 
noga. Tillsammans skapar de båda ritualerna den socioreligiösa progressen hos församlingen, där 
följsamhet för det “rätta” sättet att läsa leder till högre status i gruppen.66  

Geof Bowker utvecklar idén om obligatoriska passagepunkter i sin studie av de strategier som den 
cybernetiska rörelsen under 1943–1970 använde för att få sin teori att bli universell. Denna 
                                                                    

63 Hetherington. “From blindness to blindness: museums, heterogenity and the subject”, 51–54. 
64 McInerney. ”Technology movements and the politics of free/open source software”, 206–210, 222. 
65 Ibid, 221–223. 
66 Kirsch. ”Ways of reading as religious power in print globalization”, 512–514. 
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rörelse bestod av vetenskapsmän och forskare som var förespråkare för cybernetiken. Bowker 
definierar en obligatorisk passagepunkt som någon eller något som innehar en position mellan 
två enheter som talar olika språk och där den obligatoriska passagepunkten översätter mellan 
dem. I hans studie är det vetenskapsmännen som innehar funktionen som obligatoriska 
passagepunkter, så till vida att de fungerade som översättare mellan vetenskapen och samhället. 
Bowker menar dock att den strategi som gjorde cybernetiken så framgångsrik var att 
vetenskapsmännen inte bara var obligatoriska passagepunkter utan också antog funktionen av  en 
så kallad distribuerad passagepunkt vilken innebar att vetenskapsmännen, vid sidan av att teorin 
översattes genom dem, också såg till att vara överallt.67 Han uttrycker det som 

The obligatory passage point is inescapable because we need to draw on the services 
of a translator and his or her blacked-boxed set of tools in order to get where we want 
to go. The distributed passage point is inescapable because wherever we do go (the 
farthest reaches of the human mind, the depths of the jungle) we will find the new 
universal science. Cyberneticians in the period 1943–70 created just such a science.68 

Variationen på områden där obligatorisk passagepunkt kan användas är stor, vilket ovanstående 
studier visar. Den obligatoriska passagepunktens gestaltning verkar också de komma i många 
olika former och både som subjekt och objekt. Hos Callon (som jag återkommer till i avsnittet 
”Obligatorisk passagepunkt” på sida 15) är den ett forskarlag, hos Hetherington ett museum, hos 
McInerney ett företag men knutet till en individ, hos Kirsch en tidning och hos Bowker 
vetenskapsmän. För min uppsats använder jag obligatorisk passagepunkt för att studera hur 
förbindelserna som relaterar till Museet för glömska hänger samman. 

Uppsatsens	  disposition	  
Uppsatsen inleds med en inledning som presenterar Museet för glömska och dess plats bland 
konstmuseer och gallerier. De ontologiska ställningstaganden som ligger till grund för uppsatsen 
presenteras också här tillsammans med uppsatsens problemformulering, syfte, frågeställningar 
och avgränsningar. För att få en kontext att placera studien i presenteras också, för uppsatsen, 
relevanta delar av tidigare forskning som gjorts inom området. Inledningen avslutas med 
uppsatsens disposition. Efter inledningen presenteras uppsatsens teoretiska ramverk där ANT 
presenteras tillsammans med begreppen obligatorisk passagepunkt, ”objektsskapande-” och 
”rumsligt nätverksperspektiv” samt immutable mobiles. Jag redogör för det teoretiska ramverket 
innan metoden eftersom delar av detta avsnitt förklarar delar av metoden. Det teoretiska 
ramverket följs av en metoddel där metodologisk ansats, metoder för datainsamling och 
tillvägagångssätt i analys och tolkning uppsatsen beskrivs. Här presenteras också det empiriska 
materialet. När detta kapitel avslutas börjar uppsatsens analysdel vilken redogör för vad Museet 
för glömska är, hur det görs och hur det hänger samman. Efter analysdelen presenteras resultat 
och en avslutande reflektion tillsammans med förslag på vidare forskning. Som avslutning 
sammanfattas uppsatsen. Sist i uppsatsen återfinns referenslistan.     

   

                                                                    

67 Bowker. ”How to be universal: some cybernetic strategies 1943–70”, 122–123. 
68 Ibid, 70, 123. 
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Teoretiskt  ramverk  
Som beskrivs i uppsatsens inledning så använder jag mig av ANT och obligatorisk passagepunkt 
för att kunna inkludera hela komplexiteten i Museet för glömska. Jag väljer också att använda mig 
av begreppen objektskapande- och rumsligt nätverksperspektiv och homeomorfism för att 
förklara Museet för glömskas syntax, det vill säga hur delarna förhåller sig till helheten. För att 
beskriva hur Museet för glömska görs använder jag mig också av begreppet immutable mobiles. 
Nedan beskrivs grunderna för den version av ANT som jag utgår ifrån i min uppsats. Efter denna 
följer en teoretisk genomgång av obligatorisk passagepunkt, homeomorfism objektskapande- och 
rumsligt nätverksperspektiv samt immutable mobiles.  

Actor	  Network	  Theory	  
Latour menar i Tinget Återställt. En introduktion till actor-network theory att det finns fem 
grundläggande principer som ANT kan sägas bygga på. Han kallar dem osäkerhetskällor. 
Resonemanget bygger på att han gör en åtskillnad mellan de socialas sociologer (traditionella 
sociologer) och associationssociologier (ANT-teoretiker) mellan vilka han menar att det finns 
grundläggande skillnader.69 Framförallt består dessa av skillnader i hur den sociala världen 
uppfattas och studeras. Latour menar att det sociala är ”en rörelse som kan uppfattas indirekt när 
en äldre association förändras en aning, muterar och blir till en annorlunda eller något nyare 
association.”70 Det sociala existerar således inte som någon form av yttre ramverk inom ANT, 
vilket han menar att de socialas sociologer utgår ifrån.  

Den första osäkerhetskällan handlar om gruppen och innebär i korthet att det inte finns någon 
färdig grupp att utgå ifrån i forskning utan att en grupp är en ständigt pågående process med 
skiftande förbindelser. Latour menar att vi istället för att besluta vilken grupp vi ska följa istället 
följer aktörerna och studerar de spår som deras gruppbildande och gruppdemonterande lämnar 
efter sig. Det är således genom att titta på kontroverser kring grupper som man synliggör dem. 
Detta görs i fyra steg. Hitta talespersoner som talar för gruppen och som ”rättfärdigar gruppens 
existens, åberopar regler och prejudikat och jämför, […], en definition med alla de andra.”71 
Förbindelserna framhävs i relation till konkurrerande förbindelser i så kallade ”anti-grupper”. 
Talespersonerna definierar också gruppen genom olika gränsdragningar. Den fjärde och sista 
kontroversen är att talespersoner också inkluderar de eventuella samhällsvetare, journalister och 
statistik som befäster gruppen genom att tala om den.72 Grupper ses också som performativa 
vilket innebär att de skapas genom de olika sätt och former som de verkar i. När de slutar att 
verka så slutar de också existera. Om gruppen fortsätter existera när föremålet för vår studie 
försvunnit så innebär detta att andra aktörer har fortsatt görandet. När görandet tas över sker 
detta antingen men hjälp av en mellanhand eller av en medlare. Mellanhänderna transporterar 
krafter eller betydelser utan att omvandla dem och är därmed ganska ovanliga. Medlare kan 
istället inte transportera någonting utan att omvandla det, vilket är det absolut vanligaste.73  

                                                                    

69 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 13–31. 
70 Ibid, 52. 
71 Ibid, 46. 
72 Ibid, 43–49. 
73 Ibid, 54–56. 
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Figur 1. Hur handlingar övertas mellan aktörer inom ANT. 

Den andra osäkerhetskällan innebär i korthet att handlingar övertas. Handlingar i detta fall ses 
också som något icke-lokalt, vilket innebär att den alltid översätts, lånas, inspireras eller med en 
mängd andra metoder sprids mellan aktörer. Figur 1 ovan illustrerar den andra osäkerhetskällans 
process. För att nysta i detta definieras först aktör som något eller någon som förmås att agera av 
andra. En aktör kan därmed vara både mänsklig och icke-mänsklig. Det som får aktörer att agera 
kallas för verkande krafter. En verkande kraft framställs alltid som att den gör något och är alltid 
synlig. De olika gestaltningar som en verkande kraft kan anta kallas aktanter. Eftersom aktörerna 
i nästan alla fall har egna teorier och tankar om vad det är som får dem att agera på ett visst sätt 
är det centralt att lyssna på detta, istället för att ersätta deras språk med ett vetenskapligt 
metaspråk. Aktörerna kommer också att mäta de ”rätta” verkande krafterna mot de ”felaktiga”, 
vilket kan ge forskaren en bild av aktörens verklighet. I dessa redogörelser är gestaltningen 
sekundär och formen av verkande kraft (som medlare eller mellanhand) central.74 Latour menar 
här att ANT kan sägas se världen som om den ”består av kedjor av medlare där varje länk kan 
sägas agera fullt ut.”75 Medlarna överför de verkande krafterna i form av översättningar.76 

Den tredje osäkerhetskällan innebär i korthet att också objekt kan vara verkande krafter. Inom 
ANT är alla ting som får någon att göra något en aktör. Detta eftersom kopplingar mellan aktörer 
väldigt sällan sker mellan människor utan att objekt är inblandande. Latour menar vidare att 
ANT-forskning inkluderar objekten så länge de kan göras förenliga med sociala förbindelser men 
att de ska uteslutas när de inte längre kan förenas med dessa. Detta medför att objekt i högre 
utsträckning än människor kan skifta mellan att vara medlare och mellanhänder. När de inte 
längre lämnar spår i form av verkande krafter blir de mellanhänder, för att på nytt bli medlare när 
de gör det. För att åstadkomma detta är ANT-forskarens uppgift ofta att få aktörer (mänskliga 
som icke-mänskliga) att ”tala”.77  

                                                                    

74 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 62–75. 
75 Ibid, 77. 
76 Ibid, 133. 
77 Ibid, 89–102. 



 

15 

 

Den fjärde osäkerhetskällan kan sägas röra sig inom akademin och handlar om hur dikotomin 
mellan natur och samhälle inte existerar och att ”frågor som rör fakta” bör stå tillbaka för ”frågor 
som berör”. Frågor som berör definierar Latour som frågor som diskuteras inom vetenskapen och 
som det finns flera (ofta motsägande) svar på. Detta eftersom frågor som berör lämnar spår och 
associationer medan fakta är tysta. Man kan säga att denna osäkerhetskälla knådar ihop de tre 
första osäkerhetskällorna till ett ontologiskt ställningstagande inom ANT.78  

Den femte osäkerhetskällan handlar om hur skrivandet inom ANT går till. Latour menar att 
texten som samhällsforskare skriver är att jämföra med naturvetarens laboratorium och menar 
med detta att texten kommer vara en medlare, vilket talar för att forskaren bör lägga tid på själva 
författandet av texten. Latour menar att en bra ANT-text är en text som spårar ett nätverk, vilket 
innebär att alla som finns med gör något i form av fullfjädrade medlare. Nätverket i ANT ska med 
denna definition ses som verktyget för att beskriva det vi ser och inte alls som ett nätverk som 
finns där ute.79 En central del av uppsatsen är därför att se hur Museet för glömska kan förstås i 
ett ANT-perspektiv. 

Obligatorisk	  passagepunkt	  
Begreppet obligatorisk passagepunkt användes först av Callon när han, i en studie om forskare, 
fiskare och musslor, menar att forskarna gjorde sig själva till en obligatorisk passagepunkt för att 
knyta till sig övriga aktörer i ett nätverk. Kortfattat gjordes detta genom att de fastställde sig själva 
som oumbärliga för att uppnå de resultat som var eftersträvansvärda utifrån problematiken med 
att musslorna succesivt minskat i St. Brieucbukten. Lösningen på problemformuleringen och 
motivet till att just forskarna skulle vara centrala i lösningen var att de menade att de hade hittat 
lösningen på hur musslorna i larvstadiet förankrade sig på lämpligt underlag, vilket i sin tur skulle 
leda till att fler musslor överlevde till vuxen ålder när de kunde fiskas upp. Processen med hur 
forskarna gjorde sig själva till obligatoriska passagepunkter skedde i flera så kallade 
översättningssteg. Callon är vidare noggrann med att beskriva att han väljer att följa alla tre 
forskarna dels som en enhet och dels som primum movens framför de andra tre aktörerna som 
han identifierar i nätverket.80 Det vill säga, han väljer att följa forskarna som en medvetet val som 
inte baserat på att de per automatik har tolkningsföreträde framför de andra. Nedan följer de 
översättningssteg som Callon identifierar. 

I ett första steg identifierade forskarna de andra aktörerna i nätverket samtidigt som de 
levererade motiv till varför det enda rätta för dessa aktörer var att engagera sig i forskarnas 
projekt. Detta skedde genom att forskarna involverade de andra i processen med övertygande 
argument om att forskarna själva var de enda som kunde besvara frågan om hur musslorna 
förankrade. De aktörer som identifierades och involverades i projektet var fiskare, 
forskarsamhället och musslorna.81 Flera steg kvarstod dock innan platsen som obligatorisk 
passagepunkt var säkrad för forskarna. 

I det andra steget tacklar forskarna problematiken med att de andra aktörerna i nätverket mycket 
väl kan besluta sig för att inte vilja vara en del av projektet, eller för den delen hålla med om 
                                                                    

78 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory,, 140–142. 
79 Ibid, 147–160. 
80 Callon, ”Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc bay”, 
203–219. 
81 Ibid,  203–205. 
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forskarnas problembeskrivning. I detta steg måste forskarna därför ”låsa fast” de andra aktörerna 
i de roller som forskarna tillskriver dem. Detta sker via så kallad ”intressering”.82 Med 
intressering menar Callon 

Interessement is the group of actions by which an entity (here the three researchers) 
attempts to impose and stabilize the identity of the other actors it defines through its 
problematization. Different devices are used to implement these actions.83 

Det är alltså de metoder som forskarna engagerar sig i för att låsa fast de andra aktörerna. Dessa 
kan givetvis ske på ett flertal olika sätt, och varierar beroende av vilken annan aktör som ska 
intresseras. Callon menar att metoderna utöver att intressera aktörerna också syftar till att 
”interrupt all potential competing associations and to construct a system of alliances.”84 
Intresseringen kan därmed sägas också försvaga kopplingar till andra potentiella aktörer som vill 
knyta an till nätverket. 

De båda första stegen är dock inga garantier för att aktörerna kommer att hålla sig till de direktiv 
som forskarna ställt upp för dem varför ett tredje steg också är nödvändigt. I detta steg sker 
skapandet av faktiska allianser genom att aktörerna accepterar de roller som de blivit tilldelade i 
nätverket. Callon kallar detta ”enrollering”. I detta steg används ytterligare en mängd olika 
metoder, anpassade för den aktör de är riktade till, för att minska farhågorna om att de ändå inte 
skulle ha lösningen på problemformuleringen. Exempelvis skyddar forskarna musslorna mot 
rovdjur och övertygar forskarsamhället om att förankring fungerar.85 Callon menar vidare att 
forskarnas agerande i detta översättningssteg visar att  

”‘the definition and distribution of roles […] are a result of multilateral negotiations 
during which the identity of the actors is determined and tested.”86 

I det fjärde och sista steget behöver forskarna få reda på om de aktörer som de engagerat i 
nätverket är representanter, det vill säga talespersoner, för alla de andra inom sin enhet: fiskarna, 
forskarna och musslorna. Detta handlar alltså om att avgöra huruvida de tilltänkta 
representanterna för varje grupp verkligen är representanter. Här avgörs också huruvida de tre 
forskarna i sin tur kan bli talespersoner för hela projektet eller nätverket. Vad gäller om de övriga 
aktörerna är representanter för sina grupper så kan man säga att de blir utvalda talespersoner på 
olika sätt beroende av vilken aktör de är. Musslornas talespersoner är de musslor som förankrar 
som förväntat enligt forskarnas modell, fiskarnas talespersoner är de som valts ut till ombud 
bland fiskarna och bland forskarsamhället är talespersonerna de som är intresserade av 
forskningen som de tre forskarna genomför. Vad gäller om huruvida de tre forskarna kan sägas 
tala för hela nätverket, kan man säga att de tre forskarna genom de tre tidigare stegen har gjort sig 
till just de talespersoner som krävs för att vara den obligatoriska passagepunkten i det specifika 
nätverket.87 Det vill säga de som har rätten och möjligheten att översätta mellan aktörerna i 
nätverket. Callon menar att samtliga steg kräver en omflyttning varför översättningen som de tre 
forskarna ägnar sig åt också kan sägas innebära att de har rätten och möjligheten att flytta om de 

                                                                    

82 Callon, ”Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc bay”,, 
206–211. 
83 Ibid, 207–208. 
84 Ibid, 210–211. 
85 Ibid, 210–214. 
86 Ibid, 214. 
87 Ibid, 213–219. 
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andra aktörerna för att de ska passera genom dem som en obligatorisk passagepunkt.88 I denna 
uppsats använder jag obligatorisk passagepunkt för att kunna synliggöra alla de relationer och 
förbindelser som Museet för glömska och dess talespersoner engagerar sig i, men också för att 
kunna studera vilka förbindelser som är viktiga för att dels bibehålla positionen som obligatorisk 
passagepunkt och dels kunna hålla nätverket stabilt och fortsatt existerande. 

Objektskapande-‐	  och	  rumsligt	  nätverksperspektiv	  
I sin diskussion av hur objekt skapas i relation till rumslighet konstaterar Law att det finns flera 
former av rumslighet.89 Enligt Law kan man säga att inom ANT handlar analysen av ett objekt i 
hög utsträckning om att utforska hur objektets syntax ser ut, det vill säga hur dess delar hänger 
samman till helheten, samt att studera vilka strategier som används för att hålla alla delarna på 
sina platser. Detta är vad Law menar är objektsskapande i ett nätverksperspektiv. Han 
exemplifierar med de Portugisiska utforskarskepp som reste jorden runt för att hitta nya världar 
på 14- och 1500-talet. I detta menar han att ett av dessa skepp är ett skepp, dels genom att de 
olika delarna som mast, däck och segel hålls på plats i skeppet och dels genom att de relationer 
skeppet har med omgivande kontext som exempelvis vindar och konkurrenter i form av andra 
skepp är stabila. Så länge alla delarna spelar sin roll kan nätverket ”skeppet” sägas vara stabilt.90  

Law stannar dock inte här i sitt resonemang utan menar också att den rumslighet som objektet (i 
exemplet ovan; skeppet) befinner sig i skapas samtidigt med objektet. För att förklara detta 
använder han sig av topologi och menar att en form är homeomorfisk när den förblir den samma, 
även om den omformas, så länge den inte går sönder eller bryts. När denna homeomorfiskhet 
förloras, det vill säga om omformandet måste inbegripa någon form av förstörelse av formen, så 
blir formen något annat än vad den var. Inom Euklidisk rumslighet får detta som konsekvens att 
en form ses som samma om den håller ihop topologiskt i ett tredimensionellt rum. Detta menar 
han är ett rumsligt nätverksperspektiv.91  

Frågan som aktualiseras i den första definitionen av nätverk (nätverksskapande i ett 
objektperspektiv) är hur delarna förhåller sig till helheten och vilka strategier som används för att 
åstadkomma stabilitet i nätverket. I det senare fallet (nätverksskapande i ett rumsligt perspektiv) 
så är istället frågan hur mycket en form eller ett objekt kan omformas och fortfarande vara samma 
objekt. Det vill säga utan att bli något annat. För att koppla tillbaka till skeppet ovan så kan det 
därmed sägas ha två former. Den första som en rumslig objektskapande nätverksform eftersom 
skeppets alla delar sitter ihop och förbindelserna med omgivningen är stabila. Skeppet har dock 
också en rumslig Euklidisk nätverksform genom att det som form rör sig genom rummet från en 
plats till en annan.  

Law menar att detta gör att skeppet är topologiskt och spatialt multipelt och att det i det första 
perspektivet håller ihop fysiskt och i det andra funktionellt. Den objektskapande nätverksformen 
av rumslighet gör alltså att skeppet håller ihop fysiskt medan den Euklidiska nätverksformen av 
rumslighet gör att skeppet håller samman funktionellt. Båda perspektiven kan sägas göra ett 
skepp till ett skepp, men på olika sätt. Law kopplar också detta resonemang till Latours definition 
                                                                    

88 Callon, ”Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc bay”,, 
222–224. 
89 Law. ”Objects and spaces”, 91–103. 
90 Ibid, 92-94. 
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av immutable mobiles och menar att oföränderligheten hos ett objekt kan härledas till den 
objektskapande nätverksformen av rumslighet medan rörligheten härleds till den Euklidiska 
nätverksformen av rumslighet.92 Jag beskriver Latours definition av begreppet immutable 
mobiles nedan.  

Immutable	  mobiles	  
Latour diskuterar rumslighet och materialitet i sin definition av begreppet immutable mobiles. 
Han studerar vetenskapshistorien och menar i relation till denna att stora vetenskapliga framsteg 
inte beror på stora omvälvande upptäckter utan på forskarnas och forskarskolornas möjligheter 
till att kunna dokumentera, kopiera och distribuera sina läror och resultat. Han härleder således 
de vetenskapliga framstegen till inskriptionerna snarare än till faktiska upptäckter. Detta innebär 
att det inte  är ”sanningen” i upptäckten i sig som är relevant utan forskarnas och 
forskarskolornas möjlighet till att, genom inskriptionerna, samla allierade för sin sak.93 Han 
menar att det centrala i allt detta är förmågan att skapa, vad han kallar, immutable mobiles. 

If you wish to go out of your way and come back heavily equipped so as to force 
others to go out of their ways, the main problem to solve is that of mobilization. You 
have to go and to come back with the “things” if your moves are not to be wasted. But 
the “things” have to be able to withstand the return trip without withering away. 
Further requirements: the “things” you gathered and displaced have to be presentable 
all at once to those you want to convince and who did not go there. In sum, you have 
to invent objects which have the properties of being mobile but also immutable 
presentable, readable and combinable with one another.94 

Immutale mobiles behöver således vara objekt som är möjliga att förflytta men som samtidigt kan 
bära information utan att förvränga innehållet i informationen på vägen. Latour utvecklar tanken 
i en senare text på följande sätt. 

Att tillhandahålla en viss information är att placera något i en viss form. Men nu 
antar ordet en väldigt trivial, praktisk, betydelse; det kan vara en papperslapp, ett 
dokument, en rapport, en redogörelse, en karta, vad som helst som lyckas med den 
fantastiska bedriften att genom enorma förvandlingar och utan förvrängning 
transportera en plats in i en annan.95  

Immutable mobiles är med denna definition de objekt som möjliggör transport av information 
genom förvandling. För att exemplifiera så återknyter jag till de Portugisiska skeppen ovan. Säg 
att ett av dessa skepp har upptäckt en ny kustlinje på en av sina resor. Den fysiska kustlinjen i sig 
är är informationen. Denna information genomgår en enorm förvandling genom att den går från 
att vara berg, strand, växtlighet och andra materiella delar av en kustlinje till att blir nedtecknad 
till en linje på en papperslapp (en karta). Samtidigt är informationen den samma, den har bara 
bytt form. Kartan är i detta exempel en immutable mobile eftersom den möjliggör förflyttningen 
av kustlinjen genom att den förvandlar den från en kustlinje till en avbild av en kustlinje på en 
karta.  

                                                                    

92 Law. ”Objects and spaces”, 93–96. 
93 Latour. ”Visualization and Cognition: Drawing things together”, 1–7. 
94 Ibid, 7. 
95 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 266. 
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Latour menar vidare att skapandet av immutable mobiles kan ske på grund av tre möjliggörare. 
Den första möjliggöraren är att det finns en ”optisk konsekvens”.96 Denna optiska konsekvens är 
att det finns ett gemensamt linjärt perspektiv att presentera saker på som är begripligt. Att saker 
går att nedteckna tvådimensionellt vilket innebär att allting kan presenteras på samma sätt 
oavsett om det är en ritad strandlinje, ett ritat diagram eller en berättelse om hur ett 
händelseförlopp skett. Den andra möjliggöraren är att det finns en ”visuell kultur” som delas av 
många. Den visuella kulturen innebär att det finns en gemensam förståelse för hur något uttrycks 
visuellt. Detta oavsett vilket val av inskriptionsspråk. Det kan också sägas vara konsten att 
beskriva något.97 Exempelvis finns det en visuell kultur kring hur färgerna på en karta beskriver 
olika terräng eller höjdgrader. Den tredje möjliggöraren är de objekt som samtidigt ökar 
rörligheten och oföränderligheten hos en inskription. För att exemplifiera detta tar Latour hjälp 
av tryckpressen, han tillägger dock att detta bara är det mest uppenbara exemplet på den tredje 
möjliggöraren.98  

Latour argumenterar, som jag skrev ovan, för att inskriptioner är den avgörande faktorn för hur 
de stora vetenskapliga upptäckterna kom till. Han menar att detta beror på att de uppfyller alla 
krav för att vara immutable mobiles. Det vill säga  inskriptioner är mobila, oföränderliga och 
platta. De kan skalas upp eller ner, utan att proportionerna på innehållet i inskriptionen 
förändras. De kan också, utan alltför höga kostnader, reproduceras och distribueras. Eftersom det 
finns en optisk konsekvens kan inskriptioner omfördelas och åter-kombineras i nya installationer 
vilket i sin tur möjliggör en form av superkombinationer där inskriptioner från fundamentalt 
olika områden också kan kombineras. Resultaten av dessa superkombinationer blir att det kan 
skapas teorier, mönster och strukturer. Slutligen kan också inskriptioner, genom att vara 
tvådimensionella, kombineras med geometrin och därmed bli en del av den tredimensionella 
rumsligheten, vilket också möjliggör närvaron i olika rumsligheter. På grund av ovanstående 
egenskaper hos inskriptionerna hävdar Latour att det i grunden är dessa som är immutable 
mobiles. Han uttrycker det som 

The mobilization of many resources through space and time is essential for 
domination on a grand scale. I proposed to call immutable mobiles these objects that 
allow this mobilization to take place.99 

Latour menar också att det inte är produktionen av inskriptioner som är central för framgången 
utan snarare hur inskriptionerna samlar allierade genom att samla flera inskriptioner på en plats. 
Detta menar han sker i form av att inskriptionerna sammanfattas i olika former av center som 
exempelvis i form av arkiv, diagram eller böcker.100 Det innebär att makten att skapa 
vetenskapliga upptäckter eller andra ”sanningar” kan sägas ligga hos den som har förmågan att 
samla och sammanfatta inskriptioner på ett sådant sätt att dessa blir tillgängliga och begripliga 
för andra. För att sista gången knyta an till de Portugisiska skeppen så är inskriptionen kartbladet 
över kustlinjen men för att denna ska bli allmänt erkänd krävs att den dels distribueras och att 
den dels ingår i en större samling för att öka sanningshalten i kustlinjens överensstämmelse med 
den verkliga kustlinjen.  

                                                                    

96 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 7–8. 
97 Ibid, 9–10. 
98 Latour. ”Visualization and Cognition: Drawing things together”, 10–15.  
99 Ibid, 21. 
100 Ibid, 26–30. 
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Metod,  material  och  tillvägagångssätt  
I nedanstående kapitel diskuterar jag de metoder som ligger till grund för uppsatsen tillsammans 
med det konkreta tillvägagångssätt som jag använt för att samla in och analysera det empiriska 
materialet .  

Metodologisk	  ansats	  
Jag har använt mig av en abduktiv metodologisk ansats som metod för uppsatsen. Denna kan 
sägas vara en kombination av den induktiva (som utgår från flera fall och hittar samband) och 
den deduktiva (som utgår från en generell regel och förklarar med denna ett fall). Inom abduktiv 
forskning eftersöks en förståelse, varför man utgår från empiri som man kopplar till teori och 
sedan går tillbaka till empirin vid behov. Den innehåller dock även andra aspekter av vilka Mats 
Alvesson och Kaj Sköldberg menar att förståelsen för de studerades livsvärld är den centrala och 
att en abduktiv ansats lämpar sig bra för ”fallstudiebaserade undersökningar”.101 Michael H Agar 
diskuterar också abduktiv ansats och menar då att sociologiska och antropologiska etnografer 
skiljer sig något åt i att de som kommer från sociologin fokuserar något mer på teorier. 
Antropologiska etnografer inom abduktiv metod fokuserar istället mer på de mönster som 
framkommer inom empirin. Om dessa går att koppla till existerande teorier är det bra men inte 
nödvändigt för att genomföra en studie.102 I denna uppsats ansluter jag mig mer till de 
antropologiska etnograferna än de sociologiska. Detta dels eftersom jag har min grundutbildning 
inom socialantropologin och dels eftersom det antropologiska förhållningssättet också är det som 
närmast liknar det förhållningssätt till teori som man antar inom ANT.  

Eftersom verkligenheten inom ANT kan sägas bestå av verkande krafter studeras den också bäst 
genom att studera dessa. De verkande krafterna är också högst konkreta eller verkliga varför 
studien görs med en fenomenologisk kunskapsansats. Inom den tidiga fenomenologin var det den 
levda verkligheten som var intressant att studera. Det vill säga hur den konkreta verkligheten 
förklaras av de som lever i den.103 Fenomenologi innebär att ett fenomen studeras först och att 
förklaringar kommer sen. Inom filosofin stod fenomenologin för en återgång till det konkreta, till 
det levda livet och beskriver hur saker uppfattas.104 Fördelar med fenomenologin är att man kan 
fånga djup och detaljer i den komplexa verkligheten. Nackdelar kan vara att den kan uppfattas 
som mindre vetenskaplig på grund av sin subjektivitet och att den associeras med beskrivning 
mer än analys.105  

Metoder	  för	  datainsamling 

Jag har, i datainsamlingen av mitt empiriska material, använt mig av flera olika metoder, vilka 
beskrivs nedan. 

                                                                    

101 Alvesson och Sköldberg. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 54–57. 
102 Agar. The professional stranger, 39–40. 
103 Alvesson och Sköldberg. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 165–169. 
104 Dermot. Introduction to phenomenology, 4–6. 
105 Denscombe. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 120–122. 
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Intervjuer	  
Steinar Kvale och Svend Brinkman menar att forskningsintervjun är oberoende av ontologisk och 
epistemologisk bakgrund men att dessa givetvis påverkar valet av frågor. Som exempel menar de 
att fenomenologer är intresserade av människors upplevelser, hermeneutiska forskare av 
tolkningar av mening och diskursanalytiker av hur olika praktiker konstruerar verkligheten.106 
För denna uppsats har frågorna som ställts syftat till att belysa upplevelser kring, och tankar om, 
Museet för glömska. Men också hur olika praktiker inom Museet för glömska görs. Intervjun kan 
således sägas ha en fenomenologisk inriktning. Kvale och Brinkman menar vidare att syftet med 
en fenomenologisk semi-strukturerad intervju är att fånga, förstå och undersöka 
intervjupersonens levda vardag. Centralt för denna typ av intervjuer är också den 
fenomenologiska reduktionen, vilket innebär att intervjuaren försöker bortse från den 
vetenskapliga förförståelsen och bedömningar av huruvida det som sägs är “sant” eller ej.107 Detta 
är också något som är helt i linje med ANT. Latour menar i relation till detta att aktörerna själva 
har adekvata förklaringar till vad som får dem att handla och att man ska lyssna på dessa.108 Detta 
är något som varit centralt i hela uppsatsprocessen, både att försöka tänka bort mina egna 
bedömningar och min förförståelse och att lita på att de som intervjuats har en egen adekvat 
tolkning av sin omvärld. 

Kvale och Brinkmann menar också att det finns två sätt att se på forskaren; som malmletare som 
samlar in data från den intervjuade eller som resenären som konstruerar data tillsammans med 
den intervjuade.109 Jag har genomfört mina intervjuer som en resenär eftersom det är detta 
förhållningssätt som är dominerande inom ANT. 

Jag har använt mig av samma metod som Högström när hon menar att hon valt ut vilka hon 
intervjuat genom att använda sig av ”snöbollsmetoden”. Vilket innebär att hon frågat de som hon 
intervjuat vilka andra personer som hon borde intervjua.110 För uppsatsen har jag intervjuat olika 
personer som är inblandade i arbetet med Museum för glömska, både talespersoner och 
konstnärer som har varit, och är, involverade i utställningarna.111  

Tillvägagångsätt	  vid	  intervjuerna	  och	  transkribering	  
Jag började med ett informellt samtal med Berggren, en av de två grundarna av Museet för 
glömska. Han gav mig då också digitalt material och dokumentation om de utställningar som 
Museet för glömska genomfört. Efter studier av materialet och ett besök på utställningen Is this 
the time for art? i Norrköping skrev jag en uppsättning frågeställningar jag behövde ha svar på 
och bokade en intervju med Berggren och Economou. Denna skedde i personalrummet på 
Berggrens arbetsplats och spelades in digitalt. Efter intervjun fick jag en lista av Berggren med 
fem konstnärer som jag kunde kontakta för vidare intervju. Jag mailade två av dessa, Gunilla 
Sköld Feiler och Oscar Lara, för att boka in intervjuer. Intervjun med Lara skedde via Skype 

                                                                    

106 Kvale och Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun, 30–32. 
107 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 45. 
108 Ibid, 62–75. 
109 Ibid, 64–65. 
110 Högström. ”Kalejdoskopiska rum: Diskurs, materialitet och praktik i den decentraliserade psykiatriska vården”, 74.  
111 I intervjun med talespersonerna fick jag ytterligare namn på konstnärer jag kunde intervjua. Av dessa fem namn valde 
jag slumpmässigt ut två som jag kontaktade för intervju. 
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eftersom han befann sig i Peru vid tillfället för intervjun och intervjun med Sköld Feiler gjordes 
via telefon.112  

Intervjun med Berggren och Economou var ca två timmar lång, den med Lara strax över en timme 
och den med Sköld Feiler ungefär en halvtimme. Vid intervjuerna har samtliga som jag samtalat 
med varit medvetna om att de ej kommer kunna vara anonyma varför jag istället erbjudit dem att 
läsa igenom manuset innan inlämning, för att se om jag porträtterar dem ”rätt”. Jag kommer 
också att försöka prata i generella termer så långt som möjligt. Transkriberingen gjordes med 
hjälp av verktyget Inqscribe som tidskodar utskriften automatiskt. Jag transkriberade 
intervjuerna ordagrant och förde parallella kommentarsanteckningar. De transkriberade 
intervjuerna har jag sedan bearbetat och analyserat enligt beskrivning i avsnittet 
”Tillvägagångsätt i analys och tolkning” (se sida 23). 

Insamling	  av	  dokument	  och	  konstnärligt	  material	  
Museet för glömska har trots att de kallar sig ett museum inga samlingar, varför det empiriska 
materialet utöver intervjuerna huvudsakligen består av intern dokumentation av utställningar 
som har skett i dess regi. Den interna dokumentationen består av bilder av utställningen, 
utvärderingar, utställningskort, beskrivningar av utställningarna och affischer. Jag har också 
använt mig av en tidningsartikel om Museet för glömska i Paletten nr 278113 och av en recension 
av utställningen Fakta talar inte för sig själv från DN114. Jag har vidare fört samtal via mail efter 
intervjuerna för att förtydliga eller utveckla delar som var otydliga eller behövde utvecklas.  

Jag har vidare också besökt (och fotodokumenterat) utställningen Is this the time for art? i 
Norrköping under hösten 2015 och har utöver detta också samlat in empiriskt material från 
Museet för glömskas hemsida kontinuerligt under uppsatsprocessen.115  

Utställningar	  
Museet för glömska har  har under sin verksamma period genomfört följande utställningar. 

Glömskemaskinen (2007) inkluderade både en utställning och andra aktiviteter under 
Norrköpings kulturnatt samt ytterligare en utställning i december som också innehöll ett samtal 
och en workshop. Fokus var media som glömskeskapare. Inom Glömskemaskinen skedde också 
utställningen Private parts (2007), som var en utställning skapad av svenska och franska elever 
som studerade för Per Hüttner vid tillfället. Lets have another war (2008) kretsade kring tanken 
om att varje krig verkar födas ur ett tidigare och samtidigt bära på nästa. Denna utställning följdes 
2009 av Our Broken American Hearts (2009) som utforskade den hat-kärlek som många 
västerlänningar hyser  till USA. Berggren, som också kurerade utställningen tillsammans med 

                                                                    

112 Jag hade föredragit att genomföra intervjuerna ansikte till ansikte och hade också förberett för detta men var först 
höggravid och sedan med nyfött spädbarn, vilket gjorde att jag valde att inte resa. Det var således logistiska och praktiska 
anledningar som satte stopp för att genomföra intervjuerna på något annat sätt än via Skype och telefon.  
113 Allgårdh. ”Museet som motgift mot nyhetsfabriken”, 38–47. 
114 Dagens nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/fakta-talar-inte-for-sig-sjalv-och-museet-for-
glomska-pa-skanes-konstforening-malmo/ 
115 Under en period under hösten 2016 gjordes förändringar i hemsidan som resulterade i att alla utställningar innan 
Supermarket 2013 under en period inte längre var synliga. Detta gör att samma referens innehåller hänvisningar till olika 
versioner av hemsidan. Information från 2016 och framåt finns som en del av den nya versionen av hemsidan medan 
information som hänvisar till utställningar före Supermarket 2013 hänvisar till den äldre versionen. 
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Economou, Mariadele Arcuri och Anna Öst, menar att denna utställning föddes ur de tidigare två 
utställningarna som både i hög utsträckning fokuserad på USA som krigsapparat. Nästa 
utställning som skapades var On the Border (2010) som var en utställning med satirteckningar 
från den arabisktalande delen av världen. Denna utställning visades samtidigt i Norrköping och i 
Beirut under sen höst 2010. 2011 hade Museet för glömska ett uppehåll i 
utställningsverksamheten och först 2012 kom efterföljande utställning Det politiska är kollektivt 
– fraktioner (2012) som visades i konsthallen Passagen i Linköping. 2013 kurerades ingen egen 
utställning men Museet för glömska medverkade i konstmässorna Art Athina i Aten och 
Supermarket i Stockholm. 2014 påbörjades projektet Is this the time for art? (2014) som visades i 
delar på Supermarket och som en efterföljande utställning i Limerick. Detta projekt fortsatte att 
utvecklas under 2015 och visades som en utställning under hösten 2015 i Norrköping. Under 2015 
skedde också Mining life (2015) som var ytterligare en del av Art Athina, i form av en diskussion 
om guld och dess roll nu och historiskt.116 Under 2016 skedde utställningen Fakta talar inte för 
sig själv (2016) i Malmö i samarbete med Skåne konstförening. Denna var en vidareutveckling på 
Is this the time for art? med delvis samma konstnärer och konstverk men också med nya inslag. 
Projektet Mining life som testades under Art Athina utvecklades också och resulterade dels i 
ytterligare en utställning på Art Athina och dels i att en större gemensam utställning med 
Grekland och Kanada planeras för 2017. Både medverkan under Art Athina och den kommande 
utställningen faller under paraplynamnet Gold.117    

Jag har valt ut att studera de senare utställningarna mer djupgående, framförallt Is this the time 
for art? Detta eftersom jag besökt denna utställning själv men också för att de konstnärer som jag 
intervjuat medverkat i denna och/eller efterföljande utställningar på samma tema. Med samma 
logik har jag också i viss mån fokuserat på Gold. Detta val baseras huvudsakligen på att det är 
dessa som lyfts fram av Museet för glömskas talespersoner både i samtal om utställningarna i 
intervjun och i hänvisningen till just dessa konstnärer.118 Att det är de senare utställningarna som 
de fokuserar på i våra samtal tolkar jag som att dessa också är de utställningar som bäst ligger i 
linje med det som talespersonerna menar att Museet för glömska är och ska göra. “Valet” från 
deras sida skulle dock kunna vara både medvetet och omedvetet. 

En stor mängd konstverk har passerat genom Museet för glömskas verksamhet sedan 2007. 
Konstverken diskuteras inte med en konstvetenskaplig blick utan snarare i deras egenskap som 
del av nätverket Museet för glömska. I den mån jag diskuterar specifika verk har jag har valt att 
fokusera på de verk som konstnärerna och talespersonerna har nämnt eller pratat om i de samtal 
jag haft med dem. Vissa har diskuterats utförligare och andra kortare. Konstverken diskuteras 
dels som egna aktörer men i huvudsak i relation till den utställning de medverkat i. 

Tillvägagångssätt	  i	  analys	  och	  tolkning	  
Utöver datainsamlingen som gjorts har jag också använt mig av digitala anteckningsböcker för att 
hantera data och uppsatsprocessen. Detta eftersom konkreta sätt att närma sig sitt fall med ANT 

                                                                    

116 Museet för glömska. http://www.museetforglomska.se 
117 Museet för glömska. http://www.museetforglomska.se/Gold  
118 Samtliga förslag på konstnärer att intervjua var konstnärer som huvudsakligen medverkat i senare utställningar. 
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är att föra anteckningar kontinuerligt under forskningsprocessen för att kunna lokalisera spåren. 
Anteckningsböckerna har varit en del av analys- och skrivprocessen för mig.119  

Metodologiska	  verktyg	  inom	  ANT	  
I både sökandet efter spårbara förbindelser och i analysen av de samma har jag använt mig av ett 
antal olika metodologiska verktyg som finns inom ANT.  

Inom ANT kan verkligheten sägas studeras med hjälp av tre huvudsakliga metoder eller 
korrigeringsdrag. Det första draget innebär att alla verkande krafter följs i en hierarkisk platt 
verklighet. Latour föreslår begreppet ”oligoptikon” för att beskriva detta. Som en del av detta är 
det aktörerna själva som beslutar om hur den relativa skalan ser ut, det vill säga vad som ges stor 
och liten betydelse.120 För denna uppsats kan spårningen med hjälp av ANT och användandet av 
begreppet obligatorisk passagepunkt ses som en del av oligoptikon-processen. Jag har således gått 
tillväga på så sätt att jag spårat och nystat i den empiri som jag haft att tillgå. Ett spår har lett till 
ett annat som lett till ytterligare ett. Genom att inte göra skillnader mellan objekt och subjekt utan 
att tillskriva de verkande krafterna lika vikt har en bild av vad Museet för glömska är och hur 
förbindelserna hänger samman succesivt blivit synligt. Motsatsen till oligoptikon är panoraman 
vilket är den bild av hela verkligheten som målas upp i olika sammanhang. Denna får fungera som 
“kontext”, men detta inte i en traditionell definition utan i bildlig bemärkelse. Panoraman visar en 
bild av verkligheten samtidigt som de är helt avskärmade från den samma. Vinsten med 
panoraman är att de visar på en helhet, även om den är fiktiv, som kan tilltala de som läser.121 

Det andra draget är att omfördela det lokala, vilket handlar om interaktioner. Latour menar att 
det lokala består av en mängd placerade och lokaliserade platser och att det materiella kan vara 
lokaliserare som överför närvaro av en plats till en annan. Som en konsekvens av detta består 
interaktioner på många olika platser, i flera olika tider, i olika rum, mellan heterogena objekt och 
på olika sätt.122 Detta drag kan sägas göra en plats till potentiell slutpunkt för en massa andra 
platser.123 Jag har i liten utsträckning använt mig av detta drag i analysen. Huvudsakligen har 
detta funnits med som ett perspektiv på Museet för glömskas verksamhet. Eftersom denna redan 
rör sig över geografiska områden har jag istället använt mig av immutable mobiles som en version 
av detta drag.  

Latour menar också att det finns ett tredje, sista drag, vilket möjliggör jämförelser mellan olika 
resultat eller mellan olika verkande krafter. Detta med hjälp av olika mätskalor. Mätskalorna kan 
sägas vara gemensamma uttryck för mätning som cirkulerar mellan aktörer. Dessa kan vara både 
i form av faktiska mätinstrument som mäter längd, huruvida någon är sjuk eller statistikmått av 

                                                                    

119 Latour rekommenderar att man har tre anteckningsböcker. En första loggbok i syfte att se hur den egna rollen påverkas. 
En andra med möjlighet att ha både kronologisk och tematisk ordning i. En tredje anteckningsbok används för att testa 
textformuleringar och idéer. Under uppsatsens gång har jag använt mig av Evernote som en elektronisk anteckningsbok 
där jag fört anteckningar i anteckningsböcker med ovanstående tre teman. Efter en kort tid märkte jag dock att två av de 
tre anteckningsböckerna i princip aldrig användes. Den andra anteckningsboken med olika ordningar i behövdes inte 
eftersom Evernote i sig har olika smarta sökfunktioner. Idéer och formuleringar skrevs antingen in direkt i loggboken eller 
i texten till uppsatsen varför även den tredje anteckningsboken förblev tom. Fokus hamnade därför på att skriva i 
loggboken för att följa skrivprocessen. 
120 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 209–218. 
121 Ibid, 224–225. 
122 Ibid, 229–240. 
123 Ibid, 259. 
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olika slag och överenskomna ”sanningar” som ordspråk och teorier.124 Denna del av min analys 
handlar om att koppla mina resultat till tidigare forskning och till teori. Eftersom jag använder 
mig av en abduktiv ansats har jag också i flera led gått fram och tillbaka mellan empiri och teori. 
Detta drag kan knytas till teorier om både objektskapande- och rumsligt nätverksperspektiv. 

Vad	  jag	  letat	  efter	  i	  materialet	  
I materialet har jag letat efter olika berättelser eller utsagor om att vara “kärnan” samt strategier 
för att fortsätta vara detta. Jag har också särskilt studerat och hållit ögonen öppna för vad jag 
väljer att kalla signifikanta relationer. Det vill säga saker som de jag samtalat med återkommer 
till, exempel som lyfts vid flera tillfällen eller namn som upprepas. I detta har jag följt dessa spår 
så långt jag förmått. Jag har brutit “spårningen” när jag antingen börjar “gå runt” och komma 
tillbaka till tidigare spår, det vill säga när spåret verkar mättat eller när jag av tidsmässiga skäl 
gjort bedömningen att jag bör fokusera min uppmärksamhet på andra spår.  

   

                                                                    

124 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 269–283. 
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Analys  
Analysen delas in i två huvuddelar, den första är att beskriva Museet för glömska i ett 
nätverksperspektiv eller att synliggöra Museet för glömskas kretslopp. Jag svarar på frågan om 
vad Museet för glömska är och hur dess verksamhet görs. I den senare delen behandlar jag hur 
förbindelserna mellan de olika aktörerna som agerar i och runt Museet för glömska stabiliseras 
samt hur dessa förbindelser hålls samman över tid.  

Vad	  Museet	  för	  glömska	  är	  –	  kortversionerna	  
På frågan om vad Museet för glömska är ger Berggren skrattande svaret att  

Museet för glömska ska du tänka på som en liten terroristcell med drag under 
galoscherna men med hjärtat på rätta stället. 

Economou instämmer och Berggren förtydligar att citatet ovan handlar om att Museet för 
glömska drar sig undan samhället in i museets egna rum och att detta undandragande är helt 
central för verksamheten. Han menar vidare att museets egna rum består i att det visar en 
spegling av samhället. Definitionen ovan fångar detta undandragande. I en mer utvecklande 
diskussion kring vad Museet för glömska är så menar både Berggren och Economou att de ser 
Museet för glömska kanske främst som ett kulturprojekt eller som en plattform. Oscar Lara, en av 
konstnärerna som Museet för glömska samarbetat med vid flera tillfällen, menar likt den 
förtydligade kortversionen från talespersonerna att han förstår Museet för glömska som   

… a sort of an interdisciplinary plattform. I think that they are a merging platform. 
That’s more or less how I understand them or how I use them maybe. For me it’s a bit 
like that. And also the fact that they are a museum but they are not a museum but it is 
a museum.  

Gunilla Sköld Feiler är även hon inne på samma spår och uttrycker sig som följer på frågan om 
vad hon menar att Museet för glömska är  

[…]ett rörligt, icke platsspecifikt museum som i princip kan poppa upp lite var som 
helst och som har som ambition, som jag upplever, att ta sig an brännande, 
dagsaktuella frågor och försöka plocka upp underströmmar som inte riktigt kommer 
upp till ytan. Så kan man väl kanske säga. Och med en politisk udd. 

Samtliga kortversioner av Museet för glömska visar på något sätt det specifika med att Museet för 
glömska samtidigt befinner sig i ett undandragande och sammanfogande tillstånd. För att 
utveckla detta granskar jag de olika delarna som är Museet för glömska närmare nedan.  

Vad	  Museet	  för	  glömska	  är	  –	  den	  lite	  längre	  versionen	  
I denna lite längre version av vad Museet för glömska är redogör jag för de essentiella delarna 
som Museet för glömska består av. Liksom Law diskuterar homeomorfism i relation till ett skepps 
syntax125 så diskuterar jag delarnas relation till helheten och hur detta knyter an till Museet för 
glömskas homeomorfism. Jag menar i detta att Museet för glömska består av mindre delar eller 
enheter som är centrala för att nätverket ska kunna sägas vara det det är utan att bli något annat. 
Delarna måste var och en finnas för att homeomorfismen ska kunna bibehållas. Innehållet, eller 
                                                                    

125 Law. ”Objects and spaces”, 92–94. 
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vad de olika delarna består av, kan bytas ut eller omvandlas men ingen av dem kan försvinna utan 
att förbindelserna i nätverket kan sägas korrumperas. Uppsatsens analys visar att det, för Museet 
för glömska, finns dels ett stort kretslopp som kan sägas skapa Museet för glömskas identitet och 
dels flera små kretslopp som skapar dess verksamhet.  

De olika delarna som kretsloppen består av är identifierade utifrån uppsatsens empiri. 
Framförallt är delarna hämtade från den analys som gjorts av intervjuerna men också från studiet 
av interna dokument och webbsidan. Jag har i detta identifierat vilka delar som krävs i det lilla 
kretsloppet utifrån vad de intervjuade personerna har pekat ut som relevant. I det stora 
kretsloppet har jag i högre utsträckning gjort en sammantagen bild från många olika mindre 
delar. Även dessa är dock hämtade från intervjupersonernas berättelser och uttalanden samt från 
dokumentation av utställningar och från webbsidan. Kategorierna nedan är således de utpekade 
signifikanta relationer som jag beskriver att jag ska leta efter i materialet på sida 25.  

Jag ser delarna i sig som kategorier enligt följande. Museet för glömska ägnar sig åt 
utställningsverksamhet, varför utställningar är en del. Vidare kräver varje enskild utställning 
någon form av finansiering för att kunna genomföras. Det krävs också konstnärer, vilka eller 
hur många är egentligen inte relevant för kretsloppen men även denna del måste finnas med. Det 
spelar inte heller någon roll vilka konstverk som deltar i utställningarna men några konstverk 
måste finnas med för att Museet för glömska ska kunna genomföra en utställning. 
Talespersonerna är också de en essentiell del och tillsammans med dem också Medier utan 
minne som en formulering av grundidén och som ett slags manifest för talespersonerna. Medier 
utan minne är den artikel som Berggren formulerade under sommaren 2007, som då också 
publicerades i DN126 och som kan sägas vara utgångspunkten för både skapandet för Museet för 
glömska och för de enskilda utställningarnas bakomliggande idéer. Varje enskild utställning 
bygger, som jag skrev ovan, på en utställningsidé som formar innehållet i utställningen. För att 
kunna arrangera en utställning krävs också att det finns en plats att vara på, varför även platsen 
är en essentiell del. I empirin görs vidare också tydliga gränsdragningar gentemot anti-grupperna: 
media, museer, konstvärlden och den akademiska världen (hädanefter akademin). Dessa 
kan sägas uttalat ingå i Museet för glömskas stora kretslopp men endast indirekt i det lilla. I det 
stora kretsloppet kan man säga att de både ingår och inte ingår. Detta genom att de nämns men 
det finns inga direkta kopplingar i form av görande från anti-gruppernas sida, annat än att de 
utpekas som just anti-grupper. I detta är de dock relevanta eftersom de i högsta grad bidrar till 
Museet för glömskas identitet genom att de beskriver vad Museet för glömska inte är. De olika 
delarna och vilket kretslopp de tillhör beskrivs något förenklat i figur 2 på nästa sida.  

I det stora kretsloppet ingår talespersonerna, Medier utan minne, icke-platsen och 
utställningarna  som de delar som beskriver vad Museet för glömska är och media, museer, 
akademin och konstvärlden som uttalade delar av vad Museet för glömska inte är. Detta kretslopp 
kan sägas sätta upp ramarna för Museet för glömskas identitet. Det lilla kretsloppet beskriver dels 
vad Museet för glömska är vid en specifik utställning, som ett snitt av verksamheten, och dels hur 
dessa snitt sett ut historiskt vid varje enskild utställning. Ett litet kretslopp är därmed samma sak 
som en utställning. Samma delar finns med i alla små kretslopp,  oavsett vilken av utställningarna 
som Museet för glömska genomfört man pratar om. Dessa är utställningsidén, konstnärerna, 
konstverken, finansieringen, platsen och talespersonerna. Som också beskrivs ovan är delarna i  

                                                                    

126 Dagens nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/medier-utan-minne/ 
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Figur 2. Museet för glömskas stora och lilla kretslopp. 

det lilla kretsloppet flera slags överkategorier där exempelvis konstnärer innebär att det måste 
finnas med konstnärer men inte vilka eller hur många.  

I analysen beskriver jag först det stora kretsloppet, sedan det lilla, tillsammans med analys över 
hur Museet för glömska görs genom att exemplifiera med en specifik utställning. Sist gör jag en 
analys över delarnas relationer med varandra i de båda kretsloppen. Jag börjar dock med en 
genomgång av vilka talespersonerna är och vilken betydelse de har för Museet för glömska, 
eftersom dessa är den del som är samma för båda kretsloppen. 

Talespersonerna	  	  
Latour menar att gruppskapande sker på fyra olika sätt, där talespersonerna är centrala; bland 
annat talar de för gruppen, pekar ut anti-grupper och gör olika gränsdragningar.127 Museet för 
glömska är ingen grupp i den bemärkelse som Latour menar att de sociologiskas sociologer har; 
att den är förutbestämd.128 Jag ser istället Museet för glömska som ett nätverk men jag menar 
ändå att talespersonerna ägnar sig åt ett ”gruppskapande” för Museet för glömska. 
Talespersonerna är, tillsammans med Medier utan minne, de enda delarna som är konstanta i 
kretsloppen på så sätt att talespersonerna alltid är samma individer, liksom Medier utan minne 
alltid är samma text. Medier utan minne kan dock inte vara en talesperson eftersom denna varken 
kan förändras eller tala för Museet för glömska annat än som ett vägledande dokument för 
talespersonerna. 

Det blir istället tydligt i samtal med både talespersonerna själva, i presentationerna av de olika 
utställningarna på hemsidan och i samtal med utvalda konstnärer, att det finns två personer som 
talar för Museet för glömska; Berggren och Economou. Det är de som kurerar och organiserar 
                                                                    

127 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 43–49. 
128 Ibid, 43–44. 
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utställningarna och det är till dem man får kontaktuppgifter till på hemsidan. I intervjuerna med 
konstnärerna är dock både Berggren och Economou mer än bara kontaktpersoner vad gäller 
Museet för glömskas utställningar, det är snarare så att Museet för glömska är Berggren och 
Economou. Likt cybernetikens vetenskapsmän som gjorde cybernetiken till universell 
vetenskap129, kan Berggren och Economou sägas ha gjort sig synonyma med Museet för glömska. I 
viss mån återspeglas denna bild även i samtalen med talespersonerna själva. En avgörande 
skillnad är dock att talespersonerna också lyfter fram utställningarna och grundidén som 
sammanhållande för Museet för glömska, utöver sina egna roller. I detta väljer de att diskutera 
utställningarna och vikten av den verksamhet Museet för glömska har och de budskap som de 
försöker förmedla, snarare än att lyfta fram sig själva. Jag skulle dock säga att detta är typiskt för 
just talespersoner eftersom deras roll på många sätt är att lyfta fram gruppen130 (organisationen) 
och, i detta fall också, verksamheten som Museet för glömska gör.   

Berggren och Ecomonou definierar och pekar ut olika anti-grupper i våra samtal och knyter bland 
annat både skapandet av Museet för glömska och Medier utan minne till media som anti-grupp. 
Latour menar att också utpekandet av anti-grupper är ett sätt för talespersonerna att rita en karta 
över den egna gruppens omgivning eller kontext. Som forskare bör man lyssna på detta 
kontextritande snarare än att hitta på egna omgivningar för gruppen.131 Övriga anti-grupper som 
pekas ut är, som också beskrivits ovan, akademin, museer och konstvärlden. Jag utvecklar 
resonemanget om anti-grupperna i avsnittet om anti-grupper (se sida 35).  

Förutom utpekandet av anti-grupper görs också andra gränsdragningar kring Museet för glömska 
och dess verksamhet, både i form av vad Museet för glömska är och vad det inte är. I 
gränsdragningarna menar talespersonerna att syftet med stora delar av konstvärlden, eller i alla 
fall den offentligt finansierade delen av konstvärlden, är att fånga och tillfredsställa 
”målgruppen”, vilken denna än må vara. Kopplingen mellan målgruppsfokus och konsekvenserna 
på möjligheterna till finansiering är också något som Löfgren fokuserar på, även om han har en 
något mer neutral ingång i sin analys om samtidskonsthallarnas målgruppsfokus än vad Berggren 
och Economou har.132 Berggren och Economou gör en tydlig gränsdragning gentemot detta 
målgruppsfokus och säger istället att ”Vi skiter i publiken”. Detta utvecklas i våra samtal till att de 
inte alls skiter i publiken men att publikens (föreställda) förväntningar inte styr verksamheten på 
så sätt att utställningarnas grundidéer eller innehåll anpassas efter en tilltänkt målgrupp. 
Berggren menar istället att  

Vår målgrupp är dom som gillar det här. Vi, så att säga, konstituerar en målgrupp 
genom att artikulera ett problem.  

Genom att dels följa detta resonemang i verksamheten och dels genom att formulera detta som ett 
tydligt ställningstagande för Museet för glömska så skapas en gränsdragning där det på ena sidan 
finns Museet för glömska som, raljerande sagt, ”skiter i publiken” och på andra sidan finns de 
som inte gör det utan måste anpassa sin verksamhet efter en tilltänkt målgrupp. För 
förtydligandes skull så lägger dock Berggren till att Museet för glömska, när det ställde ut i foaljén 
utanför universitetsbiblioteket på campus Norrköping, Linköpings universitet, fick en massa 

                                                                    

129 Bowker. ”How to be universal: some cybernetic strategies 1943–70”, 122–123. 
130 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 43–49. 
131 Ibid, 47. 
132 Löfgren. Inga undantag. Värdeskapande i små och medelstora samtidskonsthallar, 44–47.   
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publik i form av studenter som passerade utställningen och att detta ger ”en annan energi och 
dimension så det är klart att den [publiken, förf.anm.] är skitviktig.”  

Andra gränsdragningar som görs är i de små kretsloppen vad gäller valet av konstnärer och 
konstverk för utställningarna. Berggren menar att de var tidiga med att så tydligt bara formulera 
politiska projekt, något som de har fortsatt med. Det finns således även en gränsdragning 
gentemot att göra utställningar som inte är politiska. Inför varje utställning sker också 
gränsdragningar i form av den utställningsidé som formuleras. Detta på så sätt att 
utställningsidén innebär att vissa konstnärer och konstverk kan inkluderas i utställningen och 
andra inte. Som beskrivits ovan är Berggrens och Economous agerande ett konstant görande av 
Museet för glömska. Latour menar att, att skapa en grupp hela tiden är ett görande, vilket gör att 
grupper blir performativa. De existerar i sin görande form och blir hela tiden omformade och 
omförhandlade.133 En stor del av denna omförhandling står talespersonerna för varför deras 
uppgift är helt central.  

Museet	  för	  glömskas	  stora	  kretslopp	  
När jag nu beskriver kretsloppen närmare börjar jag med det stora kretsloppet. Först beskriver 
jag de delar som beskriver vad Museet för glömska är och sen beskriver jag anti-gruppernas roll 
(se figur 2). Även talespersonerna är en del av kretsloppet men eftersom dessa avhandlades 
tidigare så finns de inte med här.  

Medier	  utan	  minne	  
Det finns flera berättelser om hur Museet för glömska startade, som alla tar avstamp i en slags 
harm eller indignation över sakernas tillstånd. Berggren  och Economou beskriver tiden för 
skapandet av Museet för glömska som mörka tider med Bush som president i USA och med flera 
krig som byggde på varandra och som dessutom också motiverades med den ena dåliga 
anledningen efter den andra. Många av de första utställningarna präglas också av just 
anknytningen till USA och de många krigen.  

Både Economou och Berggren hänvisar starten till debattartikeln Medier utan minne, vilken 
utgör ett slags formulerande av Museet för glömskas grundidé. Talespersonerna återkommer 
också till grundidén och artikeln vid flera tillfällen senare i samtalen och särskilt i relation till 
vilka utställningar som de väljer att göra. I detta menar de att utställningsidéerna knyter an till 
artikelns grundtanke. Medier utan minne är därmed helt central i Museet för glömskas 
verksamhet.  

Deleuze och Guattari pratar om ”kroppen utan organ” både bildligt och bokstavligt. Kroppar utan 
organ eller icke-kroppar , skiljs från fullt fungerande (objektiva) kroppar och blir till ett ideal att 
uppnå eftersom en kropp utan organ är en kropp som kan koppla upp till den okategoriserade 
kroppen, vilken kan relatera till andra kroppar.134 Jag menar att grundidén i Medier utan minne 
knyter an till en tanke om att glömskan skapas i en väl ordnad och fungerande 
informationsapparat som producerar en ändlös rad av ”objektiva fakta” och att minne skapas 
genom att frångå ”objektiva fakta” och på så sätt okategorisera informationen. Den synliggörs 

                                                                    

133 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 49. 
134 Deleuze och Guattari. A thousand plateaus. Capitalism and schizophrenia, 149–166. 
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genom att ”anti-göras” på samma sätt som Deleuzes och Guattaris ideal i en kropp utan organ 
görs genom att anti-göras.135 

Medier utan minne tar sig an mediernas skapande av en slags minnesförlust genom att 
krigsrapporteringen uteslutande fokuserar på ”objektiva fakta”. Berggren tar, i artikeln, avstamp i 
dokumentärfilmen The control room som han menar 

[…] visar att nyhetsrapportering från krig till stor del handlar om volym, eller 
annorlunda uttryckt, om ett ständigt flöde av nu. Filmen reser därför frågor om 
minnet eller kanske bättre om den glömska som tycks vara en central del av 
mediernas raison d'etre. 

Självklart väcker den också de vanliga frågorna om krigsrapporteringen ger en 
objektiv bild av krig eller om TV-stationer och inbäddade reportrar blir 
lättmanipulerade budbärare av propaganda. 

Frågan är inte ny. Men i The Control Room är det inte brist på objektivitet eller 
massiv propaganda som är problemet, utan snarare att objektivitet och propaganda 
tjänar varandra mycket effektivt i moderna krig. För en effekt av det ständiga flödet 
av krigsnyheter, förmedlade av krigsmaktens informationstjänster, inbäddade 
reportrar och TV-bolag, är att allas blickar är låsta vid nuet.136   

Berggren fortsätter resonemanget om att medierna genom att bara rapportera om nuet skapar 
glömska, när syftet borde vara det omvända. Detta gör i sin tur att medierna blir en effektiv del av 
krigsapparaten. Han diskuterar vidare: 

Detta är faktiskt bättre än propaganda. Inte minst eftersom medierna bidrar till 
produktionen av glömska just genom sitt krav på objektivitet. För krigsbevakningen 
går i första hand ut på att berätta om de fysiska skeenden som meriterar sig som 
nyheter i kontrollrummen. 

Konkreta, dagliga händelser som "tolv döda", "bil sprängd", "terrorist funnen" 
föredras eftersom de inte inbjuder till tolkningstvister och ideologisk kritik på samma 
sätt som frågor om "orsaker till krig", "historien bakom" eller "konsekvenser av en 
ockupation" gör. En bomb, är en bomb, är en bomb.137 

Mediemaskinen (i Berggrens ord) bidrar därför till att skapa ett förhållningssätt till krigen som 
handlar om objektivitet och distansering från mening vilket möjliggör glömska. Berggren menar i 
detta att, att minnas också är att känna, att koppla ihop och att skapa berättelser. 

Den TV-medierade minnesförlusten är diabolisk för oss, men en välsignelse för 
krigsmakter. För syftet med den ständiga förmedlingen av händelser, som 
fritagningar av kvinnliga officerare, statyer som välts, kortlekar, specialbomber, 
kroppar, "striking images", och så vidare är som sagt glömska. 

Men produktionen av glömska är ytterst ett värn mot mening. Ty så fort reportrar och 
TV-publik börjar minnas, och alltså blir bättre rustade att skärskåda de meningar och 
mål som nyss uppgetts för kriget (hitta massförstörelsevapen, sprida demokrati, 
skapa säkerhet, bekämpa terrorism, befria kidnappade och så vidare), då blir dessa 
mål och meningar sårbara objekt för logik, moral, rationalitet och kritik. 
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[…] I stället för att ljuga energiskt om motiven till krig räcker det med att fylla på med 
nya fakta och händelser, ju konkretare och därför "objektivare," desto bättre. Då blir 
alla försök att foga samman händelserna till en meningsfull berättelse hopplösa, inte 
minst för de nyhetsredaktioner som i sin rädsla för att inte vara objektiva sväljer och 
spottar vidare varje fakta-bit som satts i omlopp.138  

Berggrens kritik av mediebevakningen av krig avslutas med ett förslag på hur man istället ska 
kunna minnas och kanske skapa meningsfulla och berörande rapporteringar och berättelser.  

I stället för mer nyheter borde vi kanske ha ett museum för de nu pågående krigen. 
Museets uppgift är ju inte bara att samla på gamla saker utan också att förhindra 
minnesförlust och att foga samman fragment till meningsfulla berättelser. Även 
samtidens fragment. Vi tycks inte förstå de krig som detta sekel producerat. Kanske 
behöver de redan nu sina museer, medan de pågår, om vi skall undvika att mediernas 
fragmentariserade glömska bereder väg för nästa krig.139 

Economou beskriver det som att de efter artikeln var formulerad funderade, ”Varför inte bygga 
det här museet? Då. För fan.” Och så blev det. Ett museum med syfte att komma ihåg och belysa 
det som medierna glömde, eller gömde, var skapat.  

Både Berggren och Economou menar också att både Medier utan minne och skapandet av Museet 
för glömska föddes ur en slags desperation om sakernas tillstånd och ur en längtan att göra något 
annat, något som de inte riktigt fick utlopp för i sina arbeten eller dåvarande 
fritidssysselsättningar. Berggren uttrycker det som att  ”det var en längtan efter ett annat sätt att 
artikulera sig och verka i världen.” 

Economou instämmer och fyller ut med att Berggren redan hade någonting åt detta hållet i och 
med sitt skribentskap som debattör och att han själv hade det som en del av sin kritiska 
diskursanalytiska medieforskning, men att det var någon del som de inte kunde få utlopp för 
”inom de fyra väggarna på universitetet”. Vad gäller just valet av formen som ett museum så 
menar de båda att det från början var en slags lek med ord eftersom man ju förväntas minnas 
saker på ett museum, inte glömma dem. Samtidigt menar Berggren 

Men så fanns det ju någonting äkta i begäret efter museet, för vad gör det? Jo, på 
museet arresterar vi skeenden och objekt medans media arresterar oss i ett ständigt 
brus. […] det var något äkta i längtan till ett rum. 

I skapandet av Museet för glömska kan det därmed sägas finnas något väldigt konkret och en 
önskan att göra något ”med händerna”. Både Berggren och Economou beskriver också den första 
tiden med iordningställande av utställningslokalerna och byggande av utställningar som mycket 
givande även om detta numera, tio år senare, inte alls har samma lockelse längre.  

Utställningarna	  
Anledningen till att man valde att arbeta i form av utställningar var enligt Berggren att det fanns 
en längtan till ett rum och att utställningarnas gestaltning, i kontrast till de tillfälliga 
krigsrapporterande artiklarna, kunde ge någonting annat. Att en utställning kunde skapa hela 
berättelser. Latour menar att en strategi för att kunna beskriva en hel berättelse är att använda sig 
av panoraman. Med panoraman menar han att ett sätt att begripliggöra nära oligoptikon-

                                                                    

138 Dagens nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/medier-utan-minne 
139 Ibid. 



 

33 

 

nätverksforskning är måla upp en helhetsbild som kan hjälpa till att förstå sammanhang. Denna 
helhetsbild är hos Latour, dock fiktiv och har inget med den verklighet den säger sig beskriva att 
göra140 Talespersonerna verkar i viss mån använda sig av samma strategi, att skapa hela 
berättelser i kontrast till ett medielandskap som skapar fragment av nuet. Utställningarna skulle 
därför också kunna beskrivas som Museet för glömskas panoraman över samtiden. 

Utställningarna var i början av Museet för glömskas verksamhet mer i form av enskilda 
utställningar som mynnade ut i vidare utställningar. En utställning var en reaktion eller ett svar 
på den tidigare. Detta fram till 2010 när man för första gången genomförde en utställning på en 
annan plats i form av dubbelutställningen On the Border som visades i både Norrköping och 
Beirut. Efter detta ändrades formen på utställningarna något till att ske på andra platser än 
Norrköping, som hade varit den huvudsakliga platsen för utställningarna innan. 2013 kan man 
säga att utställningarna gick in i en ny fas när Museet för glömska började arbeta med samma idé 
under en längre period. Först i form av att presentera idén på en konstmässa, sedan revidera den 
och testa den igen för att kunna ha en större utställning. Den senaste utställningen, Is this the 
time for art? har dessutom skett i tre olika uppsättningar. En i Limerick, en i Norrköping och en i 
Malmö. Samma process av hur en utställning skapas fortsätter nu i arbetet med utställningen 
Gold. Is this the time for art? fortsätter dessutom fortfarande att utvecklas. Latour pratar om 
objekt som kan föra in platser i platser, så kallade lokaliserare.141 På samma sätt blir 
utställningarna inbyggda i varandra. Man skulle kunna hävda att utställningarna, genom att de 
bygger på varandra blir utställningar i utställningarna. Detta är tydligast i den senare fasen där 
material från tidigare utställningar ibland följer med in i de nyare versionerna men även bland de 
tidigare kan en utställning sägas ta med sig den tidigare i och med att de på ett sätt följer 
varandra. 

Processen kring att skapa en utställningen har således förändrats över tid men helt centralt är 
idén och dess återkoppling till grundtanken i Medier utan minne. Berggren sammanfattar vad en 
utställning är. 

Det börjar i hjärnan. Några ord och funderingar och intuitioner och sen ska det få 
form. Det ska ges form och gestalt. Och då gör vi det med andras gestaltningar och 
sen så komponerar vi det lite grand i någon koreografi i utställningsrummet. Så 
utställningen är egentligen svaret på frågan: Hur blir det här? Den här idén. 

Han fortsätter att resonera kring utställningens funktion och menar att den är snarare ett sätt att 
kritisera än att servera lösningar eller svar. Economou för diskussionen vidare och menar att de 
inte bara kritiserar utan problematiserar och försöker att anta en annan position än den 
sedvanliga för att på så sätt väcka en tanke hos publiken. Han menar också att gestaltningen är 
viktig för att åstadkomma detta. Jag återkommer till det konkreta arbetet med de specifika 
utställningarna i avsnittet som beskriver det lilla kretsloppet på sida 36. 

Webbsidan	  
För utställningarna är Museet för glömskas webbsida central eftersom denna kan sägas vara de 
små kretsloppens gestaltning efter att de avslutats som aktiva utställningar. Latour menar att de 
verkande krafterna som förmår aktörer att agera kommer i olika gestaltningar i form av 
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aktanter.142 Webbsidan är i ljuset av detta resonemang en av utställningarnas gestaltningar när 
det väl slutat vara aktiva utställningar. Av denna anledning är utställningar en del av det stora 
kretsloppet men inte webbsidan. Denna kan sägas samla och bevara de tidigare utställningarna 
som Museet för glömska har genomfört. Detta är också dess huvudsakliga funktion. Samtliga 
stora utställningar som har gjorts finns dokumenterade på webbsidan med både text och bilder. 
Utöver detta finns det också en beskrivning av vad Museet för glömska är. Där beskrivs det att 
Museet för glömskas verksamhet är konstutställningar med en kritisk blick som tar avstamp i 
glömskan. Det uttrycks som 

The Museum of Forgetting creates art exhibitions and room for reflection with a focus 
on social, political and cultural forgetfulness. Our projects are not tied to any one 
specific form of expression or genre, but come together in the ambition to look 
critically at current political issues, memory and forgetting.143 

På webbsidan hänvisas läsaren också till Medier utan minne som ett sätt att få en utökad version 
av de argument som var startpunkten för verksamheten. Webbsidan sammanfattar därmed också 
kärnan i verksamheten eller den sammanlagda bilden av de små kretsloppen.  

Icke-‐platsen	  
Mycket i intervjuerna kretsar kring platsen eller snarare nomadiseringen av Museet för glömskas 
verksamhet. Guattari och Deluze diskuterar nomadisering som en del av det rizom som står i 
kontrast till (den ordnade eller ordningen) staten och dess krigsmaskin.144 De menar också att 
rizomets rotsystem sträcker sig ut och skapar, så kallade flyktlinjer åt många olika håll på ett 
oförutsägbart sätt. Rizomet ställs här i kontrast till ett träds mer ordnade rotsystem.145 I linje med 
detta menar jag att nomadisering bör ses som en slags icke-lokalisering, som flyktig och 
undflyende. Därav benämningen ”icke-plats”.  

Talespersonerna lägger mindre vikt vid detta än vad konstnärerna gör när de menar att 
nomadiseringen inte är en grej ”bara för att” utan snarare att detta har styrts av nödvändighet. 
Man hade en lokal de två första åren men detta blev för dyrt att fortsätta med. Nomadiseringen 
var därför en nödvändighet snarare än en strategi. Med tiden har dock nomadiseringen blivit ett 
kännetecken för Museet för glömska. Berggren menar att detta inte är något som är hugget i sten 
utan att det är möjligt att de kommer hitta en permanent plats att ha verksamheten på i 
framtiden. 

Till skillnad från detta ser konstnärerna nomadiseringen som något som gör att man väljer 
Museet för glömska eftersom det i högre utsträckning kan göra att konstverken kommer till sin 
rätt. Platsen och konstverken samverkar då för att lyfta betydelsen i verken. Sköld Feiler beskriver 
att den första lokalen för deras medverkan i en utställning var en rå, ödslig lokal med tegelväggar i 
Norrköpings industrilandskap som hon menar var väldigt spännande.  

Det blev en väldigt lyckad presentation och lokalen tillförde, speciellt till våra verk, 
väldigt mycket. Lokalen passade perfekt som handen i handsken till dom verk som vi 
visade där. 
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Hon utvecklar senare i intervjun resonemanget om platsens betydelse för konstverken och för 
Museet för glömskas verksamhet.  

Det man kan säga som är styrkan med Museet för glömska: det är det här att de inte 
har en plats som det hela tiden måste ställas ut på, utan att det får falla in i glömska. 
Att det får försvinna emellanåt. Att det poppar upp. För det skapar en smidighet och 
platsen och rummet blir också väldigt viktiga för verken. 

Man kan säga att utställningen därmed samverkar med rummet för att på bästa sätt lyfta idén 
bakom utställningen. Latour menar att både subjekt och objekt kan vara medlare men att objekt 
oftare pendlar mellan att vara medlare och mellanhänder medan subjekt i högre utsträckning 
uteslutande är medlare.146 I detta blir rummet ett objekt som i samverkan med konstverken och 
utställningen blir en medlare för att, när konstverken försvinner, återgå till att bli en mellanhand. 
Rummet kan därmed sägas synliggöras i relation till konstverken. Economou menar att de 
tillsammans med de volontärer som medverkar vid en utställning och med rummet skapar den 
slutliga utställningen på plats och att de därför alltid i slutänden arbetar rumsligt. Han resonerar 
som följer 

Economou: Det är ju en intressant förhandling också för de handlar ju om att vi inte 
är säkra. Men vi jobbar hela tiden rumsligt och tar oss an det här spacet. Som en 
kontrast kan man ju tänka att sitter du i tjugo år vid en konsthall då har du fått för 
dig att den väggen passar bara för för den typen av tavlor […] 

Selig: Ni jobbar rumsligt hela tiden? 

Economou: Hela tiden, ja. Som också är en nödvändighet och fördel av att vara på 
olika ställen hela tiden. Och jag tror att får man ihop det så blir det bättre då […] Jag 
tror det kan bidra till berättelsen och helheten också, därför att man kanske då som 
publik blir inbjuden till en fråga och inte till en vanlig konstutställning. 

Nomadiseringen blir med ovanstående resonemang ändå en viktig faktor för att ytterligare lyfta 
utställningarna och göra verksamheten mer fri än vad den skulle varit om de bara verkat i samma 
lokal. Denna frihetssträvan går i linje med de argument som talespersonerna använder för att 
peka ut många av anti-grupperna, som ses som mycket mer låsta än Museet för glömska. 
Nomadiseringen blir därför en viktig komponent i Museet för glömskas identitet. Även om den 
blev till av en nödvändighet. 

Anti-‐grupperna	  
I samtalen med talespersonerna pekas ett flertal anti-grupper ut som något som egentligen mest 
definierar vad Museet för glömska inte är. Genom detta drag dras också gränserna upp för vad 
Museet för glömska är. Latour menar att utpekandet av anti-grupper är en av de kontroverser 
kring grupper som bidrar till deras ständiga formande och omformande.147 

I berättelsen om skapandet av Museet för glömska tar både Berggren och Economou tydligt 
avstånd från media. Det är i själva verket detta avståndstagande (tillsammans med den personliga 
indignationen över sakernas tillstånd) som skapar Museet för glömska. Utan medierna som 
motpol faller argumenten för varför ett nutida minnenas museum alls skulle behövas. Economou 
menar att  
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Det är ju liksom ett ögonblick av harm och önskan att inte gå med på en medial bild 
av världen. 

Media är den tydligaste anti-gruppen som identifieras, men inte den enda. Även museet som 
institution pekas ut som något som Museet för glömska inte är. Economou menar att museer idag 
har otydliga uppdrag och att det därför behöver leva upp till en mängd krav som egentligen inte 
har med kärnverksamheten att göra. Som motsats till detta menar talespersonerna att Museet för 
glömska har en tydlig position i form av en grundidé som de utgår ifrån och att de därigenom kan 
ägna sig åt sin kärnverksamhet. Att Museet för glömska också endast är ett metaforiskt museum 
gör att de ytterligare särskiljer sig från traditionella museum.  

En tredje anti-grupp som pekas ut i samtalet med talespersonerna är konstvärlden. Detta genom 
att på olika sätt särskilja Museet för glömska från den. I samtal om huruvida Museet för glömska 
är unika eller ej så menar talespersonerna att de har en helt annan frihet än många andra i 
konstvärlden eftersom de, på grund av att de inte försöker göra konstnärlig karriär eller leva på 
Museet för glömskas verksamhet, kan se till innehållet först. Detta till skillnad från andra 
konstaktörer som kanske i första hand måste representera ”det unga konst-Sverige” eller hålla 
”kommunens bestämmande politiker nöjda”.  

Den fjärde anti-gruppen som pekas ut, akademin, särskiljer sig lite från de andra på så sätt att den 
i början av Museet för glömskas verksamhet var en tydlig anti-grupp och ett av argumenten till att 
alls starta verksamheten. Talespersonerna menar att de upplevde att de behövde ett rum för att 
skapa berättelser om problematiken med medias skapande av glömska och att detta utrymme inte 
fanns inom akademin, trots att både Ecomonou och Berggren menar att detta egentligen ingick i 
deras uppdrag som anställda vid Linköpings universitet. De kände också att de ville göra något 
konkret som fanns ”närmare folk” och att de sökte ett perspektiv som de inte sett inom akademin. 
Samtidigt som akademin pekas ut som anti-grupp så sker dock hela tiden ett närmande till den. 
Först i form av att de använde (och använder) studenter som volontärer, hade utställningar på 
universitetsområdet och utnyttjade sina personliga nätverk där akademin ingick. I de två senaste 
utställningarna har dock närmandet tagits ett steg längre, genom att idéerna som ligger till grund 
för utställningarna också går i linje med vad talespersonerna gör professionellt. I Gold har också 
Economou skrivit en artikel på samma tema som utställningen. Därmed öppnas frågan upp 
huruvida akademin kan sägas vara en anti-grupp längre eller om den numera snarare ingår i 
nätverket på ett annat sätt. 

Anti-grupperna kan sägas rita upp linjerna för Museet för glömska utan att delta i nätverket, 
samtidigt som de ingår i nätverket, just för att de avgränsar och definierar Museet för glömska. 
Detta är att jämföra med Laws resonemang när han menar att vindar, havsströmmar och väder är 
en del av skeppets objektsskapande nätverksperspektiv. För att ett skepp ska kunna vara ett skepp 
krävs inte bara att inre delar finns på plats utan att även yttre delar spelar sina roller.148 Det 
samma gäller Museet för glömska. För att kunna synliggöra konturerna måste gränsdragningar 
gentemot konkurrerande organisationer ske. 

Museet	  för	  glömskas	  lilla	  kretslopp	  
Det lilla kretsloppet består av andra delar än det stora. Dessa är, vilket jag också nämnt ovan, 
utställningsidén, konstnärerna, konstverken, platsen och finansieringen. Även här gäller att 
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kategorin talespersoner ingår men har avhandlats i början av analysen (se sida 28), varför denna 
del inte beskrivs närmare här.  

Utställningsidén	  
Samtliga utställningsteman och idéer som Museet för glömska skapat eller medverkat i knyter an 
till Medier utan minne och grundidén om att skapa ett museum för att minnas nutiden medan 
den pågår. Latour menar att en verkande kraft kan ha en mängd olika gestaltningar eller aktanter, 
vilka också kan sägas vara beskrivningar av den verkande kraften.149 Med detta resonemang kan 
utställningsidéerna sägas vara Medier utan minnes olika aktanter, på samma sätt som jag förut 
resonerade att webbsidan blir gamla utställningars gestaltning.  

Utställningsidén ligger dels alltid till grund för en utställning och dels så styr den utställningen 
genom att sätta gränser för vad denna kan innehålla. Detta dock med lite olika strategier. Den 
första strategin illustreras av hur Gold skapades. Denna tar avstamp i idén om hur guld skapar 
både det högsta vackraste och tar fram det smutsigaste i människor och utställningen belyser 
olika perspektiv på framställningen och användandet av guld. Utifrån denna grundidé testades ett 
första verk på Art Athina 2015, vilket utvecklades i mindre format för att slutligen resultera i en 
större utställning under 2017. Den första strategin är således att börja brett för att sedan smalna 
av genom att testa idéer och tankar med hjälp av mindre utställningar, konstmässor och interna 
diskussioner. Diskussionerna sker då ofta först mellan talespersonerna och sedan också med 
potentiellt medverkande konstnärer. Strategin innebär också, till skillnad från de två följande, att 
en idé ligger till grund för flera olika utställningar. Berggren och Economou beskriver denna 
arbetsordning som att de först kommer på en idé som sedan realiseras när de hittar konstnärer 
som kan tolka idén. Sedan försöker de testa idén genom att exempelvis medverka i en konstmässa 
med en eller ett fåtal konstnärer för att, om konceptet verkar fungera, ha en utställning som 
slutmål.  

I ett annat fall kom Berggren på frasen ”our broken American hearts”, som efter en del 
bearbetning utvecklades till en fullständig utställning. Denna andra strategi innebär att utifrån en 
smal idé eller färdig formulering, skapa ett innehåll. För detta specifika fall följde också Our 
Broken American Hearts som en konsekvens av att ha genomfört Lets have another war. Detta 
är den tredje strategin: att en utställningsidé föder en ny utställningsidé. I början av Museet för 
glömskas verksamhet var detta den absolut vanligaste formen medan de två senaste 
utställningsidéerna (migration och guld) byggs utifrån den första strategin som beskrivs ovan. 
Formen för hur idén styr utställningarna har således ändrats över tid. Att det hela tiden finns en 
bakomliggande idé eller ett budskap som ska förmedlas är dock en konstant del av Museet för 
glömska. Eller som Economou uttrycker det: 

Att vi har hållit det här kritiska skapandet utifrån vår harm eller vår egna blick på 
världen och skapat något utifrån det och från vår harm och vår blick hör väl ihop med 
dom olika sakerna vi ser, vi flyttar oss plötsligt inte och gör en akvarellutställning av 
solnedgångar.  

Med detta menar han att grundidén som de har också särskiljer dem från andra konstinstitutioner 
och gör att de kan ha en röd tråd genom sina utställningar på ett sätt som exempelvis en 
kommunal konsthall inte har möjlighet till. 
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Oavsett om en utställning bygger på en ny eller en återanvänd idé så är alltid utställningsidén 
central för utställningen. Latour pratar om medlare som verkande krafter som får någon eller 
något att agera.150 På detta sätt kan utställningsidén sägas vara medlare genom att det är denna 
som styr verksamheten och som också kan förända den. Berggren menar att idén inte faller inom 
vad Museet för glömska ska vara utan snarare att en angelägenhet eller idé bestämmer vad 
Museet för glömska är vid en viss tidpunkt och att detta förändras över tid.   

Konstnärerna instämmer i att idén styr deras arbete med Museet för glömska. Laras perspektiv på 
hur en utställning blir till är att han blir kontaktad av talespersonerna som presenterar en idé eller 
ett tema de vill bygga en utställning kring. Efter detta så förs en diskussion om huruvida det finns 
ett verk som skulle kunna passa eller om det finns möjlighet att bygga ett verk och vad detta i 
sådana fall skulle vara. Sköld Feiler menar att det har varit olika, att hon både blivit kontaktad 
angående specifika verk och med en idé som hon fått skapa kring.  

Genom att idén styr utställningens inriktning kan den också sägas styra vilka konstnärer och 
konstverk som ska medverka i en viss utställning.  

Konstnärerna	  
Berggren och Economou lyfter konstnärerna som helt centrala för verksamheten och menar att 
relationen till dem kanske är den viktigaste relationen för Museet för glömska. Berggren uttrycker 
det som:  

Vi hjälper dom, dom hjälper oss med att säga något. Det har varit väldigt viktigt, 
kanske det viktigaste. 

Vidare menar han också att konstnärerna hjälper dem att uttrycka en kritik eller en idé som 
kommer ur en kritik och att de därför väljer konstnärer som har detta perspektiv. Valet av att 
använda konstnärernas röster för att förmedla idéerna kom i sig ur att de redan innan skapandet 
av Museet för glömska såg en massa konstnärer som uttryckte sig om sakernas tillstånd på ett sätt 
som de upplevde att de inte hittade inom varken akademin eller i media. Latour menar att det 
avgörande för huruvida en vetenskaplig upptäckt ska bli framgångsrik eller ej är den mängd 
allierade som de som gjort upptäckten kan samla, snarare än upptäckten i sig.151 Museet för 
glömskas talespersoner kan sägas göra på samma sätt när de samlar allierade, i form av 
konstnärer, för sina utställningar. Dock utan målet att vinna vetenskaplig hegemoni utan snarare 
för att hitta personer som kan hjälpa dem nå ut med det budskap som de vill förmedla. Det blir 
således ett sätt för dem att samla allierade för utställningsidén. 

Berggren menar att de får kontakt med konstnärer på olika sätt. Ibland kontaktar de konstnärer 
och ibland har de blivit kontaktade. I samtalen om konstnärerna finns en tyngdpunkt på en 
gemensam ståndpunkt eller plattform där man väljer att adressera samma politiska frågor. De 
menar också att några konstnärer inte bara är sådana som de ställer ut utan att de också har 
utvecklat en relation som innebär att de ibland fungerar som advisory board men att det också är 
en genuin och glädjefylld kontakt som de håller vid liv. 
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Deleuze och Guattari menar att ett rizoms vägar är oförutsägbara och sökande, fyllda av flyktlinjer 
som spretar åt olika håll men som ändå hänger samman i rizomets rotsystem.152 På samma sätt 
kan man säga att sökandet efter konstnärer och samarbeten ske inom Museet för glömska. I 
samtal med Lara menar han att samarbetet startade genom att Museet för glömska och han fick 
kunskap om varandra via konstnärer som Museet för glömska hade arbetat med tidigare. De 
letade länge efter ett projekt som de skulle kunna samarbeta kring. Lara beskriver det som att de 
länge försökte hitta en ursäkt för att samarbeta. Lara berättar att Economou besökte hans studio 
och tittade på olika verk men att inget av dessa kändes rätt. När Supermarket 2014 uppenbarade 
sig och Museet för glömska vände blickarna mot migration fanns plötsligt en arena för dem att 
samverka på och Laras verk 100 dagar blev en del av utställningen. Efter detta har samarbetet 
fortsatt och Lara menar att det dels grundas i att han respekterar Berggren och Economous arbete 
och tycker om att arbeta tillsammans med dem och dels eftersom de har blivit vänner efter de 
samarbeten de gjort. 

Sköld Feiler menar att samarbetet med Museet för glömska startade med att hon och Berggren 
upptäckte varandra i debatten som uppstod i kontroverserna kring ett tidigare verk som hon 
medverkade i. Hon menar att hon inte vet om det var detta som senare ledde till att Berggren 
kontaktade henne inför en utställning men drar slutsatsen att det förmodligen grundades i att de 
har någon form av gemensam grundinställning till konst och världen. Hon uttrycker det som 

Han [Berggren, förf.amn.] kände ett släktskap. Så skulle jag säga. Jag tror han kände 
igen något i tilltalet. I det politiska engagemanget och tilltalet. 

Både de konstnärer som jag pratat med och talespersonerna menar att relationen mellan dem 
bygger på mer än att bara betala för ett verk som ska medverka i en utställning. Det handlar 
snarare om ett ömsesidigt utbyte och samarbete kring utställningen. Samarbetet verkar dock se 
olika ut beroende av konstnär och utställning. Talespersonerna menar att de exempelvis i fallet 
med On the Border hade med två av konstnärerna som medkuratorer för utställningen. I detta 
blev konstnärerna mer än bara konstnärer i utställningen. I Is this the time for art? sker hela 
tiden en diskussion med konstnärerna som medverkar även om uppdelningen mellan konstnärer 
och talespersonerna är något mer traditionell i relation till kurerandet av utställningen. För Gold 
sker ett nära samarbete med bland annat Lara, men i detta fall också genom att Economou finns 
med i den skapande processen och medverkar i utställningen med ett eget konstverk. Samverkan 
mellan konstnärer och talespersonerna sker nära och verkar i hög utsträckning vara 
situationsstyrt. Latour menar vidare i diskussionen kring immutable mobiles att det krävs en 
gemensam visuell kultur för att möjliggöra förflyttning (av budskap) genom förvandling.153 För 
denna uppsats är den visuella gemensamma kulturen samtidskonsten och konstnärerna blir i 
relation till detta de som har förmågan att skapa inskriptionerna (i detta fall konstverk). Här blir 
sättet som de får möjlighet att skapa konst i relation till Museet för glömska ett sätt för 
talespersonerna att vinna över dem som allierade. Konstnärerna väljer nämligen Museet för 
glömska för att det kan erbjuda ett särskilt sätt att uttrycka sig och presentera konsten. Lara 
menar att han väljer Museet för glömska eftersom inställningen till konsten och utställningarna är 
mer ansvarsfull än bland många andra gallerier. Han uttrycker det som: 

Most of the things that I see on the projects you have as an artist in this kind of 
practice tends to stop at the exhibition space. Tends to stop at the gallery space, 

                                                                    

152 Deleuze och Guattari. A thousand plateaus. Capitalism and schizophrenia. 6–25 
153 Latour. ”Visualization and Cognition: Drawing things together”, 9–10. 



 

40 

 

right? […] I think that the work that he does [Erik, förf.anm.] is more interested in 
going beyond that. […] So in this sense I think that the result is way more intriguing. 

Sköld Feiler menar också att de genuina samtalen kring konstverken och vad de förmedlar är en 
stor anledning till att välja att ställa ut hos Museet för glömska men också att lokalerna eller 
nomadiseringen spelar in eftersom detta gör att verken i högre utsträckning kan få utrymme att 
uttrycka sig. Både Lara och Sköld Feiler menar att ytterligare en anledning till att välja Museet för 
glömska är att de får stor artistisk frihet och att det hela tiden förs samtal med Berggren och 
Economou om verken och utställningen på ett sätt som gör att de som konstnärer kan ha stor 
påverkan på slutprodukten.  

Konstverken	  
Konstverken kan sägas vara den del av Museet för glömska som främst förmedlar idén eller det 
budskap som de vill förmedla. Konstverken ses här snarare som meningsbärare än bara som 
former även om formen som konstverk är helt central. Det vill säga formen på enskilda konstverk 
är mindre viktig men att det är ett konstverk och inget annat är viktigt. Latour menar att 
immutable mobiles är objekt som är möjliga att flytta utan att informationen i objekten ändras på 
vägen.154 Han menar också att det krävs en optisk konsekvens i form av ett linjärt perspektiv för 
att förflyttningen ska kunna begripliggöras.155 För att fortsätta resonemanget ovan så blir 
konstverken de inskriptioner eller immutable mobiles som förflyttar utställningsidén från 
talespersonerna, via konstnärerna till den slutliga utställningen. Dock gör övergången till 
konstverk som gestaltning att den optiska konsekvensen i min uppsats också inkluderar ett 
tredimensionellt perspektiv i inskriptionerna. 

Typen av konstverk som ställs ut är flera och Museet för glömska har visat allt från 
satirteckningar till installationer och videoverk av olika slag. Talespersonerna menar att det inte 
finns några begränsningar i vad man kan tänka sig att ställa ut så länge det följer idén med 
utställningen. 

På samma sätt som med valet av konstnärer sker valet av vilka verk som ska ingå i en utställning 
på olika sätt. Generellt så menar Berggren och Economou att verken väljs ut baserat på att de 
tycker de har något att säga, att de är intressanta. Berggren menar: 

Det tror jag också har varit en styrka med mycket av det vi gjort. Vi har inte valt saker 
för att de är konst. Vi har inte valt saker för att de ser ut som konst […] Vi har inte 
agerat för att hjälpa konsten på något sätt eller ge något som konstvärlden eller 
konstlivet behöver. Vi har nästan varit blasfemiskt ointresserade av den frågan och 
därmed har bidraget blivit intressantare tycker jag. 

Valet av vilka konstverk som ska medverka i en utställning verkar ske på två olika sätt. Det första 
genom att Berggren och Economou ser ett verk som de vill visa och kontaktar konstnären om 
detta. Så skedde i fallet med Sköld Feilers verk Colony (se bild 1), som Berggren sett i ett 
sammanhang och efterfrågade inför Fakta talar inte för sig själv. Det andra sättet är att 
talespersonerna kontaktar en konstnär och säger att de ska göra en utställning efter en viss idé 
och undrar om hen har något uppslag eller färdigt verk och att de sedan diskuterar sig fram till 
vad som ska medverka. Från konstnärernas sida så menar både Sköld Feiler och Lara att de både 
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har skapat konstverk specifikt för en utställning med Museet för glömska och att de visat verk 
som de också visat i andra sammanhang. Lara förklarar att han inför Supermarket 2014 hade ett 
videoverk som han tidigare ställt ut i Danmark, 100 years (se bild 2). Verket är inspelningar av 
när asylsökande personer som lever på en flyktingförläggning i Danmark, säger hur många år de 
levt på förläggningen. I slutänden blir det totala antal år just 100. Talespersonerna och Lara 
diskuterade temat för utställningen på Supermarket 2014 och Lara menar att han trodde att detta 
verk skulle passa bra in med resten. Inför Art Athina och Gold skapade han istället två verk som 
dels gjordes specifikt för just detta tillfälle. Ett av dem, en livestreamad debatt med deltagare från 
Sydamerika, Kanada och Grekland, visades dessutom bara vid detta tillfälle och inte igen (se bild 
3).  

Konstverken som visas kan också sägas ha en föränderlighet över tid, både i form och i mening. 
Latour diskuterar tryckpressen som ett av de objekt som har förmågan att samtidigt öka både 
mobiliteten och oföränderligheten hos en inskription.156 Jag vill hävda att även en mediaspelare 
med möjligheten att kunna kopiera film som medium också kan vara ett sådant objekt. Lara 
berättar igen om verket 100 years och om två olika tillfällen när det har ställts ut. Vid det första 
tillfället, som inte var med Museet för glömska, reserverades en hel utställningslokal åt verket 
som då bestod dels av videon som beskrivs ovan och dels av en rekonstruktion av ett av de rum 
som de asylsökande bor i. Politiker från Dansk Folkeparti bjöds in till utställningens vernissage 
med fina inbjudningskort som inte avslöjade vad utställningen bestod av. Deras reaktioner på 
plats var en del av verket och syftet var i hög utsträckning att väcka en debatt. På Supermarket 
visades istället enbart videon och då som en del av Museet för glömskas utställning och eftersom 
det var på en konstmässa fanns också en mängd andra utställare på plats runt omkring. Lara 
diskuterar huruvida filmens budskap kom mest till sin rätt vid det första eller andra tillfället men 
konstaterar att de bara var olika. Verket i form av videon har både förflyttats och fortsatt att ha 
samma innehåll (även om omgivningen har förändrats) varför man kan prata om den som en 
immutable mobiles. Utöver detta har den också förmågan att kunna kopieras utan att förändras 
och blir på detta sätt ännu mer mobil. 

Även Sköld Feilers verk Colony har omformats. Colony består i grunden av hundratals 
ihoprullade tygstycken av frotté i toner från beige till rött som Sköld Feiler riggar i olika former. 
Det verk som Berggren sett, och ville ha med i utställningen, var när tygstyckena var formade i 
cirklar. Sköld Feiler beskriver det dock som att verket i den formen inte passade för Fakta talar 
inte för sig själv utan att konstverket krävde en annan form. Således ändrades konstverket och 
var istället som ett flöde i denna utställningen (se bild 4). Sköld Feiler menar i relation till detta 
att verket hade en slags egen agens, där det helt enkelt inte fungerade i formen av cirklar eftersom 
det behövde säga andra saker än vad det gjort i den tidigare utställningen. 

Båda ovanstående exempel visar på hur olika sätt konstverken som ställs ut anpassas avseende 
både form, omgivning och betydelse inför utställningarna. Båda konstnärerna menar att en av 
fördelarna med just Museet för glömska är dels att det förs en diskussion kring konstverkens form 
och betydelse och dels att nomadiseringen möjliggör en diskussion mellan verken och 
omgivningen på ett sätt som inte kan göras om man alltid är på samma plats.  
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Konstverken	  och	  besökarna	  
Även om Museet för glömska prioriterar idén framför att utgå från besökarnas föreställda 
önskemål så har det ändå besökare på utställningarna och dessa interagerar med konstverken på 
olika sätt. Således kan man hävda att konstverken, och i viss mån konstnärerna, inte ”skiter i 
publiken” i lika hög utsträckning som talespersonerna. Latour menar att något som förmår någon 
eller något att agera är verkande krafter i form av antingen är medlare eller mellanhänder. 
Medlarna förändrar det som de förmedlar medan mellanhänderna inte gör det.157 Konstverken är 
i detta medlare som översätter utställningsidéerna till besökarna på olika sätt. Som vi ska se 
nedan, sker dock denna översättning olika till olika besökare.     

Berggren och Economou diskuterar publikreaktioner på utställningar och verk och exemplifierar 
med verket Tiduret av Karin Broos (se bild 5) som de visade i utställningen Our Broken American 
Hearts. Economou menar att det fanns en diskrepans i hur män och kvinnor såg på verket där 
männen, i en majoritet av fallen, tolkade det som att hon skulle skjuta sig själv medan kvinnorna 
generellt tolkade det som att hon ska skjuta sin man. Ett annat exempel på hur besökarna skapar 
relation till olika verk är Daniela Ortiz verk Forcible Drugging to Deport (se bild 6) som är en 
video där hon låter sig injiceras med det lugnande medel som deporterade får innan de deporteras 
från USA samtidigt som hon läser  Free trade agreement between Peru and United States of 
America. Economou och Berggren menar att detta verk var som en magnet för unga kvinnor och 
att det vid nästan varje tillfälle som utställningen var öppen stod en eller flera unga kvinnor och 
noggrant studerade verket. Economou menar vidare att reaktionen på olika verk från publiken 
ofta är oförutsedda. Att den reaktion som de kanske förväntar sig inte sker medan andra sker 
istället. Han exemplifierar med en utställning som innehöll ett videoverk som var nästan en  
timme långt. De trodde inte att någon skulle se hela filmen men vid varje tillfälle när utställningen 
var öppen så var det några besökare som satt och tittade på hela filmen från början till slut. 
Economou menar vidare att de, trots sitt ointresse för att ge målgruppen vad de vill ha, genom sin 
uppställning av verken har hittat ett sätt att locka de som är intresserade. Han menar  

Vi har någonting kring hur vi har ställt upp verken och vad dom gör berättarmässigt 
som verkar hålla rätt bra, tycker jag. 

I berättelserna om konstverken blir det tydligt att dessa skapar olika relationer med olika 
besökare på utställningarna.   

Platsen	  
Vad gäller platsen för utställningarna så skiftar denna eftersom Museet för glömska är ett 
nomadiserande museum. Dels sker varje ny utställning på nya platser men de arbetar också med 
konst från hela världen på så sätt att de kan liknas vid de glokala noder som Löfgren pratar om,158 
om än med ett högre fokus på det globala än det lokala. ”Platsen” blir därmed till, både i form av 
att varje utställning har en plats och i form av att konstnärerna tar med sig platser genom att 
konstverken blir till vad Latour kallar ”lokaliserare”, det vill säga platser som överför närvaron av 
andra platser till sig.159 
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Tittar man på hur Museet för glömska har jobbat med platsen så kan man säga att det började 
verksamheten på olika platser i Norrköping, huvudsakligen i industrilandskapet. Ganska snart så 
började dock verksamheten ske även på annan ort, ofta utanför Sverige. Utställningen On the 
Border, skedde exempelvis parallellt i Norrköping och Beirut. Även Is this the time for art? har 
ställt ut på olika ställen och testats på konstmässor i både Sverige och Grekland. Det har således 
funnits en strävan efter att undersöka möjligheterna med att vara nomadiserande och 
gränsöverskridande vad gäller att hitta olika platser. Detta när talespersonerna konstaterat att det 
var ett nomadiserande museum som Museet för glömska skulle vara. Enligt tidigare resonemang, 
inspirerat av Deleuze och Guattari160 innebär också nomadiserandet att Museet för glömska ägnar 
sig åt att bygga utställningar på platser som samtidigt är icke-platser.  

I det undersökande nomadiserandet finns en parallell diskussion som Berggren och Economou 
har när vi samtalar om att ”alla”, numera vill ut ur ”den vita boxen”. De menar att det finns en 
trend som går mot att ingen vill sitta fast i ”institutionsrummet” som de menar att ett museum 
eller en konsthall kan vara. Berggren och Economou diskuterar platsen för den senaste 
utställningen i Norrköping och menar att det, strategiskt sett, var helt rätt att ha den typ av 
utställning som Is this the time for art?, i en lokal som var placerad mitt i handelscentrum i 
Norrköping. Lokalen i sig var också helt rätt i det att den var en enkel, ”ren”, liten lokal med 
helvita väggar. Detta i kontrast till universitetslokalerna eller de lokaler som de haft utställningar 
på i industrilandskapet innan som haft mer personlighet i sig själva. Utställningen testades också i 
en av industrilokalerna men det visade sig vara fel forum. Economou uttrycker det som 

Du hade ett bra resonemang om det också [riktar sig till Berggren, förf.anm.]. Att alla 
ska ut ur museerna, ut ur den vita kuben är liksom målet och det är lite såhär 
politiskt korrekt. Det här passade kanske bättre i den vita kuben. 

På detta sätt kan man säga att Museet för glömska hela tiden arbetar för att utställningen och de 
enskilda verken ska samverka med rummet eller platsen för att på bästa sätt lyfta idén bakom 
utställningen. Detta oavsett om det handlar om att ta sig utanför den vita boxen eller om det 
innebär att man måste stanna inne i den.  

Finansieringen	  
Vad gäller finansieringen av verksamheten så faller denna i skymundan i samtalen med 
talespersonerna och det är först på direkta frågor som den nämns. Även då verkar den dock vara 
en slags icke-fråga i sammanhanget. I samtal med konstnärerna nämns finansiering eller pengar 
endast vid ett tillfälle och då i relation till en generell diskussion om att man (helst) ska kunna 
leva på sin konst. Latour menar att när en aktör ”gör något” så är det en verkande kraft inblandad 
som förmår aktören att agera.161 Finansieringen, i form av pengar, bör här ses som en helt 
nödvändig verkande kraft för Museet för glömskas utställningar. Detta trots att dess vikt 
nedtonas. 

Finansieringen av Museet för glömskas verksamhet sker via bidrag från huvudsakligen nationella, 
men också lokala och regionala bidragsgivare. Talespersonerna menar dock att Museet för 
glömskas verksamhet lämpar sig dåligt för att få lokala och regionala bidrag, eftersom dessa ofta 
kräver en lokal förankring vilket det inte alltid har. Utpekande för de här diskussionerna är att 
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finansieringen, samtidigt som den får en tillbakadragen roll i verksamheten blir helt central i sin 
roll som vattendelare för vad verksamheten beskrivs som. Museet för glömskas särskiljande från 
de krav som ställs på verksamhet som kan få kommunala, regionala och nationella bidrag blir på 
så sätt ett sätt för talespersonerna att anti-definiera vad Museet för glömska är och står för. 
Genom att tydligt ta ställning mot de krav som bidragssystemet ställer på dagens konsthallar 
skapar talespersonerna en egen identitet för Museet för glömska. För att kunna genomföra 
verksamheten så måste dock även Museet för glömska spela enligt reglerna som är uppsatta för 
beviljande av bidrag, vilket de också gör, även om denna typ av verksamhet finns så är den inte en 
del av Museet för glömskas identitet och den nedtonas i hög utsträckning av talespersonerna. 
Latour menar att talespersonerna för en grupp definierar gruppen, men också att andra ritar upp 
linjerna för vad gruppen är, tillsammans med dem.162 I detta är det intressant att se att 
nedtoningen av finansieringens betydelse av talespersonerna går i direkt polemik med den linje 
som finansiärerna drar upp för verksamheten genom att finansiera den. Den verksamhet som 
finansieras blir härmed också den verksamhet som Museet för glömska kan, och ska, ägna sig åt. 
Detta definieras dock lika mycket av finansiärerna som av talespersonerna. I detta sammanhang 
bör det dock understrykas att det är olika finansiärer som ger stöd för olika utställningar, varför 
deras totala inverkan på att definiera vad Museet för glömska är är mindre än talespersonernas. 
Det är också så att talespersonerna riktar till vilken finansiär som ansökan om stöd ska gå och att 
de därigenom också i viss mån beslutar om vem som ska kunna ha rätten att definiera 
verksamheten. 

Centralt för finansieringen av Museet för glömskas verksamhet är också Linköpings universitet 
eftersom båda talespersonerna är anställda av universitetet och därmed inte är ekonomiskt 
beroende av att Museet för glömskas verksamhet är lönsam. De tar inte ut någon lön eller 
ersättning utan är enbart ideellt engagerade i verksamheten. Detta gör att de hamnar i ett helt 
annat ekonomiskt läge än de små konsthallar som Löfgren beskriver som kämpar för att få 
ekonomin att gå ihop.163 Detta är också något som Berggren och Economou är högst medvetna 
om. Economou menar att de varken försöker försörja sig eller bygger upp framtida karriärer inom 
konstvärlden på Museet för glömska och att det placerar dem i en ganska unik situation. Berggren 
utvecklar detta.  

Ja, det är ju en grundförutsättning för att vi ska kunna hålla det på en låg nivå. Vi tar 
inte ut löner och vi har då ett privilegium jämfört med övriga konstvärlden som ju 
kämpar hela tiden. Men vi får ju slåss för att få ihop medel för de produktioner vi gör. 
[…] Det är inte så att vi har hittat något genialiskt sätt att lösa det på utan det är ju 
bara för att vi inte gör det här på full tid och att vi inte lever av det. 

Economou menar också vidare att ”vi naturligtvis på något sätt också kapitaliserar på det nätverk 
som vi redan har.” Finansieringen kan därmed sägas påverkas positivt av vilka talespersonerna är 
och vilka kontakter de har som individer. 

Volontärerna är en aspekt av finansieringen men denna är inte alltid aktuell för Museet för 
glömska. I de fall när de medverkar i en konstmässa eller får låna en plats i ett konstgalleri så 
minskar denna del av kretsloppet även om de alltid har några volontärer med. Berggren menar i 
samband med organiseringen av Is this the time for art? 

                                                                    

162 Latour. Tinget återställt. En introduktion av actor-network theory, 43–49. 
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2015 samlade vi ett bra team som hjälpte till med att bygga, marknadsföra och sedan 
vakta […]. Så gjorde vi inför Malmö också, fast mer koncentrerat, vi åkte ner ett gäng 
och flyttade in i ett skånskt gatuhus nära galleriet, så där var vi i fyra, fem dagar och 
jobbade och gjorde färdigt. Supertrevligt. Vi ska inför Örebro i höst trumma ihop ett 
gäng igen. Men där får vi mer stöd från konsthallen som har mer resurser, så vi 
behöver ej så många. Men för mig är detta jätteviktigt och en väsentlig del av glädjen i 
arbetet med Museet för glömska – att bilda ett litet ”band” som jobbar ihop. 

De som hjälper till är ofta studenter som antingen pluggar konst eller som är konstintresserade på 
annat sätt men även andra konstintresserade och vänner till talespersonerna fungerar som 
volontärer. En specifik del av volontärverksamheten är marknadsföring i form av affischlayout 
och webbsideshantering. Berggren menar att detta inte är något som de är så intresserade av och 
som de inte heller gör så bra. Därför har de en person som hjälper dem med dessa delar.  

Att Museet för glömska kan använda sig av studenter och andra volontärer både i konstruerandet 
av en utställning och som utställningsvakter under utställningen innebär ett resurssparande. 
Volontärerna medverkar dessutom i den kreativa processen kring att bygga en utställning varför 
de inte bara är flera händer till i byggandet utan är också en kreativ resurs. Att involvera flera 
andra på detta sätt möjliggör att Museet för glömska kan vara i andra lokaler än vad de hade 
kunnat vara i om de bara hade varit talespersonerna som byggt. På ett sätt blir volontärerna 
därmed också en möjliggörare för nomadiseringen av Museet för glömska.  

Hur	  det	  lilla	  kretsloppet	  görs	  
För att visa på hur ett av de små kretsloppen ser ut och därmed visa hur Museet för glömska gör 
sin  verksamhet, väljer jag här att exemplifiera med utställningen Is this the time for art?  

Som jag tidigare i uppsatsen redogjort för började arbetet med denna utställning redan 2013 när 
Berggren och Economou ställde ut med Güell, Ortiz och Anna Berglind på konstmässan Art 
Athina. Från denna, och via Güell och Ortiz, skapades sedan kontakter med Lara som resulterade 
i att han också medverkade på konstmässan Supermarket under 2014. Under Supermarket fick 
Berggren kontakt med Mary Conlon som arbetade med Ormston House Gallery164 i Limerick 
vilket gjorde att Museet för glömska senare det året blev inbjudna till att hålla i samtal och en 
mindre utställning i galleriet med vissa av konstverken. Allt ovanstående resulterade i en större 
utställning i Norrköping under hösten 2015. Denna omvandlades något inför 2016, när den 
återigen ställdes ut i Malmö i ett samarbete med Skånes konstförening, men då under namnet 
Fakta talar inte för sig själv. Under 2017 kommer Is this the time for art? ställas ut i modifierad 
form ytterligare en gång, då i Örebro konsthall under november och december.  

Utställningsidén	  
Som synes ovan har Is this this time fort art? genomgått ett flertal omformningar under sin 
existens. Utställningsidén har omformulerats vid några tillfällen, vilket har styrt omvandlingen av 
utställningen. De första utställningarna hade ett tydligt avstamp i frågan om migration och 
huruvida detta var rätt tillfälle att ägna sig åt konst. Utställningen i Malmö hade dock ett något 
förflyttat fokus till att i högre utsträckning handla om fakta och hur ”fakta” om den då pågående 
flyktingkrisen kommer någonstans ifrån och därmed inte är kontextlös.  Fortsättningen i Örebro 
kommer, i skrivande stund, att luta åt att besvara frågor om solidaritet och flyktingmottagande. 
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Alla bakomliggande utställningsidéer hanterar således migration och gränser men ur lite olika 
perspektiv. De kan också sägas bygga på varandra vilket gör att Is this the time for art? egentligen 
kombinerar den första utställningsidéstrategin med den tredje, att en utställningsidé föder en 
annan. Grundidén för Is this the time for art? beskrivs på webbsidan som 

This project focuses on the consequences of Europe’s politics of borders and 
surveillance. Art on migration confronts us with the problem of how to represent the 
politically unrepresented, and, how to exhibit an ongoing and man-made catastrophe. 
It forces us to ask whether this is the time for art.  

We do believe it is. But in confronting the radical and deadly exclusion of refugees, we 
needed to think through and curatorially investigate the premises for art on 
migration.165   

Finansieringen	  
Is this the time for art? finansierades av Kulturrådet, Region Östergötland och Fastighets AB L E 
Lundbergs. Utställningen vaktades av volontärer och produktionsteamet bestod av nio personer, 
huvudsakligen studenter. Finansieringen av utställningen kan därmed sägas ha fyllt den roll som 
den förväntas göra i det lilla kretsloppet. Detta är kanske uppenbart, annars hade inte 
utställningen gått att genomföra och jag hade inte skrivit om den. På många sätt gör detta faktum 
dock att finansieringen är helt central för verksamheten även om talespersonerna inte lägger så 
stor vikt vid den i våra samtal. Om finansiärerna inte längre skulle ge bidrag till Museet för 
glömska så skulle det vara svårt, eller omöjligt, att fortsätta med verksamheten. Därför måste man 
ta hänsyn till finansieringsaspekten, trots att detta inte är en del av Museet för glömskas identitet 
enligt talespersonerna. I linje med resonemanget ovan om finansiering kan denna utställning 
sägas vara vad Museet för glömska ska ägna sig åt enligt finansiärerna. 

Platsen	  
För Is this the time for art? var platsen för utställningen den affärslokal i centrala Norrköping 
som talespersonerna diskuterar i avsnittet ”Platsen” ovan (se sida 42). Det som de då konstaterar 
är att Is this the time for art? var precis en sådan utställning som passade bra inne i ”den vita 
boxen” och att lokalen därför fyllde sin funktion för att lyfta verken som visades. De menar att de 
testade delar av denna utställning i en av de gamla industrilokalerna i Norrköping men att varken 
utställningen eller konstverken kom till sin rätt i den miljön. Lokalen blev istället en typisk 
butikslokal som vid något tillfälle kan ha varit en klädbutik, med kritvita väggar, och 
utställningsutrymmet var organiserat som visas i figur 3. I denna syns både de medverkande 
konstnärerna och konstverken. Mitt i rummet finns de fiskfällor som beskrevs i uppsatsens 
inledning på sid 4. I de olika mindre rummen finns de verk som i olika perspektiv belyser 
utställningsidén om migration och när det är tid för att ägna sig åt konst.  

Konstverken	  och	  Konstnärerna	  
Ortiz och Xose Quirogas verk NN 15 518 (se bild 7 och bild 8) består av en lista med 15 518 
personer som avlidit vid EUs gränser, många av att ha drunknat i medelhavet. Listan innehåller 
bland annat information om hur många avlidna som hittats vid respektive tillfälle, vilken 
nationalitet de hade och orsaken till att de avled. Detta presenteras tillsammans med olika 
officiella dokument från säkerhetsföretag, EU och länder runt medelhavet på hur de ska kunna 
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bevara gränssäkerheten, motverka terrorism och samverka för allas bästa för att kunna säkra EUs 
gränser. Latours begrepp lokaliserare166 får förklara hur konstverket kan skapa en känsla av att 
rummet blir ganska fullt. Detta genom att sätta alla avlidna individer i samma rum, samtidigt som 
de också placerar de beslutsfattare, i form av företag och länder, som med sina beslut sett till att  

 

Figur 3 Skiss över utställningsrummet för Is this the time for art? 

den illegala resan över gränserna alls var nödvändig. Ett exempel är en text från ett av flygbolagen 
som i sin dokumentation försäkrar läsaren om att de jobbar aktivt för att motverka att någon 
illegalt migrerar via deras bolag eller företaget som förklarar hur bra deras stängsel fungerar. 
Genom att alla dessa aktörer placeras samtidigt i en butikslokal i Norrköping skapas en känsla av 
ett fullt rum, trots att jag, och min familj, var de enda besökarna.  

Andra verk arbetar på samma sätt för att placera betraktaren mellan lagtexter och de som på 
något sätt hamnar i kläm eller far illa på grund av dem. Fiskfällorna i performaceverket But the 
sea kept turning blank pages looking for history av Klista Antoniou (se bild 9) visar hur det är 
lättare för västerländska turister att ta med sig fiskfällor på flygplanen över medelhavet än vad det 
är för migranter att komma ombord på planen. De videoverk som finns placerar också de 
medverkande i rummet men på ett mer direkt sätt, eftersom de medverkande syns och rör sig i 
rummet, om än bakom en tv-skärm. Konstverken i utställningen är därmed mycket potenta 
lokaliserare på så sätt att de har förmågan att placera många platser, organisationer och individer 
på samma plats samtidigt. De kan därmed också sägas ta med sig människorna som far illa av 
lagstiftningar och gränser och presenterar dem för besökarna. Verken presenterar också 
besökarna för ett urval av lagtexter som påverkar människorna som berörs av dem. Exempelvis så 
försöker Güell att göra sig statslös i verket Stateless by choice (se bild 10), något som visar sig vara 
svårare än väntat. Genom att testa lagen visar Güell på styrkan i nationalstatstänkandet, och i det 
också hur människan förväntas tillhöra en nationalstat. I detta blir lagtexten levandegjord 
eftersom den rent konkret sitter på väggen i utställningsrummet. Verket består också av en video 
där Güell har filmat processen.  

Från mitt eget besök på utställningen är intrycket att rummet var ganska tomt. Så snart jag 
närmade mig verken så började de argumentera med mig. De upplevdes som, inte bara 
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lokaliserare som tar med sig platser till utställningsrummet, utan också som budskapsbärare. 
Verken har ett tydligt budskap att förmedla och gör detta med kraft. På så sätt kan konstverken i 
utställningen också sägas vara verkande krafter, i form av medlare, som får andra aktörer att 
”göra något”.167 De får besökarna att känna något, att tänka något och kanske också att faktiskt 
agera.  

Konstverken har, som jag beskrivit ovan, förmågan att föra en plats in i en annan utan att 
förvränga den, så som Latour menar kännetecknar immutable mobiles.168 Därigenom kan 
konstverken också ses som inskriptioner. Konstverken är inte enbart medlare på så sätt att de kan 
förmå besökare att känna, tänka och kanske också agera utan också i det att de kan ses som 
immutable mobiles, om än med ett språk som skiljer sig något från en traditionell inskription som 
en bok. Ser man konst som ett eget språk så kan det, i och med samtidskonstens intåg, sägas vara 
globalt. På grund av detta kan konstens språk, likt ett lingua franca, sträcka sig över större delar 
av världen på ett annat sätt än vad ett faktiskt språk, som exempelvis svenska, kan göra. Det 
globala förhållningssätt till konsten som samtidskonsten har kan därmed sägas möjliggöra 
konstverk som immutable mobiles i och med att det gör att det finns en visuell kultur som delas 
globalt.  

Sammanfattningsvis visar ovanstående hur en utställning med Museet för glömska kan göras. I 
ljuset av immutable mobiles kan utställningsidén bakom utställningen sägas vara den sak eller 
information som ska förmedlas, vilket sker via konstverken. Konstnärerna är i detta de som tolkar 
idéerna och gör dem till begripliga inskriptioner. Utan dem skulle inte Museet för glömska kunna 
producera det budskap eller förmedla sig i världen på det sätt som de gör. Ovanstående 
resonemang gör också att utställningen kan ses som, inte bara en mängd inskriptioner, utan som 
en samling med inskriptioner. Konstverken är visserligen något mindre mobila än ett papper eller 
en bok men Museet för glömska visar ändå, med sina vandrande utställningar, att det finns en 
mobilitet i inskriptionerna. Museet för glömskas utställningar kan därmed ses som en slags 
arkiveringsform av olika sätt att uttrycka en idé eller en kritik, men mer i form av en antologi än 
en monografi. Utställningen eller samlingen av konstverk blir inte bara en samling immutable 
mobiles utan fungerar också som en lokaliserare för de frågor och platser som Museet för glömska 
berör. 

Kretsloppen	  i	  nätverksperspektiv	  	  
För att skapa ramverk för kretsloppen använder jag mig av Laws begrepp om objektskapande och 
rumsligt nätverksperspektiv.169 Jag kopplar således min empiri till de standarder som Latour 
pratar om som ett tredje korrigeringsdrag för att studera ett fenomen (se sid 24).170 

Det	  objektskapande	  nätverksperspektivet	  
I nedanstående applicerar jag Laws teorier om objektskapande- och rumsligt nätverksperspektiv 
trots att varken det lilla eller det stora kretsloppet kan räknas som objekt i traditionell mening. 
Law menar dock att ett objekt är  
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[…] an effect of stable arrays or networks of relations. The suggestion is that objects 
hold together so long as those relations also hold together and do not change their 
shape.171 

Med denna definition av objekt menar jag att både det lilla kretsloppet, i form av en utställning, 
och det stora kretsloppet, i form av Museet för glömska som helhet, faktiskt kan behandlas som 
objekt. Kärnan i detta är vad som är att betrakta som en stabil relation. Jag vill påstå att stabilitet 
är en flytande skala. Man skulle säga att ett stenblock definitivt är ett objekt med stabila relationer 
och ändå rör sig alla delar med hög hastighet om man tittar på en sten i ett atomperspektiv. En 
sten faller långsamt sönder med hjälp av yttre tryck eller efter en mycket lång tidsperiod. På 
samma sätt menar jag att det lilla kretsloppet vid en utställning är stabilt. Till skillnad från stenen 
är dock tidsperspektivet på stabiliteten något kortare. Talespersonernas åtgärder på vägen till att 
bygga en färdig utställning kan därmed också sägas syfta till att stabilisera kretsloppens former i 
så hög utsträckning att de kan räknas som objekt. Ett litet kretslopp går från förberedelser inför 
en utställning med rörliga relationer till en färdig utställning med stabila relationer. Även gamla 
utställningar blir till objekt i denna mening eftersom de, när de väl är genomförda, skulle kunna 
jämföras med en bok som läggs ner eller ställs in i bokhyllan. Även det stora kretsloppet kan ses 
som ett objekt på samma sätt eftersom även dess interna förbindelser är stabila.  

Law menar att det objektsskapande nätverksperspektivet syftar till att förklara hur delarna 
hänger ihop med helheten.172 För de små kretsloppen innebär det objektskapande 
nätverksperspektivet, som jag också skriver ovan, att alla delar är på plats så en utställning kan 
ske. För det stora kretsloppet handlar det objektskapande nätverksperspektivet dels om att det 
lilla kretsloppet håller samman och dels att anti-grupperna spelar sin roll. Jag menar att 
kretsloppen, i det objektskapande nätverksperspektivet, är separerade från varandra på så sätt att 
de båda går att betrakta som enskilda objekt. De små kretsloppen ingår visserligen i det stora men 
var och ett av dem är också egna objekt. Jag återkommer till förhållandet mellan det lilla och det 
stora kretsloppen i diskussionen om det rumsliga nätverksperspektivet. För det objektskapande 
nätverksperspektivet är dock inte bilden komplett ännu för att Museet för glömska ska kunna 
sägas existera i detta, eftersom det inte finns något som håller samman delarna. Jag återkommer 
till detta i delen av analysen som behandlar den obligatoriska passagepunkten, men först Museet 
för glömska i ett rumsligt nätverksperspektiv. 

Det	  rumsliga	  nätverksperspektivet	  
Frågan som aktualiseras i ett rumsligt nätverksperspektiv är hur mycket gränserna kan tänjas på i 
formen av Museet för glömskas båda kretslopp utan att de bryter av eller korrumperar dem i den 
grad att kretsloppen slutar vara Museet för glömska.173 För Museet för glömska innebär detta 
delvis att alla de delar jag presenterat ovan finns på plats i kretsloppen. Det lilla och det stora 
kretsloppet hänger dock tillsammans på ett annat sätt i det rumsliga nätverksperspektivet än vad 
de gör i det objektskapande. Om det förra perspektivet beskrev vad Museet för glömska består av 
så beskriver det här vad Museet för glömska har för identitet.  

Det lilla kretsloppet kan i det rumsliga nätverksperspektivet endast sägas existera, när det 
befinner sig i den aktiva formen av en utställning. När denna är avslutad finns den kvar i form av 
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dokumentationen av utställningen på Museet för glömskas webbsida men inte längre rumsligt 
som en utställning. Den övergår därmed från att vara det lilla kretsloppet till att endast vara en 
del i det stora kretsloppet. Webbsidan blir därför central i det rumsliga nätverksperspektivet 
eftersom den samlar ihop alla tidigare utställningar. Den är ett sätt att rumsligt bevara 
utställningarna eller de små kretsloppen. Som en konsekvens av att det lilla kretsloppet uppgår in 
i det stora när det slutar vara aktivt följer att det lilla kretsloppets objektsskapande och rumsliga 
form skiljer sig åt från varandra. På detta sätt kan det lilla kretsloppet också sägas omvandlas från 
en utställning till en icke-utställning när den väl har upptagits av det stora kretsloppet. 

För det stora kretsloppet är skillnaderna mellan det objektsskapande och det rumsliga 
nätverksperspektivet inte lika stora. Samma delar ingår i de båda perspektiven. Däremot är 
förhållandet till det lilla kretsloppet olika mellan de olika nätverksperspektiven på så sätt att det 
lilla kretsloppet, i det objektskapande nätverksperspektivet ingår i det stora som egna objekt 
medan det i det rumsliga nätverksperspektivet övergår till att vara en del av det stora och därmed 
upphör att vara ett litet kretslopp. Därför kan det stora kretsloppets rumsliga nätverksform sägas 
styras av de små kretsloppens tidigare former, via deras arkivering på webbsidan. Exempelvis 
behöver tillräckligt många av dem vara nomadiserande för att det stora kretsloppet ska innehålla 
kategorin icke-plats.  

För det lilla kretsloppets rumsliga nätverksform är det inte bara relevant att det finns en aktiv 
utställning. Utställningen behöver innehålla konst som har ett tydligt politiskt språk. Att 
utställningarna grundar sig i en idé är också helt centralt för det rumsliga nätverksperspektivet i 
det lilla kretsloppet. Om detta skulle försvinna skulle möjligheterna till att hålla den typen av 
utställningar som Museet för glömska gör, eller har gjort hittills, helt försvinna. Det lilla 
kretsloppets rumsliga nätverksform är alltså dels att utställningen följer den form som beskrivs 
ovan i analysen och dels att den är aktuell på så sätt att talespersonerna arbetar med den aktivt.  

Ovanstående ger att Museet för glömskas stora kretslopp har samma form i både det 
objektskapande och det rumsliga nätverksperspektivet medan de små kretsloppen har en form i 
det objektskapande nätverksperspektivet som inkluderar både den aktiva och de tidigare 
utställningarna och en form i det rumsliga nätverksperspektivet som den aktiva utställningen.  

Inget av ovanstående kan dock förklara hur kretsloppens delar hänger samman i det 
objektskapande nätverksperspektivet, varför jag förflyttar blicken i analysen till obligatoriska 
passagepunkten. 

Hur	  kretsloppen	  håller	  samman	  
Museet för glömskas båda kretslopp kan var och ett sägas hålla ihop med hjälp av en obligatorisk 
passagepunkt genom vilka alla aktörer rör sig och knyts ihop. Denna agerar dock inte i form av 
något centrum eller någon kärna som delarna passerar igenom utan mer som en punkt som 
kommunicerar inom och mellan delarna. Den är därmed rörlig. Den obligatoriska 
passagepunkten kan genom detta också sägas vara en, men samtidigt multipel eftersom den finns 
överallt i nätverket. Det är en punkt men en som rör sig i nätverket och placerar sig som en 
översättare mellan de andra aktörerna. Law menar att det objektskapande nätverksperspektivet 
inte bara förklarar hur delarna relaterar till helheten utan också hur delarna håller samman.174 
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Det är dessa förbindelser eller den kommunikation som den obligatoriska passagepunkten ägnar 
sig åt som gör att Museet för glömska kan ses som ett nätverk och som möjliggör Museet för 
glömska i ett objektskapande nätverksperspektiv. Den obligatoriska passagepunkten är därför 
nyckeln till Museet för glömskas syntax och därmed också till det objektskapande 
nätverksperspektivet. 

Den	  obligatoriska	  passagepunkten	  
Redan från början var det tydligt att talespersonerna på många sätt också är den obligatoriska 
passagepunkten i nätverket Museet för glömska. I deras resonemang kring vad som styr 
verksamheten visade sig dock Medier utan minne spela en central roll. Huvudsakligen genom att 
andemeningen i artikeln kan sägas vara den måttstock som all verksamhet vägs mot. I 
presentationen av Museet för glömska på dess webbsida länkas det också, som jag skrev ovan, till 
just denna artikel med hänvisningen att läsaren kan fördjupa sig i motiven bakom skapandet av 
Museet för glömska. Talespersonerna menar också att de utställningarna som skett och sker i 
grunden alltid har det glömda som en slags botten. Artikeln i sig är dock inte agerande utan kan 
istället liknas vid ett slags manifest för talespersonerna eftersom alla idéer eller teman följer 
denna. Därmed kan Medier utan minne sägas styra i vilka riktningar som talespersonerna tänker 
kring utställningarna och verksamheten. Konstnärerna som jag pratar med nämner den dock 
aldrig. Detta gör att den bara verkar aktivt mot delar av Museet för glömskas nätverk. I första 
hand talespersonerna men också till utställningsidén, vilket i förlängningen så klart får 
konsekvenser för vilka konstnärer och konstverk som är aktuella. Påverkan gentemot dessa delar 
är dock så perifer att den är indirekt snarare än direkt. Jag hävdar på sid 28 att Medier utan 
minne inte kan vara en talesperson för Museet för glömska av olika anledningar. Den blir dock 
med ovanstående resonemang en obligatorisk passagepunkt på så sätt att all kommunikation som 
sker via talespersonerna i deras egenskap som obligatorisk passagepunkt också sker via Medier 
utan minne. I detta menar jag att all kommunikation som talespersonerna ägnar sig åt mellan 
delarna också passerar via Medier utan minne. Jag menar dock samtidigt att inga av kretsloppens 
delar passerar genom Medier utan minne. Passagen blir därmed indirekt och Medier utan minne 
blir därför en obligatorisk icke-passagepunkt.  

Den direkta påverkan som obligatorisk passagepunkt står talespersonerna för. Dessa har dock 
inte bara gjort sig till obligatoriska passagepunkter utan har också lyckats göra sina namn och 
personer synonymt med Museet för glömska. I intervjuerna med konstnärerna tänker de snarare 
Berggren och Economou än Museet för glömska och talespersonerna lyfts i många lägen fram, 
framför Museet för glömska, som på ett sätt faller in i bakgrunden. Talespersonerna verkar 
därmed medvetandegöras innan Museet för glömska hos konstnärerna som jag samtalar med. I 
linje med detta hävdar jag att strategier för att bibehålla sin position som obligatorisk 
passagepunkt är synonymt med att bibehålla nätverkets fortsatta existens.   

Som jag skrev i tidigare avsnitt om talespersonerna (se sida 26) så är talespersonerna också den 
enda delen, förutom Medier utan minne, av Museet för glömskas kretslopp som aldrig byts ut. 
Dessa båda delar har samma innehåll oavsett om de agerar inom de små eller det stora 
kretsloppet. Som motsats till detta är de övriga delarna samma men innehållet varierar. 
Exempelvis sker, inom delen konstnärer, ett utbyte av vilka konstnärer som medverkar mellan 
utställningarna. Det samma gäller för alla andra kategorier än för just talespersonerna och Medier 
utan minne. Dessa kan därmed sägas vara den konstanta komponenten i båda kretsloppen.  
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Hur	  den	  obligatoriska	  passagepunkten	  fungerar	  
Den obligatorisk passagepunkten kan sägas fungera på två olika sätt beroende av om man tittar 
på den i det lilla eller stora kretsloppet. Ett sätt som sker i samband med varje utställning och en i 
relation till nätverket som helhet. I figur 4 visas hur den obligatoriska passagepunkten rör sig i det 
lilla kretsloppet. 

Som synes i figur 4 är inte den obligatoriska passagepunkten en punkt att passera utan snarare ett 
sätt att kommunicera och koppla samman kretsloppets olika delar. Den obligatoriska 
passagepunkten blir därmed multipel även om den består av samma två talespersoner. Istället för 
en punkt som alla relationer passerar igenom så sker passagen genom talespersonerna på flera 
olika ställen i nätverket. I relation till resonemanget ovan om att talespersonerna är konstanta och 
de andra delarna byts ut kan rörelsemönstret för den obligatoriska passagepunkten dock ses som 
en motsats till detta. Det är den obligatoriska (konstanta) passagepunkten som rör sig mellan (de 
innehållsmässigt utbytbara) delarna. Därför kan delarna ses som mer stabila eller fasta än 
talespersonerna. Detta samtidigt som man kan hävda, vilket jag också gör ovan, att 
talespersonerna (och Medier utan minne) genom att de är de enda delarna som aldrig byter 
innehåll också är de mest konstanta delarna i nätverket. Den obligatoriska icke-passagepunktens 
rörelsemönster följer den obligatoriska passagepunktens. 

Utöver rörelsemönstret som beskrivs för det lilla kretsloppet så sker parallellt en process som 
inkluderar strategier för att placera sig som, och bibehålla, positionen som obligatorisk 
passagepunkt för Museet för glömska över tid. Detta är kopplat till Museet för glömskas identitet 
och därmed det stora kretsloppet. Figur 5 visar en illustration över hur den obligatoriska 
passagepunkten rör sig i det stora kretsloppet. 

 

Figur 4 Museet för glömskas obligatoriska passagepunkt i det lilla kretsloppet. 
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I denna process sker inte all kommunikation mellan alla delar som den gör i det lilla kretsloppet, 
där alla delar kommunicerar med varandra via talespersonerna. Istället sker kommunikationen 
selektivt, dock fortfarande av talespersonerna. Även här gäller att den obligatoriska icke-
passagepunkten följer den obligatoriska passagepunkten. 

Utställningen är den del som har flest förbindelser med de andra delarna. Detta innebär att delen 
utställningar, genom talespersonernas rörelsemönster, har någon form av förbindelse med alla de 
övriga delarna i det stora kretsloppet. Detta eftersom det är utställningar som Museet för glömska 
huvudsakligen ägnar sig åt. Delen utställningar knyter an till Medier utan minne i form av att 
denna artikel ligger till grund för utställningsidéerna som ingår i alla de små kretsloppen som 
bildar delen utställningar. Förbindelsen till icke-platsen sker genom att varje ny utställning sker 
på en ny plats. Till anti-grupperna skapas förbindelser genom att utställningarna hos Museet för 
glömska också beskrivs i anti-termer, vilket innebär att de beskrivs i relation till vad de inte är. 
Talespersonerna understryker att utställningen inte är en traditionell musei-utställning (utan 
befinner sig i ett metaforisk museum), att utställningen inte är en traditionell utställning i relation 
till konstvärlden (eftersom den är idébaserad och kan finansieras på andra sätt) och att 
utställningen inte är en del av medias glömskeskapande maskin (eftersom utställningen skapar 
hela berättelser till skillnad från medias fragmenterade information). Utställningen är inte heller 
en del av talespersonernas värv inom akademin utan skapades som en kontrast till detta. 

Tittar man istället på konstvärlden så sker kopplingarna mellan denna och resten av nätverket 
endast till utställningarna och icke-platsen. Detta genom att den kommunikation som sker till 
konstvärlden uttrycks av talespersonerna i relation till utställningarna och Museet för glömskas  

 

Figur 5 Museet för glömskas obligatoriska passagepunkt i det stora kretsloppet. 
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nomadiserande men inte i relation till exempelvis Medier utan minne eller de övriga anti-
grupperna. Icke-platsen har även den bara förbindelser med två andra delar, museer och 
konstvärlden. Samma gäller för Medier utan minne som enbart har kopplingar till utställningar, 
media och museer. Mellan de olika anti-grupperna sker ingen kommunikation alls. 

Sammanfattningsvis kan man säga att talespersonerna är obligatorisk passagepunkt för Museet 
för glömska både i ett objektskapande nätverksperspektiv (de är delen som aldrig byts ut och som 
håller samman alla de andra delarna) och i ett rumsligt nätverksperspektiv (de rör sig mellan 
delarna för att hålla dem på plats så formen Museet för glömska bibehålls). Utöver denna finns 
också en obligatorisk icke-passagepunkt i form av Medier utan minne, vars rörelser följer 
talespersonernas. 

Strategier	  för	  att	  säkerställa	  positionen	  som	  obligatorisk	  passagepunkt	  
Hur strategierna ser ut för att talespersonerna ska kunna säkerställa en fortsatt position  som 
obligatorisk passagepunkt i kretsloppen (och därmed fortsätta nätverkets existens), beskrivs 
enligt Callons översättningssteg nedan. Eftersom Medier utan minne är en obligatorisk icke-
passagepunkt sker inga strategier för att bibehålla en position som detta annat än genom de 
strategier som talespersonerna ägnar sig åt. 

Strategier	  i	  det	  lilla	  kretsloppet	  
Callon menar, som jag också beskriver i avsnitt ”Obligatorisk passagepunkt” (se sida 15), att 
säkerställandet som obligatorisk passagepunkt sker i fyra översättningssteg. Innan Callons 
forskare engagerar sig i de olika stegen skapar de dock en problemformulering. Denna 
presenteras tillsammans med den mer eller mindre uttalade anledningen till att samlas med 
forskarna i nätverket; de har lösningen på problemet.175  

För Museet för glömskas lilla kretslopp kan utställningsidén för den specifika utställningen ses 
som den problemformulering som man ska försöka hitta svaret på. Berggren menar att 
utställningarna egentligen svarar på frågan; Hur blev det här? i relation till idén som 
utställningen bygger på. Det första översättningssteget, där identifikation av aktörerna i nätverket 
sker176, föregås alltså av att talespersonerna formulerar idén som ligger till grund för den specifika 
utställningen. När detta är gjort tar de kontakt med de konstnärer eller konstverk som de 
bedömer har en bra ingång till problemformuleringen eller som de tycker har gjort bra konst som 
kan knyta an till utställningsidén på något sätt. Det sker också ett kontaktskapande med 
potentiella finansiärer och en utredning om vilka lokaler som kan vara aktuella för utställningen. I 
letandet efter en plats kan konstnärerna ibland involveras. Även i valet av konstverk involveras 
konstnärerna varför konstnärerna kan sägas delta i delar av de första översättningsstegets 
identifieringsprocess. Det är dock tydligt att processen styrs av talespersonerna. I 
översättningssteg ett har därmed fyra aktörer förutom talespersonerna identifieras: konstverken, 
konstnärerna, finansieringen och platsen. Utställningsidén faller bort som aktör i och med att den 
finns med i form av problemformuleringen. Med ”faller bort” menas att den visserligen finns kvar 
och påverkar nätverket men inte som påverkbar aktör i översättningsprocessen. Utställningen i 
form av det lilla kretsloppet är det svar som talespersonerna har på problemformuleringen och 
                                                                    

175 Callon, ”Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc bay”, 
203–224. 
176 Ibid, 203–205. 
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kan jämställas med att Callons forskare hade svaret på hur musslorna förankrade och därmed 
kunde överleva till vuxen ålder och öka beståndet av musslor.  

I det andra översättningssteget sker en intressering, det vill säga att de andra aktörerna ”låses 
fast” i nätverket eller projektet.177 Här ser strategierna lite olika ut beroende av vilken aktör som 
ska intresseras. Som konstaterat ovan är utställningsidén opåverkad eftersom den redan är 
fastlåst som problemformulering. Finansiärerna intresseras genom att en ansökan med en bra 
och genomförbar idé presenteras för dem. Berggren konstaterar i våra samtal att finansiärerna, i 
alla fall hittills, verkar ha gillat deras idéer eftersom Museet för glömska fått ekonomiskt stöd för 
att kunna genomföra dem. Alltså verkar det finnas en fungerande strategi för hur finansiärerna 
intresseras i nätverket. Det bör dock understrykas att det inte finns någon garanti för framtida 
intressering bara för att talespersonerna historiskt sett lyckats intressera finansiärer. För en 
utställning handlar detta översättningssteg om att argumentera för idén bakom utställningen och 
vinsterna med att kunna genomföra utställningen hos mer än en finansiär för att hitta någon som 
vill ge ekonomiskt stöd för genomförandet. Konstnärerna intresseras med mer än ett argument, 
dels genom att de får betalt för att medverka i en utställning och dels, och kanske huvudsakligen, 
genom att engageras i utställningsidén och temat för utställningen. I samtal med både konstnärer 
och talespersoner framgår att medverkan i en utställning med Museet för glömska innebär en hög 
grad av frihet, både i skapandet och i utställningsprocessen som helhet, något som också anges 
vara en av anledningarna att det är intressant att ställa ut med Museet för glömska. 
Talespersonerna lockar således konstnärerna med i nätverket via förmånliga villkor för 
skapandeprocessen. Detta är också något som påverkar konstverkens intressering i nätverket. 
Genom att låta konstverken samverka med platsen och med de andra konstverken i utställningen 
för att svara på frågan om hur utställningsidén blir i gestaltad form intresseras konstverken i 
nätverket. Även här får konstverken möjlighet att omformas och utvecklas tillsammans med 
andra aktörer, vilket ger även dem en stor frihet i nätverket. Platsen intresseras i nätverket genom 
att en förhandling sker mellan talespersonerna och ägaren till platsen om nivå på hyra och 
möjligheten att använda sig av lokalen. I detta är finansieringen en stor del eftersom den styr 
vilka platser som kan vara aktuella i relation till nivå på hyran.         

Det tredje översättningssteget innebär att de rollerna som tilldelats de identifierade aktörerna 
också accepteras av aktörerna.178 För finansiärerna innebär detta steget att ansökan om stöd från 
Museet för glömska beviljas. Det vill säga att Museet för glömska får de ekonomiska medel det 
behöver för att kunna genomföra utställningen. För konstnärerna handlar det istället om att de 
engagerar sig i utställningsprocessen tillsammans med talespersonerna och att de accepterar 
uppdraget att medverka i den specifika utställningen. Vad gäller konstverken är det tredje 
översättningssteget när förhandlingen om vilken form och plats de ska ha i utställningen är 
avslutad och deras form och plats är fastställd. Platsens del i det tredje översättningssteget är när 
det har skrivits ett kontrakt för perioden som utställningen ska vara för den specifika platsen.  

I det fjärde översättningssteget sker processen där talespersonerna får mandat att tala för hela 
nätverket.179 Detta kan sägas ske när utställningen är färdig, eller så gott som färdig. När detta 
skett kan talespersonerna uttala sig för hela utställningen i exempelvis marknadsföring eller i 

                                                                    

177 Callon, ”Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc bay”,, 
206–211. 
178 Ibid, 210–214. 
179 Ibid, 213–219. 
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samtal med media för recensioner eller tidningsartiklar. Detta fjärde steg är i det skede när 
utställningen kan sägas vara färdig för vernissage. Här kan dock talespersonerna också ge 
konstnärerna mandat att tala för utställningen och sina verk som är en del av utställningen. Det är 
dock talespersonerna och Museet för glömska som är avsändare för utställningen som helhet.  

I samtliga ovanstående översättningssteg använder sig således talespersonerna av för målgruppen 
anpassade strategier för att engagera dem i Museet för glömskas lilla kretslopp. Mycket kortfattat 
kan man säga att när förhandlingen i alla de olika stegen är klar så är också den enskilda 
utställningen färdig för att visas upp för allmänheten. Detta ger också att strategierna för att 
säkerställa positionen som obligatorisk passagepunkt sammanfaller med strategierna för att 
stabilisera relationerna i det lilla kretsloppet och därmed göra detta till ett objekt enligt 
resonemang på sidan 49. 

Strategier	  i	  det	  stora	  kretsloppet	  
När vi istället riktar blickarna mot det stora kretsloppet ser strategierna för att säkerställa 
positionen som obligatorisk passagepunkt delvis annorlunda ut. Givetvis finns strategierna ovan 
med genom att det stora kretsloppet i viss mån består av de små kretsloppen. För det stora 
kretsloppet handlar dock strategierna i hög utsträckning om att hålla anti-grupper på sina platser 
och att försäkra att de små kretsloppen fortsätter fungera som beskrivits ovan.  

För det stora nätverket sker i det första översättningssteget identifieringen av Medier utan minne 
som berättelsen som ligger till grund för Museet för glömska. De små kretsloppen, i form av 
”arkiverade” utställningar, samlas till delen utställningar hos det stora kretsloppet. Detta genom 
att talespersonerna fattat beslut om att det är utställningsverksamhet som Museet för glömska ska 
ägna sig åt. Talespersonerna fattade också beslut om att vara ett nomadiserade museum varför att 
befinna sig på en icke-plats är en del av nätverket. Även utpekandet av anti-grupper kan sägas 
vara en identifiering av aktörer i nätverket trots att denna sker i negerad form, det vill säga att det 
identifieras som något som Museet för glömska inte är. Till skillnad från det lilla kretsloppet så 
finns ingen finansiering för det stora kretsloppet varför finansieringen inte blir en del av detta. De 
delar som identifieras är således Medier utan minne, utställningarna och icke-platsen samt anti-
grupperna konstvärlden, museer, akademin och media. 

I det andra och tredje översättningssteget för Medier utan minne så intresseras och accepteras 
dess medverkan genom att artikeln formuleras och dess vikt för verksamheten uttrycks av 
talespersonerna. Det fjärde översättningssteget är att den direkt eller indirekt ligger till grund för 
all verksamhet som sker inom Museet för glömska. Vad gäller utställningarna så sker strategierna 
i dessa översättningssteg enligt strategierna i det aktiva lilla kretsloppet som beskrevs i 
föregående avsnitt. När de sedan slutar vara aktiva så arkiveras de på Museet för glömskas 
webbsida och blir då en del av det stora kretsloppet. Arkiveringen i form av valet av material som 
ska läggas på webbsidan fram till publicerandet motsvarar i detta översättningssteg två till fyra. 

Det centrala i identitetsskapandet av Museet för glömska handlar i stor utsträckning om att 
berätta vad Museet för glömska inte är, varför översättningsstegen för de övriga aktörerna inte 
sker på samma sätt som ovan. Detta eftersom samtliga av dessa är negativa aktörer i den 
bemärkelsen att de lyfter fram något genom att bli identifierad som motpol. De blir således inte 
alls intresserade eller har en möjlighet att acceptera sin plats i nätverket utan blir endast utpekade 
av talespersonerna. Detta gäller både anti-grupperna, genom att de definierar vad Museet för 
glömska inte är och icke-platsen, genom att detta identifierar Museet för glömska som 
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nomadiserande eller inte platsspecifikt. Därför kan man säga att det kräver mindre av 
talespersonerna att knyta ihop det stora kretsloppet än de små, där det hela tiden krävs ett 
förhandlingsarbete för att kretsloppet ska kunna hålla samman. Även i detta kretslopp kan 
översättningsprocessen sägas vara synonymt med skapandet av Museet för glömska som objekt. 

Den	  distribuerade	  passagepunkten	  
Samtidigt som det blir tydligt att talespersonerna som obligatoriska passagepunkter arbetar sig 
igenom de olika översättningsstegen i både de små kretsloppen och det stora kretsloppet så vill 
jag också mena att det sker en parallell process liknande den som Bowker benämner som 
distribuerad passagepunkt. I Bowkers fall var det vetenskapsmän som arbetade med att göra 
cyberspace till en universell vetenskap och därför talade för den i alla sammanhang de kunde.180 
På samma sätt kan man säga att talespersonerna agerar inom Museet för glömska. Detta genom 
att de finns med i varje litet kommunikationssteg som sker inom Museet för glömska. I all 
kommunikation som sker mellan alla delar styr talespersonerna, varför jag också hävdar att den 
obligatoriska passagepunkten är multipel och rörlig. Som jag skrev tidigare i uppsatsen så 
sträcker sig dock talespersonernas relation med Museet för glömska längre än att bara tala för 
det. De har istället, med hjälp av att också vara en distribuerad passagepunkt, gjort sig själva 
synonyma med Museet för glömska. Talespersonerna är Museet för glömska och Museet för 
glömska är sina talespersoner. Jag skulle vilja hävda att utan talespersonerna finns det inget 
Museet för glömska. Detta menar jag går bortom att bara tala för nätverket som Callons slutmål 
är i översättningsstegen. Utöver att vara den obligatoriska passagepunkten är talespersonerna 
således också den distribuerade passagepunkten.  

I relation till organiseringen av utställningar så är Callons fyra översättningssteg i det lilla 
kretsloppet att jämföra med en traditionell kuratorisk roll för en grupputställning. I relation till 
det stora kretsloppet visar dock obligatoriska passagepunkten att talespersonerna gör något mer 
när de samtidigt som de skapar utställningarna också skapar Museet för glömskas identitet. Att de 
med hjälp av att vara en distribuerad passagepunkt också gör sig själva synonyma med Museet för 
glömska, vill jag hävda är ett steg bortom traditionell kuratorisk verksamhet.  

  

 

   

                                                                    

180 Bowker. ”How to be universal: some cybernetic strategies 1943–70”, 107–127. 



 

58 

 

Resultat  och  avslutande  reflektion  
I analysen har jag beskrivit vad Museet för glömska är, hur det görs och, som en konsekvens av 
dessa båda, också hur det håller samman. Svaret på frågeställningen om vad Museet för glömska 
är skiljer sig åt beroende av vilket perspektiv man använder sig av. Likt Mol181 menar jag att olika 
performativa praktiker ger olika verkligheter varför svaret på frågan om vad Museet för glömska 
är inte är entydigt. Ett svar är att det är ett idébaserat (konst-)museum, ett annat att det är en 
samtidskonsthall och ytterligare ett att det är ett pop-up museum182. Jag skulle kunna säga att det 
är en förening, Berggren och Economou att det är ett kulturprojekt och Lara att de är en 
kulturplattform.  

Jag menar i denna studie att Museet för glömska inte kan sägas vara samma sak under en 
utställning som mellan utställningar. Det finns en kärna i verksamheten som ritar upp riktlinjerna 
för Museet för glömskas identitet, vilket jag har valt att kalla det stora kretsloppet. Sen finns det 
verksamheten som de ägnar sig åt, vilket jag har valt att kalla det lilla kretsloppet. Beroende av 
om jag väljer att se kretsloppen i ett objektskapande eller rumsligt nätverksperspektiv183 så har de 
olika relation till varandra och ser i viss mån olika ut. För båda nätverksperspektiven gäller dock 
att för Museet för glömska ska kunna vara det som det är i det stora kretsloppet så krävs det att 
det lilla kretsloppet ser ut som det gör. I både det stora och det lilla kretsloppet är idén bakom 
verksamheten central. För det stora kretsloppet handlar det om hur artikeln Medier utan minne 
beskriver vad Museet för glömska ska ägna sig åt och för de små kretsloppen handlar det om hur 
den bakomliggande idén till varje utställning styr innehållet både avseende konst och konstnärer.  

I inledningen hävdade jag att Museet för glömska var mest likt idébaserade museer184 av alla de 
olika organisationsformer som samtidskonsthallar och museum kan ha. I relation till dessa menar 
jag dock att Museet för glömska utvidgar begreppet idébaserade museum. Detta i hög 
utsträckning baserat på att de utvidgar begreppet museum eftersom de kan sägas vara ett 
metaforiskt museum. I detta bidrar studien till att visa att idébaserade museum också kan 
existera i en form som inte har en fast plats eller samlingar. Museet för glömska skapar, genom att 
vara ett metaforiskt museum, också en länk till att vara en samtidskonsthall på så sätt att 
museiverksamheten bara existerar i just idéform medan den konkreta verksamheten är att skapa 
utställningar. Med den tydliga idébaserade grunden blir de dock inte bara en samtidskonsthall 
som ägnar sig åt utställningar utan snarare en samtidskonsthall med en agenda. Vänder jag bort 
blicken från frågan om huruvida Museet för glömska är ett museum eller en samtidskonsthall och 
väljer att titta på Museet för glömska i ett ANT-perspektiv så förändas dock bilden av vad Museet 
för glömska är igen. 

Museet för glömskas två kretslopp behöver båda innehålla specifika delar för att kunna bibehålla 
Museet för glömskas homeomorfism. Enligt Law så innehåller ett objektsskapande 
nätverksperspektiv förklaringen till ett objekts syntax.185 För det lilla kretsloppet innebär detta att 
delarna utställningsidén, konstnärerna, konstverken, platsen och finansieringen krävs vid varje 
utställningstillfälle för att bibehålla sin homeomorfism i det objektskapande nätverksperspektivet, 

                                                                    

181 Mol. “Ontologisk politics. A word and some questions”, 75–77. 
182 Pop up Museum. http://popupmuseum.org/about/ 
183 Law. ”Objects and spaces”, 92–96. 
184 Museums Etc. Museums of ideas: commitment and conflict. Collection of esseys. 
185 Ibid, 92–94. 
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det vill säga för att kunna bibehålla formen av att vara en utställning med Museet för glömska. 
Formen på det lilla kretsloppet kan förändras så till vida att det kan ingå olika konstnärer och 
konstverk men om en utställning helt skulle utesluta konstnärernas inblandning så skulle dock 
formen brytas och det lilla kretsloppet skulle bli något annat.  

Till skillnad från det objektskapande nätverksperspektivet så förklarar det rumsliga, enligt Law, i 
hur hög utsträckning ett objekt kan omformas utan att korruptera eller bryta sin form (och 
därigenom bli något annat).186 Det vill säga hur det behåller sin identitet. I det rumsliga 
nätverksperspektivet är det därför inte bara relevant att dessa delar finns med utan också att det 
konstverken och utställningsidén exempelvis bygger på en politisk grund. Det lilla kretsloppet kan 
också sägas bara existera i ett rumsligt nätverksperspektiv när det är aktivt. När det går från att 
vara aktivt till en avslutad utställning övergår det till att bli en del av det stora kretsloppets 
rumsliga nätverksform på så sätt att de gamla utställningarna finns på webbsidan. Summan av de 
små kretsloppen blir därmed centrala för det stora kretsloppets rumsliga nätverksform. I det 
rumsliga nätverksperspektivet är alltså det stora kretsloppet beroende av det lilla i sådan 
utsträckning att dess form skapas av hur de tidigare utställningarna har genomförts. Det är därför 
inte enbart relevant att det är utställningar som sker i det lilla kretsloppet utan också vilken typ 
av utställningar. I relation till detta kan det vara av relevans att notera att detta är det sätt som 
Museet för glömska fungerar idag och har fungerat historiskt. Det finns en möjlighet att 
organisationen förändras i framtiden, vilket kanske skulle aktualisera andra, nya, delar som 
tillhörande det lilla kretsloppet. Vilket i sin tur på sikt skulle förändra det stora kretsloppets 
rumsliga nätverksform. 

Samma princip som ovan gäller för det lilla kretsloppet i ett objektskapande nätverksperspektiv 
gäller också för det stora kretsloppet. Även detta består av ett antal delar som behöver finnas med 
för att Museet för glömska ska vara Museet för glömska. Latour menar att anti-gruppernas 
funktion är att visa på vilka konkurrerande förbindelser som finns till gruppen och att de därmed 
sätter upp gränser för vad gruppen är.187 Centralt i skapandet av Museet för glömskas identitet, 
och därmed i det stora kretsloppet, är därför de anti-grupper som beskriver vad Museet för 
glömska inte är. I det objektskapande nätverksperspektivet är de små kretsloppen och det stora 
kretsloppet olika objekt som kopplas samman medan de i det rumsliga nätverksperspektivet är 
sammanhållande i högre utsträckning i och med att de små arkiverande kretsloppen är en del av 
det stora i detta perspektiv. Till skillnad från det lilla kretsloppet så ser det stora kretsloppet 
likadant ut i både det objektskapande och det rumsliga nätverksperspektivet.   

Utan något som håller samman delarna kan de dock inte sägas skapa nätverket Museet för 
glömska utan är bara fritt flytande delar. Det krävs en sammanhållande kraft. Jag har valt att se 
denna som en obligatorisk passagepunkt, i form av talespersonerna, som dels kommunicerar med 
alla delarna i kretsloppen och dels sätter upp gränser mot anti-grupperna. Utöver denna 
obligatoriska passagepunkt finns dock också en obligatorisk icke-passagepunkt i form av Medier 
utan minne. Detta eftersom artikeln indirekt påverkar alla beslut om Museet för glömskas 
verksamhet som talespersonerna gör genom att fungera som den bakomliggande grundidén med 
verksamheten. Alla utställningsidéer kan därför sägas vara, vad Latour skulle kalla, aktanter eller 
gestaltningar188 av Medier utan minne. Eftersom den obligatoriska icke-passagepunkten dock 
                                                                    

186 Law. ”Objects and spaces”, 93–96. 
187 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 43–49. 
188 Ibid, 62–75. 



 

60 

 

bara agerar indirekt, på så sätt att den följer den obligatoriska passagepunktens rörelse- och 
kommunikationsmönster, övergår jag till att diskutera den direkta påverkan av den obligatoriska 
passagepunkten. 

Eftersom min obligatoriska passagepunkt är rörlig (men konstant) mellan delarna (som är fasta 
men utbytbara) medan Callons är en fast punkt som de andra aktörerna leds igenom189 skiljer sig 
min obligatoriska passagepunkt något från Callons. I uppsatsen visar jag att den agerar så att den 
samtidigt rör sig inom och mellan delarna i varje förbindelse som sker i nätverket. Den 
obligatorisk passagepunkten fungerar olika i det lilla och det stora kretsloppet där den, i det lilla, 
fungerar som en slags rörlig sambandscentral mellan, och inom, de olika delarna. Här kan den 
obligatoriska passagepunkten uteslutande sägas ha en sammanfogande roll. I det stora är istället 
funktionen både sammanfogande och gränsdragande. Här knyter inte bara talespersonerna ihop 
delarna utan gör också tydliga avgränsningar gentemot anti-grupperna för att på så sätt forma 
Museet för glömskas identitet. Det stora kretsloppet beskriver därför inte bara vad Museet för 
glömska är utan också vad det inte är. Avgränsningen gentemot anti-grupperna sker dock inte på 
det sätt som Callon diskuterar när han säger att den obligatoriska passagepunkten klipper av 
banden till potentiella konkurrenter som skulle kunna göra anspråk på att inkludera aktörerna i 
sina nätverk.190 Istället inkluderas anti-grupperna i nätverket men endast genom att de beskriver 
vad Museet för glömska inte är. Eftersom det stora kretsloppet består av de delar som bildar 
Museet för glömskas identitet får anti-grupperna stor betydelse. Icke-platsen, utställningarna och 
Medier utan minne kan sägas vara de delar som bildar Museet för glömskas uttalade identitet och 
som presenteras som det som Museet för glömska är. Men denna identitet visar bara en del av 
Museet för glömska. Genom att visa att Museet för glömska inte är ett museum skapas en 
komplexitet i, och undran över, hur Museet för glömska då borde uppfattas istället. Att säga att 
det inte är en del av den akademiska världen trots dess uppenbara kopplingar till Linköpings 
universitet och en akademisk diskussion gör att det finns utrymme för frågor om varför det är 
viktigt att särskilja sig från denna anti-grupp. Att ta avstånd från konstvärlden trots att man 
uppenbarligen ägnar sig åt konstverksamhet öppnar upp för frågor om vad Museet för glömska 
tänker om sin verksamhet och hur den då ska kategoriseras. Slutligen ger det starka 
avståndstagandet från media själva grunden till varför det alls var aktuellt att organisera sig som 
Museet för glömska. Baserat på detta skulle jag vilja hävda att det finns starkare identifikationer 
som Museet för glömska i utpekandet av anti-grupperna än vad det finns i uttalandena om vad 
Museet för glömska är. Kanske har även andra mindre samtidskonsthallar både skapats och 
motiverat sin existens och identitet på samma sätt med hjälp av anti-grupper. Om jag exempelvis 
tar i beaktning Möntmanns resonemang om relationella organisationsformer som lösningen på 
att konsthallarna inte ska låsas fast i företagsstrategier rörande konsten191 så finns anledning att 
studera vidare vilken roll anti-grupper skulle kunna spela för formandet av identiteten hos de 
relationella organisationsformerna.   

Det är i just utpekandet av anti-grupper som ANT-perspektivet har gjort sin största insats för 
denna uppsats. Utan närsyntheten och spårningen med de verktyg som ANT kan erbjuda i form 
av förklaringar till vad grupper är, ser ut och kopplas samman så hade inte anti-grupperna blivit 

                                                                    

189 Callon. ”Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc bay”, 
196–233. 
190 Ibid, 210–211. 
191 Bowker. ”How to be universal: some cybernetic strategies 1943–70”, 93–94 
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synliggjorda. Att anlägga ett ANT-perspektiv på studiet av Museet för glömska gör därmed precis 
det som ett ANT-perspektiv ska göra i min mening; belysa andra delar än de uppenbara av ett 
fenomen för att på så sätt undersöka om detta kan ge någon ny kunskap om fenomenet. Att 
studera något närsynt gör att andra saker än de självklara kommer fram men också att de 
självklara sakerna kan belysas i nya ljus. 

Avslutande	  reflektion	  
Deleuze och Guattari använder sig av begreppet kroppar utan organ och ställer i relation till detta 
också frågan hur någon kan uppnå en kropp utan organ.192 Jag tolkar dem fritt utifrån detta och 
ställer istället frågan; hur studerar man en organisation som egentligen är en icke-organisation? 

Låt mig förtydliga. Frågan som aktualiserades i början av uppsatsen var om och hur man studerar 
en organisation som är så svårdefinierad som Museet för glömska. En organisation som dels har 
otydliga gränser och som huvudsakligen endast låter sig synliggöras genom att icke-definieras. 
Detta med hjälp av anti-grupper och andra avgränsningar av vad det inte är. När jag riktar 
blicken mot det stora kretsloppet blir det tydligt att samtliga delar enbart, eller också, existerar i 
icke-former. Anti-grupperna formar Museet för glömska som ett ”icke-museum”, som en ”icke-
konstvärld”, som en ”icke-akademi” och slutligen också som ”icke-media”. Nomadiseringen gör 
att platsen blir en ”icke-plats”. Medier utan minne blir också den, genom att den definierar vad 
Museet för glömska inte är, en grundidé som samtidigt är en ”icke-grundidé”. Även 
utställningarna har en icke-form, genom att de, när de övergår till att bli en del av det stora 
kretsloppet, blir arkiverade ”icke-utställningar”. Således är hela den identitet som det stora 
kretsloppet är för Museet för glömska i väldigt hög utsträckning en ”icke-identitet”.  

Negationerna slutar dock inte i det stora kretsloppet, även det lilla påverkas. Deleuze och Guattari 
pratar om att oordningen är en förutsättning för krigsmaskinens (ordnade) existens och 
utbredning.193 På samma sätt ser jag icke-skapandet som en förutsättning för skapandet. Därför 
hävdar jag också att utställningsidén, genom att ha omformats, också har icke-gjorts vid flera 
tillfällen. I ögonblicket när den har omvandlats har den tidigare utställningsidén försvunnit varför 
ett utställningsidéerna också är ”icke-utställningsidéer”. Även finansieringens paradoxala roll 
inom Museet för glömska blir tydlig i görandet av en utställning. Den ekonomiska finansieringen 
står för en viss del men även volontärernas roll och talespersonernas ideella arbete är en 
avgörande del av finansieringen. Genom att inte behöva finansiera stora delar av verksamheten 
sker således en finansiering av verksamheten. Därför hävdar jag att även finansieringen är en 
slags ”icke-finansiering”. Detta särskilt i kontrast till andra samtidskonsthallar som måste ha en 
ekonomisk finansiering för hela verksamheten. Liksom nomadiseringen gör att platsen blir en 
icke-plats i det stora kretsloppet, gör den att platsen blir en icke-plats även i det lilla kretsloppet. 
Till och med konstnärerna kan ses som en slags icke-konstnärer i det att de väljs ut baserat på den 
gemensamma plattformen med talespersonerna, på att det finns en ömsesidighet i vilken kritik 
man vill förmedla i världen eller att de har en bra ingång i den utställningsidé som ligger till grund 
för den specifika utställningen. Det är viktigt att de är konstnärer, eftersom det är utställningar 
som Museet för glömska ägnar sig åt, men i urvalet av vilka konstnärer är ”konstnärsdelen” inte 
viktigast. Det samma gäller för konstverken, som väljs ut snarare på grund av att de kan förmedla 
något som går i linje med utställningsidén än att de har ett kvalitativt värde som konstverk. 
                                                                    

192 Deleuze och Guattari. A thousand plateaus. Capitalism and schizophrenia, 149–166. 
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Urvalet av både konstnärerna och konstverken grundas därför snarare i deras relation till 
utställningsidén än till deras egenskaper som konstnärer och konstverk. Genom 
utställningsidéerna skapas också en direkt ingång till Medier utan minne, som fungerar som en 
obligatorisk icke-passagepunkt. Slutsatsen utifrån detta är att vad Museet för glömska är inte går 
går att separera från vad det inte är. Därför menar jag att Museet för glömskas organisation också 
är en icke-organisation. 

För att knyta an till inledningen och frågeställningen om hur icke-organisationer ska kunna 
studeras hävdar jag att detta görs med en teori som ANT eftersom denna, genom sin närsynthet, 
kan synliggöra det icke-uppenbara. Genom användandet av ANT i uppsatsen har jag visat på att 
studiet av Museet för glömska har ökat förståelsen för icke-traditionella konsthallar och museer 
genom att utvidga betydelsen av idébaserade museer och genom att visa på anti-gruppernas 
betydelse för hur icke-traditionella konsthallars och museers identitetsskapande. Utöver detta 
menar jag också att jag har visat hur Museet för glömska som icke-organisation kan låta sig 
studeras, vilket öppnar upp för att även andra icke-organisationer kanske kan studeras på 
liknande sätt. 

Jag vill avsluta denna resultatdel men att leverera svaret på vad jag anser att Museet för glömska 
är i ett ANT-perspektiv. För den här uppsatsen hävdar jag att Museet för glömska är en icke-
organisation bestående av två kretslopp som hålls samman av en obligatorisk icke-
passagepunkt i form av Medier utan minne och en obligatorisk passagepunkt i form av 
två talespersoner vars kommunikationer med kretsloppens olika delar och utpekandet av 
anti-grupper är essentiell för att Museet för glömska ska kunna bibehålla sin homeomorfism. 

Min	  roll	  i	  forskningsmaskinen	  	  
Innan jag går in på vilken vidare forskning som jag ser att min uppsats skulle kunna bidra till så 
vill jag kommentera min roll i forskningsmaskinen.  

Latour menar, i relation till skapandet av grupper, att också det omgivande samhället skapar 
gruppen samtidigt som den skapas genom att hela tiden definiera den.194 Med detta resonemang 
är också jag som student en del av skapandet av Museet för glömska i samma ögonblick som jag 
börjar studera det. Detta dels på så sätt att jag i uppsatsen avgränsar och ”beslutar” vad Museet 
för glömska är och dels eftersom jag ”tvingar” talespersonerna och de konstnärerna som jag 
intervjuat för uppsatsen att ta ställning i frågor som de kanske inte själva hade en åsikt om förut, i 
alla fall inte en uttalad sådan. 

Även Deleuze och Guattari diskuterar forskarens roll i relation till det som studeras genom att 
diskutera forskningsmaskinen. Här menar de att allt som forskaren har med sig i form av 
relationer, platser och erfarenheter påverkar forskningen.195 I linje med detta menar jag att jag 
och uppsatsen har formats simultant och att jag så klart har påverkat resultatet genom att vara 
jag. Med detta resonemang är det svårt, eller omöjligt att vara som ett blankt blad eftersom det 
synliga som jag ser kanske hade varit osynligt för någon annan som har andra erfarenheter. De 
delarna av mig som jag tror har påverkat mest är dels att jag arbetar inom kulturområdet vilket 
ger mig en inramning till konstfältet och dels att jag är socialantropolog i min grundutbildning 
vilket förmodligen har gjort att jag har accepterat det som de jag intervjuat har sagt i högre 
                                                                    

194 Latour. Tinget återställt. En introduktion till actor-network theory, 48–49. 
195 Deleuze och Guattari. A thousand plateaus. Capitalism and schizophrenia. 3–5. 
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utsträckning än om jag hade haft min grundutbildning inom ett mer kritiskt 
samhällsvetenskapligt område. Även objekt kan sägas ha ingått i forksningsmakinen och därmed 
påverkat den. Exempelvis har författandet av uppsatsen i programmet Word gjort att gränser har 
satts upp för hur avancerade (eller snarare icke-avancerade) figurerna kan vara. 

Vad gäller uppsatsens resa så var denna från början tänkt att vara en metodprövande uppsats där 
jag skulle studera om ANT kunde ge nya perspektiv på Museet för glömska. På vägen har detta 
dock ändrats i takt med att tillämpbarheten av ANT har blivit uppenbar. Istället har spårningen 
lett till att det blivit en slags organisationsstudie. Att jag följt med resan och inte försökt tvinga 
tillbaka uppsatsen till det som jag först hade för avsikt att låta den vara är även det en del av 
forskningsprocessen. 

Vidare	  forskning	  	  
Inom Science and Technology Studies (STS) gör ANT-perspektivet stor skillnad för synen på 
vanliga objekt. När det gäller konst så finns det likheter mellan ANT och samtidskonsten i sättet 
att närma sig form och konstverk som aktörer med agens. Den förväntade skillnaden i att 
använda sig av ett ANT-perspektiv hade förmodligen varit större inom ett annat område än konst. 
Jag vill ändå hävda att förståelsen för vad Museet för glömska är och hur det görs, och därmed 
också förståelsen för andra icke-traditionella museum och konsthallar, är större idag än vad den 
var för ett år sedan. Betydelsen av anti-grupperna för identitetsskapandet är en aspekt av den 
ökade förståelsen. Därför menar jag att det är relevant att studera vidare vilken betydelse anti-
grupper har för skapandet av icke-traditionella konsthallar och museum.  

Min uppsats visar också på den obligatoriska passagepunktens vikt för en icke-organisations 
organisering. I detta finns en aspekt där det skulle vara intressant att fortsätta studera hur icke-
organisationer låter sig studeras. Det vore då också intressant att dels studeras dessa men också 
att studera fenomenet icke-organisation. Man skulle kunna tänka sig att icke-organisationer är 
organisationer som inte så lätt låter sig definieras, som mer är olika former av rörelser eller 
flöden. I ett ANT-perspektiv skulle dessa kunna studeras i sin komplexa helhet.   

Det skulle utifrån detta också vara intressant att undersöka hur användandet av obligatorisk 
passagepunkt som begrepp skulle kunna synliggöra styrning och makt inom organisationer 
generellt. Jag menar att vissa typer av maktanalyser med fördel kan göras med hjälp av ANT 
eftersom detta är en ontologisk platt teori. Framförallt den typ av maktanalyser som letar efter 
mönster och icke-uppenbara noder som mycket kommunikation knyter an till. Genom detta visar 
man inte bara på var makten finns utan kan också synliggöra styrkan i förbindelserna eller 
kommunikationen. 
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Exempel  på  konstverk  

 

Bild 1 Colony som cirklar. Foto: Gunilla Sköld 
Feiler.196 

 

Bild 2 Stillbild från Oscar Laras 100 years.197 

 

Bild 3 Stillbild från debatten om Gold  
på Art Athina 2015. Foto: Erik Berggren. 

 

Bild 4 Colony som flöde. Foto: Caroline Kvick.198 

 

Bild 5 Tiduret av Karin Broos.199 

 

Bild 6 Daniela Ortiz i Forcible Drugging to Deport. 
Foto: Daniella Ortiz.200 

 

                                                                    

196 Feministiskt perspektiv. https://feministisktperspektiv.se/2011/01/21/konstnarlig-storning-i-global-varld/ 
197 Vimeo. https://vimeo.com/88434216 
198 DN. http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/fakta-talar-inte-for-sig-sjalv-och-museet-for-glomska-pa-skanes-
konstforening-malmo/ 
199 Stockholms auktionsverk. http://auktionsverket.se/press/pressmeddelanden/2012/nutida-varen-2012/ 
200 Museet för glömska. http://www.museetforglomska.se/Art-Athina 
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Bild 7 NN 15 518 av Daniela Ortiz and  
Xose Quiroga. Foto: Caroline Kvick.201 

 

Bild 8 NN 15 518 av Daniela Ortiz and Xose 
Quiroga. Foto: Caroline Kvick.202 

 

Bild 9 But the sea kept turning blank pages looking 
for history av Klista Antoniou. Foto: Caroline 
Kvick.203 

 

Bild 10 Stateless by choice av Núria Güell. Foto: 
Caroline Kvick.204 

 

 

  

                                                                    

201 Museet för glömska. http://www.museetforglomska.se/Is-This-the-Time-for-Art 
202 Ibid 
203 Ibid 
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Sammanfattning  
Samtidskonsten innebär att en mängd nya sätt att organisera presentationen av konst på har 
uppstått. Museet för glömska är en mindre samtidskonsthall med starkt idébaserad grund som 
kan sägas vara allt från ett kulturprojekt till ett idébaserat museum. Denna uppsats belyser vad 
Museet för glömska är och hur det görs i ett ANT-perspektiv. En del av uppsatsen är också att se 
hur en organisation som Museet för glömska låter sig studeras. 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för icke-traditionella museum och 
samtidskonsthallars organisation. Detta genom att synliggöra de förbindelser och relationer som 
bildar Museet för glömska.  

Tidigare studier av har visat att problematiken med samtidskonsten och dess organisering är att 
konsthallarna står i en beroendeställning till finansiärer varför det kritiska perspektiv som 
kännetecknar samtidskonsten kan vara svår att åstadkomma. Därför finns det anledning att 
studera alternativa organisationsformer. Museet för glömska undgår i viss mån denna 
problematik eftersom verksamheten sker på ideell grund. 

För att beskriva hur förbindelserna inom Museet för glömska hålls på plats använda begreppet 
obligatorisk passagepunkt, vilket kan sägas vara ett sätt att belysa hur makten fördelas i en 
organisation och vilka strategier som används för att bibehålla en maktposition. För att ytterligare 
beskriva vad Museet för glömska är och hur det görs används också begreppen objektskapande- 
och rumsligt nätverksperspektiv.  

Museet för glömska består, i ett ANT-perspektiv, av två kretslopp. Ett litet för varje 
utställningstillfälle och ett stort som beskriver Museet för glömskas identitet. Det lilla kretsloppet 
består av delarna utställningsidén, konstnärerna, konstverken, platsen och finansieringen. Det 
stora innehåller delarna utställningar, Medier utan minne och icke-platsen samt anti-grupperna 
museer, akademin, media och konstvärlden. Den sammanhållande faktorn för båda kretsloppen 
är en obligatorisk passagepunkt i form av talespersonerna och en obligatorisk icke-passagepunkt i 
form av artikeln Medier utan minne. Talespersonernas strategier för att bevara nätverket varierar 
beroende på vilken aktör i nätverket som ska intresseras. I ett objektskapande nätverksperspektiv 
är de små kretsloppen och det stora kretsloppet olika, men sammankopplade, objekt som skapar 
Museet för glömska. I ett rumsligt nätverksperspektiv existerar endast ett litet kretslopp, det som 
för tillfället är aktivt. När kretsloppet övergår till att inte länge vara aktivt så övergår det till att 
vara en del av det stora kretsloppets rumsliga nätverksform genom att det då endast existerar på 
Museet för glömskas webbsida.  

Jag hävdar genom uppsatsen att Museet för glömska kan ses på många olika sätt men att det i 
min uppsats ska förstås som en icke-organisation bestående av två kretslopp som hålls 
samman av en obligatorisk icke-passagepunkt i form av Medier utan minne och en 
obligatorisk passagepunkt i form av två talespersoner vars kommunikationer med 
kretsloppens olika delar och utpekandet av anti-grupper är essentiell för att Museet för glömska 
ska kunna bibehålla sin homeomorfism. 

Studien bidrar till att öka förståelsen för icke-traditionella konsthallar och museer genom att 
utvidga vad idébaserade museum kan vara och genom att visa på anti-gruppernas betydelse för 
icke-traditionella konsthallars identitetsskapande. Utöver detta visar också uppsatsen hur icke-
organisationer kan studeras.   
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