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Abstract 
The Röhsska museum in Gothenburg has recently launched a new work method, Backstage, that is studied and 
paralleled to the museums permanent exhibition on Japanese design. In Backstage the museums routine work is 
executed in full view of the museums visitors in an exhibition area. The study has focused on the museums 
intentions and the visitors’ interpretations in Backstage and Japanese design, as well as the staff’s experience of 
the work method’s public aspects. The study’s empirical material has been collected through interviews with the 
museum staff as well as observations and interviews with visitors in both Backstage and Japanese design. The 
study’s objective has been to attain information that is useful to the museum and the future development of the 
project. The results indicate that the conservator acts as a medium in Backstage and was given precedence over 
both artifacts and text as the preferred way of gaining information. The public aspects of the work method did 
not have a pronounced influence on the museum staff, although some apprehensiveness was noticeable. A 
similar hesitation has been noticed in the visitors and was observed as a threshold to entering the exhibition area. 
 



 

  

Ett stort tack!  

Till alla på Röhsska museet som bidragit med information till uppsatsen och som möjliggjort 

insamlingen av det empiriska materialet. Det har varit väldigt intressant och givande att få 

möjligheten genomföra den här undersökningen och jag kände mig väldigt välkomnad under mitt 

besök. Utan museets alla vänliga besökare som ställde upp på intervjuer hade denna uppsats inte 

blivit vad den är idag. Tack även för det fina omnämnandet på bloggen. 

 

Visby 2011 
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INLEDNING 

I den här uppsatsen undersöks Röhsska museets nyligen lanserade projekt Röhsska Backstage,1 där 

museet utför delar av den ordinarie verksamheten publikt. Projektet lanserades under hösten 2010 och 

är fortfarande i sin linda när denna undersökning genomförs i februari 2011. Tanken är att projektet 

ska vara ett verktyg i museets strävan efter att tillgängliggöra sina samlingar men även att det ska ge 

en insikt i museets verksamhet. Detta sker genom att besökarna släpps in och får se museets arbete 

med att förbereda föremål inför utställningsproduktioner samt genom digitalisering till museets 

databas. Även utställningar kommer så småningom att byggas publikt. Backstage är både ett koncept 

och en arbetsprocess som verkar tillsammans med flera interna projekt.  

     Problematiken som projektet strävar efter att lösa berör museers ansvar att förvalta och tillgänglig-

göra sina samlingar, hur kan man göra bägge samtidigt? Denna spänning mellan museers olika 

ansvarsområden är ständigt aktuell och kopplad till de flesta museers kärna.2 Förhållningsättet kring 

detta och till museers uppdrag är något som ständigt varierat inom museologin. Kan Backstage vara ett 

steg framåt? Backstage försöker kombinera detta, då arbetet med samlingarna genomförs publikt 

möter museet besökarna och kan samtidigt arbeta mot att öppna en dialog med besökarna rörande 

gestaltningen av de nya utställningarna. Backstage förefaller ha stora möjligheter då museets 

samlingar tillgängliggörs på ett okonventionellt sätt, medan personalen arbetar med dem och kan 

berätta om dem och sitt arbete. Det är en situation besökare sällan får se och samtidigt innebär detta att 

det blir en omsättning på föremålen i Backstage vilket skapar en föränderligmiljö som uppmuntrar till 

återbesök. Detta väckte mitt intresse för projektet och är anledningen till valet av Backstage som 

uppsatsämne.  

    Backstage är ett projekt som har både interna, publika och politiska mål, men denna uppsats inriktar 

sig på projektets publika del, samt på hur denna påverkar personalen. Denna publika del undersöks 

genom att besökarnas reception studeras via observationer och intervjuer. För att kontextualisera 

Backstage genomförs en jämförande undersökning av besökarnas reception i Röhsska museets 

basutställning Japansk form som representerar museets tidigare utställningsproduktion. Det är en 

utställning som både visar en del av museets tidigaste samlingar och som samtidigt är avsedd att 

representera museets ursprungliga utställningsteknik. Valet föll på Japansk form som är den bas-

utställning i museet som är belägen i ett tydligt avgränsat utställningsrum av en jämförbar storlek till 

Backstage. Undersökningarna genomförs i samma museum är för att förutsättningarna, exempelvis 

publiken, ska vara likvärdiga med utställningsformen som huvudsakliga skillnad. I dagsläget finns 

Backstage i ett utställningsrum på våning två där en konserveringsateljé har inretts. I lokalen finns 

även ett utrymme för digitalisering och en pallställsförvaring. Detta kompletteras med en blogg.3 

                                                             
1 I fortsättningen benämns projektet endast Backstage.  
2 Beckman & Hillström, Museiväsendets väsen: om en institutions identitet, 2001, s 32 2 Beckman & Hillström, Museiväsendets väsen: om en institutions identitet, 2001, s 32 
3 Backstages blogg, 2011-03-16, www.designmuseum.se/backstage.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Undersökningen studerar Backstage projektets publika del och relaterar denna till museets 

basutställning Japansk form. Då både Backstage och Japansk form har samma grund i Röhsska 

museets verksamhetsmål lämpar det sig väl att jämföra dessa för att belysa de likheter och skillnader 

som finns. Syftet är att nå information som kan bidra till att vidareutveckla Backstage, denna 

information kan även vara användbar vid andra framtida utställningsproduktioner. För att göra detta 

fokuseras undersökningen kring följande frågor: 

 

• Vad är museets intention med Backstage projektets publika del och vilken reception kan 

studeras hos besökarna?  
 

• Vad är museets intention med utställningen Japansk form och vilken reception kan studeras 

hos besökarna? 
 

• Hur motsvaras museets intention av Backstage besökarnas reception och vad skiljer denna 

från receptionen i Japansk form?  
 

• Hur påverkar Backstage projektets publika del museets personal? 

 

AVGRÄNSNINGAR 
Projektet Backstage är inkorporerat i flera projekt och flera delar av museets verksamhet och att 

undersöka hela projektet ur alla dess aspekt är därför för stort för denna uppsats. Därför inriktar 

undersökningen sig på den del av projektet som besökarna möter. Vad besökarna möter kommer att 

förändras och utvecklas i takt med projektet vilket gör att denna avgränsning är lite flytande 

exempelvis när projektets kommande utveckling beskrivs.  

    Undersökningen av hur museipersonalen påverkas av projektet avgränsas till den personal som är 

verksam i utställningslokalen när undersökningen genomförs. Exempelvis kommande moment som 

när utställningar monteras av tekniker inför publik eller när utställningstexter skrivs inkluderas inte i 

undersökningen. Likaså avgränsas undersökningen från ombyggnationen och omorganisationen i 

museets magasin. Denna är synlig i Backstages publika del genom de föremål som lyfts fram utöver 

konserveringsarbetet, men trots detta möter besökarna inte projektets logistiska aspekt.  

    Backstage projektet har mål som strävar efter att lyfta fram vissa delar av museets verksamhet inom 

Göteborgs stads kulturförvaltning och denna politiska strävan är på sätt och vis publik men omfattas 

inte av undersökningen som avgränsas till de delar av projektet museibesökarna möter, och det är detta 

som åsyftas med Backstage projektets publika del. Endast vuxna museibesökare omfattas av 

undersökningen.  
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FORSKNINGSLÄGE 
Det som skiljer museer från andra institutioner är deras samlingar. Idag finns det ett behov för museer 

att utmärka sig och några väljer att göra det genom att lyfta fram sin samling på olika sätt. Detta 

aktualiserar diskussionen om museers inställning till sitt uppdrag och den spänning mellan museers 

uppdrag att förvalta och tillgängliggöra som berördes i inledningen och som behandlas inom 

museologin. För att hitta nya ingångar till arbetet med museisamlingar är det bra att ha en uppfattning 

om samlande och museiverksamhet. Fredrik Svanbergs litteraturstudie utgör en utmärkt ingång till den 

rådande inriktningen inom museologin, den nya museologin, som slog igenom i början av 1990-talet.4 

Ett urval av forskare och verk inom den nya museologin beskrivs nedan för att presentera denna 

inriktning inom museologin. Efter detta lyfts den teori som är relevant för undrsökningen fram. 

 

Den nya museologin 
Till denna inriktning räknar Svanberg flera böcker och författare som bidrar till denna fördjupade 

uppfattning av museiverksamhet och samlande. Några exempel är Eileen Hooper-Greenhill och Tony 

Bennett som skriver om museernas framväxt och utveckling.5 Susan M. Pearce har bidragit med 

kunskap om vad samlande ger samlarna och information om hur föremålens värde utvecklas under 

samlingsprocessen, information hon upplevde saknades inom museologin.6 Hooper-Greenhill är även 

redaktör för en antologi om kommunikation i museer, den berör frågan om tolkningsföreträde, hur 

besökarna tolkar utställningar utifrån sina egna förutsättningar (både kultur och förkunskaper), 

inlärning i museet och hur museer kommunicerar utåt i samhället samt hur verksamheten kan 

utvärderas. Suzanne Keene har noterat en press på museer att rättfärdiga sina samlingar och undersökt 

den samt hur museisamlingar i England och Wales används och vilken tillgänglighet besökare har till 

dem.7 Hon tycker sig se att flera museer fastnar mellan en önskan att sprida information om sina 

samlingar och en rädsla att informationen skulle leda till en ökad efterfråga som museet inte har 

resurser att möta. Samtidigt pekar undersökningen på att det är museernas egen inställning till 

användandet av samlingar som påverkar hur mycket de används, inte museets resurser, storlek eller 

inriktning. Den nya museologin är inriktad på museernas samhällsroll, deras historiska, politiska och 

sociala kontexter samt vilka värden de representerar och hur dessa påverkar samhället. Museets roll 

som en opartisk och objektiv bildnings- och bevarandeinstitution ifrågasätts och relationen mellan 

deras praktik och nya teoretiska perspektiv studeras. Denna inställning lägger mycket fokus på 

besökaren. En dialog mellan museet och besökaren representerar det demokratiska museet som bör 

finnas i dagens demokratiska samhällen.  

                                                             
4 Svanberg, Museer och samlande, 2009, s. 14. 
5 Hooper-Greenhill, Museums and the shaping of knowledge, 1992 
  Bennett, The birth of the museum: history, theory, politics, 1995 
6 Pearce, On Collecting:an investigation into collecting in the European tradition, 1995  
7 Keene, Fragments of the world: uses of museum collections, 2005 
  Keene, Collections for people: museums' stored collections as a public resource, 2008 
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    Exempel på några nyare bidrag inom museologin är exempelvis Museer och samlande där Fredrik 

Svanberg undersöker hur insamlings- och kategoriseringssystemen påverkat Historiska museets och 

Nordiska museets verksamhet och jämför museernas praktik med de olika teorier som färgat 

verksamheten, inklusive den nya museologin. I likhet med Keene kommer han fram till att mycket 

hänger på personalens egen inställning. Den ursprungliga strukturen från när museet grundades syns i 

museets verksamhet så länge museets personal inte aktivt arbetar med detta. 8  Svanberg beskriver 

även ett projekt, Framtidsminnen, där Historiska museet arbetade i dialog med besökarna. I projektet 

valde besökarna ut föremål för att representera dem och deras samtid i en utställning, sedan 

registrerades de i museets databas. Information som projektet genom besökarnas urval gav upphov till 

analyserades av museet och användes sedan för att utveckla deras samlingssystem.  

    Museums in a troubled world skrevs med syftet att museipersonal ska börja reflektera över sin och 

museernas roll i samhället. Janes förespråkar varierade utställningstyper och anser att museer behöver 

ta upp svåra frågor och aktuella samhällsproblem för att behålla sin relevans.9 Boken väcker idéer när 

den uppmanar till förändring och nytänkande, även om lösningarna som föreslås, exempelvis en 

kontinuerlig avyttring för att hålla samlingarna aktuella, inte överensstämmer med den övriga 

forskningen.  

    Museiväsendets väsen om en institutions identitet är en artikel som diskuterar hur uppfattningen om 

vad ett museum verkligen är förändras utifrån spänningar mellan fyra olika idealbilder av vad ett 

museum är.10 Dessa idealbilder ger museerna olika identitet och olika innebörd åt deras verksamhet 

och exempelvis hur de definierar sin publik.  

    Eva Insulander och Staffan Selander har skrivit artikeln Designs for Learning in Museum Contexts. 

Det är en presentation av en studie av besökarnas meningsskapande i museer, oberoende av museets 

intention. Resultatet är att de ser tre olika typer av reflektion och engagemang i utställningen. Deras 

slutsats är att besökarnas reception är beroende av vad de kan relatera till sina egna intressen och 

förkunskaper. Eva Insulander har även skrivit avhandlingen Tinget, rummet, besökaren – om 

meningskapande på museer.  

      

Utvald teori 
För många besökare är museer en plats för lärande. Hur besökare lär sig i museer är ett område för 

forskning och har stor relevans för hur museer utformar sin praktik.11 Museer ses som en informell 

lärmiljö och tillskillnad från formella lärmiljöer i samhället finns det inte någon tydlig struktur eller 

mål med inlärningen.12 Det är inga prov som ska skrivas efter ett avklarat besök, ingen studieplan eller 

teknik som ska övas upp till perfektion. I museer finns resurser för ett aktivt lärande där besökaren lär 

sig genom att aktiv ta del i museet, genom föremålen, genom att upptäcka nya saker och genom att 
                                                             
8 Svanberg, Museer och samlande, 2009, s. 64. 
9 Janes, Museums in a troubled world,  2009, s. 147. 
10 Beckman & Hillström, 'Museiväsendets väsen: om en institutions identitet', 2001 
11  Insulander, Tinget, rummet, besökaren: om meningsskapande på museum, 2010, s. 18-32 
12 Hein, Learning in the museum, 1998 s. 7 



 
 

5 

tolka föremålen, de upplever och bildar sig en egen mening utifrån vad de själva intresserar sig för.13 

Den här typen av meningsskapande sker oberoende av museets intention med sin verksamhet. Men 

Hooper-Greenhill har formulerat en kommunikationsmodell som bygger på att besökare aktivt deltar i 

museets kommunikationsprocess och får en central roll. I modellen påverkar både kommunikatörer 

och aktiva meningsskapande individer de meningar och den kommunikativa media som används i 

meningsskapandet och detta kan utveckla museers praktiker genom att ge en ökad medvetenhet om de 

budskap museet förmedlar.14 Det blir en dialog som kan utveckla museet. Besökarnas 

meningsskapande i museerna grundar sig i deras möjlighet att tolka den omgivande miljöns semiotiska 

resurser.15  Detta gör att besökarens möjligheter till meningsskapande påverkas av egna förkunskaper 

och intresse men även av själva utställningsmiljön. Alla föremål i museer har olika semiotiska 

budskap och besökarna har olika förutsättningar att tolka dem. Tony Bennett beskriver detta som att 

vissa besökare kan se föremålen medan andra med rätt kulturella referensramar kan se igenom 

föremålen och förflyttas någon annanstans.16 Detta kallas ibland för att föremålen har olika lager av 

information. I denna uppsats används meningsskapande som ett begrepp för de tecken på reflektioner, 

tolkningar och symbolskapande besökare gör under sina besök. 

    De idealbilder som presenteras i Museiväsendets väsen om en institutions identitet kallas där 

skattkammaren, arkivet, folkhögskolan och teatern. De olika spänningarna som finns inom 

museipolitiken berör samlingsorientering och publikorientering. Bildningsinstitution och 

upplevelseorientering. Under 1900-talet har en förändring skett från samlingsorienterade museer mot 

publikorienterade museer, vilket den ovan beskrivna nya museologin är ett exempel på. Samtidigt 

pendlar det mellan bildning och upplevelse, eller idealbilderna folkhögskola och teater.17 Dessa 

spänningar och svängningar är grunden till de förändrade trenderna som syns inom museisektorn. 

Olika idealbilder kan vara mer knutna till en viss typ av museer oavsett trender, exempelvis så har 

konstmuseer under hela sin moderna historia haft en dominerande skattkammarkaraktär.18 

 

                                                             
13 Hein, Learning in the museum, 1998 s. 6f.  
14 Insulander, Tinget, rummet, besökaren: om meningsskapande på museum, 2010, s. 20f. 
15 Insulander, Tinget, rummet, besökaren: om meningsskapande på museum, 2010, s. 34f. 
16 Bennett, The birth of the museum: history, theory, politics, 1995, s. 35 
17 Beckman & Hillström, 'Museiväsendets väsen: om en institutions identitet', 2001, s. 35 
18 Beckman & Hillström, 'Museiväsendets väsen: om en institutions identitet', 2001, s. 33 
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DISPOSITION 
I följande kapitel, Metod och material, presenteras uppsatsen praktiska aspekter och dess 

förutsättningar. Här beskrivs exempelvis hur undersökningen har genomförts utifrån de olika 

källorna/metoderna intervjuer, observationer och dokument. Detta kapitel följs av en bakgrund med 

information om Röhsska museet. Denna bakgrund presenterar förutsättningarna för Backstage 

projektet och placerar det i ett sammanhang. Sedan följer själva undersökningen som beskrivs i fyra 

olika kapitel och inleds med en beskrivning av projektet Backstage. Detta följs av undersökningen av 

personalens Backstage och här presenteras i huvudsak resultatet av intervjuerna med museipersonalen. 

Det tredje undersökningskapitlet presenterar undersökningen av besökarnas del av Backstage. Här 

beskrivs resultatet av observationerna, intervjuer med besökare i Backstage samt personal. Kapitlet 

avslutas med en sammanställande analys.  Det fjärde undersökningskapitlet presenterar resultatet av 

undersökningen av Japansk form, det är strukturerat på samma sätt som kapitlet om besökarnas del av 

Backstage utifrån observationerna och besökarintervjuerna samt avslutas med en motsvarande analys. 

Undersökningen, speciellt observationerna och besökarintervjuerna, beskrivs utförligt för att tydligt 

visa informationens sammanhang innan några slutsatser dras. Detta för att resultatet av 

undersökningen ska vara så användbar för Röhsska museet som möjligt. Efter presentationen av 

undersökningen följer ett kapitel med en övergripande analys där resultaten som presenterats i dessa 

fyra kapitel analyseras. Analysen leder till ett kapitel med en diskussion om hur undersökningen 

genomförts och vad som hade kunnat generera andra resultat, denna diskussion försöker även visa på 

relevansen av resultaten och undersökningen. Efter denna förtydligas uppsatsens slutsatser utifrån 

varje undersökningsfråga innan uppsatsen avslutas med förslag på vidare forskning och en 

sammanfattning.  
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METOD OCH MATERIAL  

Undersökningen består av observationer och intervjuer med besökare i Backstage och Japansk form. 

Utöver detta genomfördes en intervju med Anna Billing-Wetterlundh, enhetschef för Collection och 

projektledare för Backstage. Samt en intervju med Anna Ekman, konservatorn som arbetade med den 

aktuella konserveringen i Backstage. De kompletterades med två kortare intervjuer med ytterligare 

medlemmar i personalstyrkan. Denna empiri kompletterades med tre projektdokument från museet.  

     Undersökningen genomfördes under perioden 2011-02-08 till 2011-02-11. Detta har påverkat 

planeringen och genomförandet av undersökningen då endast mindre ändringar var möjliga att 

genomföra efter förutsättningarna på plats. Denna period är under museets lågsäsong och dessutom 

veckan före sportlovet. Till detta kommer att museet öppnade tre nya utställningar under den följande 

sportlovsveckan, exempelvis Coctail,19 vilket gjort att antalet museibesökare var ovanligt lågt.  

    Undersökningen har planerats kring några teman: Utställningsproduktion, arbetsmiljö, 

utställningsmiljö, dialog mellan besökare och personal. De har varit utgångspunkten när intervju- och 

observationsscheman planerats. Observationerna och intervjuerna med besökarna i Backstage 

genomfördes endast då denna var bemannad, detta har påverkat när de olika delarna i undersökningen 

genomförts. I anslutning till de olika metoderna diskuteras källkritik. 

 

INTERVJUER 
Tre olika intervjumetoder har använts i strävan att samla in olika sorters information. Dessa intervjuer 

beskrivs nedan utifrån respektive metod.  

 

Intervjuer med enhetschefen och konservatorn 
Dessa två intervjuer genomfördes med avsikt att få information om museets intention med Backstage 

projektet och utställningen Japansk form, samt personalens syn på projektet och arbetssituationen i 

Backstage. De gav även information om personalens upplevelse av besökarna i Backstage. 

Intervjuerna förbereddes med hjälp av exempelvis information om Backstage projektet och utifrån 

ovan nämnda teman förbereddes två separata intervjuscheman som medfördes under intervjuerna. De 

motsvarar vad Judit Bell kallar styrda intervjuer. 20 Dessa intervjuscheman, speciellt det till intervjun 

med enhetschefen, kompletterades utifrån information som inhämtades på plats, efter inledande 

observationer och samtal. Intervjun med trä- och målerikonservatorn Anna Ekman genomfördes 

klockan nio på onsdagen 2011-02-09 och intervjun med enhetschefen Anna Billing-Wetterlundh 

genomfördes under förmiddagen fredagen 2011-02-11. Båda intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Intervjuerna genomfördes i en lugn, avskild miljö och i samtalsform, med 

                                                             
19 Röhska museets hemsida, 2011-02-25 
20 Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 2006, s. 162 
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utgångspunkt i respektive schema med frågor men samtidigt öppna nog för att ta hänsyn till samtalet 

mellan oss. En tanke var att ställa relativt öppna frågor och låta informanten tolka dem. Båda 

intervjutillfällena bokades in dagen före och respondenterna var i förväg informerade om uppsatsens 

ämne. Då Anna Billing-Wetterlundh är projektledare för Backstage presenterar hon det på ett 

fördelaktigt sätt eftersom hon själv har en positiv inställning till det, men då denna intervju i huvudsak 

strävar efter att klarlägga museets syfte och mål med projektet är även en idealiserad bild av projektet 

talande för museets intentioner. Anna Billing-Wetterlundh har även arbetat med konservering i 

Backstage. Intervjun med Anna Ekman strävade efter information om upplevelsen av att arbeta publikt 

och även här är det möjligt att en så problemfri bild som möjligt presenteras. Ingen som varit 

engagerad i produktionen av Japansk form har intervjuats vilket gör att informationen om museets 

syfte med utställningen inte är lika utförlig som den om Backstage. Men den information kring 

museets syfte med utställningen som Anna Billing-Wetterlundh kunde bidra med, kompletterad med 

information från dokumenten och museets hemsida bedöms som tillräcklig för att analyseras i 

jämförelse med observationen. Bilden av Backstage och Japansk form kompletteras även av ytterligare 

intervjuer och observationer för ett balanserat perspektiv. 

 

Kompletterande intervjuer med personal 
På eftermiddagen onsdagen 2011-02-09 genomfördes en intervju med Annika Andersson, museivärd, 

respektive Frida Lönnberg, projektanställd i Collection. Dessa intervjuer planerades först på plats i 

museet och var i huvudsak ämnade för att komplettera bilden av projektet och reglera undersökningens 

inriktning. Exempelvis påverkade informationen från dessa intervjuer frågorna i intervjun med 

enhetschefen. Respondenterna tillfrågades i förväg om möjligheten att intervjuas men intervjuerna var 

inte formellt inbokade. De genomfördes i museets reception respektive i ett arbetsrum för Collection 

enheten. Det var i båda situationerna människor i närheten men ändå ganska lugnt och ostört. 

Intervjuerna spelades inte in men nedtecknades samma eftermiddag. Bägge intervjuerna utgick från en 

i förväg förberedd fråga och utvecklades sedan utifrån vad respondenterna hade att säga. Frågorna var 

utforskande i sin karaktär. Frida Lönnberg har arbetat med gestaltningen av Backstage, främst den 

öppna magasinsdelen, och har arbetat med att digitalisera samlingar i Backstage. Annika Andersson 

frågades om hennes observationer av besökarnas reaktioner.  

 

Intervjuer med museibesökare  
Besökare i Backstage och Japansk form intervjuades i syfte att ge kompletterande, kvalitativ 

information till observationerna om besökarnas reception i utställningarna. Intervjuerna planerades i 

förväg och organiserades till tydliga scheman och strukturerade enkätliknande frågor med exempel på 

svarsalternativ. Detta för att respondenternas svar skulle vara lätta att registrera snabbt, men även för 

att underlätta analysen av svaren. Det fanns utrymme att anteckna de svar som inte täcktes in av de 

föreslagna svarsalternativen eller de svar som behövde utvecklas. Besökarna intervjuades direkt efter 
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deras besök i utställningen, vilket gjorde att intervjuerna genomfördes i Kinautställningen respektive i 

trapphallen/Falk Simons silverutställning. Detta gjorde att miljön vid vissa av intervjuerna var ganska 

stökig och stressande, vilket gjorde att några frågor ströks i vissa av intervjuerna. Miljön gjorde att det 

inte var möjligt att spela in intervjuerna, detta hade troligtvis även begränsat antalet villiga 

respondenter. Besökarna var inte informerade i förväg om undersökningen och hade inte möjlighet att 

förbereda sina svar under besöket i utställningarna då detta inte heller var något som eftersträvades. 

Respondenterna observerades inte under deras besök utan intervjuades endast, men i vissa fall gjordes 

några iakttagelser. Intervjuerna i Japansk form genomfördes under onsdagen 2011-02-09 och fredagen 

2011-02-11, medan intervjuerna i Backstage endast genomfördes under fredagen. Intervjusvaren har 

sammanställts och analyserats, både i relation till varandra och i relation till observationerna och 

övriga intervjuer. Det finns en risk att besökarna, speciellt i Backstage, besvarade frågorna utifrån vad 

de förväntade sig att intervjun ville uppnå. I vissa fall behövde frågor förtydligas innan besökarna 

förstod vad som åsyftades, vilket gör att det finns en risk att även andra frågor misstolkades utan att 

det upptäcktes under intervjun, har det vid analysen rått någon tveksamhet gällande detta så har det 

noterats.  

 

OBSERVATION 
Observationer genomfördes i utställningslokalen där museibesökarna vid tiden för undersökningen 

möter Backstage. Motsvarande observationer genomfördes i utställningen Japansk form. Dessa 

observationer utgör underlaget för beskrivningarna av lokalerna, men den huvudsakliga fokusen för 

observationerna är besökarna. Utgångspunkten för observationerna var i förväg strukturerade 

observationsscheman, anpassade till respektive lokal. Tanken med dessa scheman var att fokusera 

observationen kring utvalda företeelser och beteenden samt att underlätta registreringen av resultaten 

direkt i lokalen och göra dem överskådliga. En tanke med strukturen var även att möjliggöra en 

jämförande analys mellan observationerna. Dessa scheman anpassades till viss del på plats. Till en 

början registrerades observationerna endast i dessa scheman, under de inledande observationerna i 

Backstage, men sedan antecknades besökarnas rörelser i löpande text och fördes in i schemat sedan 

besökaren lämnat utställningen. Denna förändring i metod genomfördes för att underlätta 

observationen. Den ursprungliga avsikten var att endast observera en besökare i taget, men då 

besökarna kom sporadiskt i klungor var detta inte realistiskt, vilket även påverkade fördelningen av 

observerade besökare mellan de olika observationerna. Observationerna genomfördes spritt under hela 

undersökningsperioden. De ger information om hur besökarna rör sig i respektive lokal, vad de stannar 

vid och tittar på, hur bekväma de förefaller vara med utställningsformen och vilken kontakt som finns 

mellan besökarna och personalen. Det var inte möjligt att observera hur många besökare som avstod 

från att gå in i utställningarna eftersom det inte gick att se ut genom dörröppningarna och samtidigt 

observera inne i rummen. För att observera detta hade en observation utanför utställningslokalerna 

krävts. En skillnad i observationernas förutsättningar var att i Backstage fanns alltid konservatorn 
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vilket underlättade min roll som observatör då jag kunde sitta i ateljén och vara en i mängden av 

personalstyrkan. I Japansk form fanns däremot inte denna möjlighet och min närvaro blev påtagligare. 

När det var få besökare i utställningen kan detta ha påverkat besökarnas beteende genom att de inte 

var helt ensamma och därför inte vill störa, men när utställningen var mer välbesökt bör observationen 

inte ha påverkat besökarna beteende. Mängden observerade besökare skiljer sig mellan Backstage och 

Japansk form. Då färre besökare observerades i Japansk form än i Backstage kan dessa observationer 

vara lite mindre tillförlitliga eller mindre fyllig. Samtidigt uppvisar båda observationerna en 

motsvarande bredd hos besökarna när det gäller kön, ålder, sällskapsstorlek mm. Det var bara fler av 

varje i Backstage, därför anses observationerna jämförbara. 

 

DOKUMENT 
Intervjuerna och observationerna kompletteras av dokument från museet. Röhsska museet – 

Målprogram och verksamhetsplan 2011 beskriver museets organisation samt årets målprogram. 

Våning 2 – Röhsska museet till 100% är ett levande/preliminärt projektdokument inför återöppnandet 

av våningsplan 2. Projektbeskrivning: Publik digitalisering ”Röhsska backstage” är Backstages 

projektbeskrivning. Det innehåller mål och syften med projektet, finansiering med mera. Dokumenten 

är författade internt i museet och kompletterar intervjuerna med museipersonalen, med uppgifter om 

syften och intentioner med de olika projekten från museets sida. De innehåller även en del 

faktauppgifter och har använts för att skissa bakgrundskapitlet om Röhsska museet. Utöver dessa 

dokument har en några fakta uppgifter, främst rörande Japansk form, hämtats från museets hemsida. 

Informationen från dokumenten utgör en hållpunkt till det empiriska materialet och har bearbetats i 

relation till detta.  
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RÖHSSKA MUSEET  

Röhsska museet, beläget i centrala Göteborg, grundades som Sveriges enda design- och 

konsthantverksmuseum. Victoria and Albert museum, London stod som förebild. Museibyggnaden 

stod färdig 1913 och museet öppnade för allmänheten 1916. 2013-2016 firar museet sitt 100 

årsjubileum under fyra år.21 Museet ser sitt uppdrag som att sprida kunskap om och definiera 

begreppet kvalitet utifrån samlingarna och verksamheten.22  

     Museets samlingar består av 50 000 föremål, den är uppdelad i en textilsamling, en 

bokkonstsamling, en metallsamling, en möbelsamling, en keramiksamling, en glassamling och 

samlingar av grafik. Föremålen har skilda geografiska ursprung och representerar allt från förhistorisk 

tid till nutid. Unikat och mästarstycken blandas med massproducerade vardagsprodukter. Nyförvärv 

görs med fokus på nordisk 1900-tals design i kategorierna: konsthantverk, konstindustri och 

industridesign.23 Samling kompletteras med ett bibliotek 

som innehåller 30 000 volymer.  

    Museet disponerar en sammanhängande yta på närmare 

6000 m2 varav ungefär hälften används för 

utställningsverksamhet.24 Resterande yta inrymmer café, 

butik, magasin, kontor och ett auditorium. Museets 

bottenplan/källare inrymmer auditoriet och biblioteket. 

Entréplanet inrymmer caféet och butiken plus 

utställningsytor med i huvudsak tillfälliga utställningar. 

Första våningens utställningar behandlar perioden från 

1850-talet fram till idag med tillfälliga utställningar och 

basutställningen Röhsska museets formhistoria 1851 till 

idag. Andra våningen genomgår ett omgestaltningsprojekt, 

Röhsska till 100%, när detta är färdigt kommer våningen att 

presentera tidsperioden 1600-tal fram till 1850-tal. Det som 

för tillfället är synligt här är museets arbetsprocess 

Backstage, Falk Simons silversamling och 

Barockkammaren. På tredje våningen finns 

basutställningarna Kinautställningen och Japansk form samt 

en tillfällig utställning. Gestaltningen av museets 

                                                             
21 Röhsska museet, Målprogram med Verksamhetsplan 2011, s. 4 
22 Röhsska museets hemsida, 2011-02-25  
23 Röhsska museets hemsida, 2011-02-25  
24 Röhsska museets hemsida, 2011-02-25  

Figur 2. Detalj från broschyr med 
karta över Röhsska museet. Se bilaga. 
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utställningar skiljer sig på de olika våningsplanen och tanken är att huset inte ska kännas likriktat.25 

Det ska hela tiden förhålla sig till samtiden. På tredje våningen visas museets äldsta samlingar på ett 

ursprungligt sätt, tanken är att ge ett museihistoriskt perspektiv och en upplevelse av hur museet 

ursprungligen var tänkt. Längre ner i huset kommer man närmare samtiden. Runt om i museet ställs 

nyinköpta och nydesignade föremål in i äldre miljöer för att visa hur man i formspråk och i design 

hittar inspiration i historien. Museets grundläggande idé är att besökarna ska betrakta form och design 

på ett nytt sätt och med förankring i historien och att de efter ett besök kan förhålla sig till detta.26  

    Röhsska museet ingår i Göteborgs stads kulturförvaltning. Det är ett kommunalt museum men får 

regionala anslag och statliga bidrag. Museets organisation har sedan museichefen Ted Hesselbom 

anställdes 2006 förändrats och delats in i tre enheter. De tre enheterna är Action, Collection och Office 

och har var sin enhetschef. Anna Billing-Wetterlundh rekryterades som enhetschef för Collection 2009 

för att museet hade ambitionen att öppna upp hela våningsplan två, ett projekt som beskrivs nedan, 

Röhsska till 100%.27 När hon tillsattes uttrycktes det i museets organisation att det saknades förståelse 

för arbetet med samlingarna.28 Arbetet med detta projekt är grunden för arbetsprocessen Backstage. 

Det passar väl in med museichefens uttryck att göra ”både och” genom att både förvalta och vara 

publika.  

     Museet följer visionen ”Röhsska museet skall vara Sveriges främsta museum för mode, design och 

konstslöjd. Med utgångspunkt i historia och samtid skapar vi framtid.”29 Till detta kommer museets 

brukarperspektiv som inleds: ”Vi vill ge många fler brukare ett museum som de upplever som deras. 

Röhsska museet skall fortsätta att tänja på gränserna för vad ett museum kan vara.”30  

 

RÖHSSKA TILL 100%  
Sedan 1999 har Röhsska museets andra 

våningsplan till största delen varit 

stängd för besökare men inför museets 

100 års jubileum planeras en 

omgestaltning och ett återöppnande av 

våningsplanet. Tillsammans med 

omgestaltningen sker en digitalisering 

av museets samlingar som stävar efter att 

tillgängliggöra hela museet. Allt detta går under 

projektnamnet Röhsska museet till 100%. 

                                                             
25 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11  
26 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
27 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
28 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
29 Röhsska museet, Målprogram med Verksamhetsplan 2011 s. 5 
30 Röhsska museet, Målprogram med Verksamhetsplan 2011 s. 5  

Figur 3. Planritning över våning 2. 
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    Våningsplanet på totalt 812 m2 innehöll utställningar och flera interiörer men stängdes 1999 efter 

ett omfattande malangrepp. Sedan dess har lokalerna använts som magasinslokaler. Några av rummen 

har återställts och delvis nyöppnats, exempelvis Barockkammaren som öppnades 2008 och är märkt 

378 på figur 3. 350 m2 används fortfarande som magasin. För att genomföra projektet krävs stora 

omflyttningar i museets magasin och genomgripande fastighetsrenoveringar, även utanför 

våningsplanet. Projektet innehåller elva underprojekt planerade över fem år. Dessa ska leda fram till 

en slutlig gestaltning vars syfte är ”att i dialog med vår samtid ge en ny kompletterad bild av museets 

hela historia och samlingsbestånd”.31 Det är tänkt att våningsplanets utställningar tematiskt ska 

representera perioden 1600-1850 och därigenom komplettera våningsplan ett och tre. 

Barockkammaren kommer att kompletteras med en 1700-tals interiör, från Hökälla säteri. Det är 

arbetet inför denna utställning som pågår i dagsläget. Det är tänkt att våningen fortfarande ska 

innehålla magasin, men att dessa ska omgestaltas och öppnas upp. Hur detta kan genomföras är något 

som undersöks i dagsläget, men grundidén är att visa så många föremål och så mycket av museets 

samlingar som möjligt. Gestaltningen av utställningarna ska erbjuda en möjlighet att bygga tillfälliga 

fördjupande utställningar då ”En omvärldsanalys med förankring i samtiden är ett viktigt inslag där 

målet är att besökaren skall förstå och reflektera över nuet. Vad händer med formhistorien idag?”32 

    Arbetsprocessen Backstage används för att genomföra omgestaltningen och har skapats för detta 

syfte. Så här beskrivs det i projektdokumentet: 
 

Parallellt med genomförandet av basutställningarna kommer även museet att investera i en ny 

databas för digitalisering av samlingarna. Detta tillsammans med att projektet även innehåller ett 

omfattande konserveringsarbete kan utnyttjas publikt för att visa arbetet bakom kulisserna och 

ytterligare tillgängliggöra samlingar som idag inte visas.33 
 

TIDIGARE ERFARENHETER AV PUBLIK KONSERVERING 
Att se konserveringsarbete utföras publikt är inte ett helt okänt fenomen för Röhsska museets 

besökare. Under en tidsperiod av ca två år genomförde en av museets anställda konservatorer två 

konserverings arbeten. Först konserverades en staty och sedan en Napoleontapet. Vid dessa två 

konserveringar skedde arbetet vid en fast tid, tisdagar kl 13.00-14.00, men inte regelbundet varje 

vecka. De aktuella tillfällena marknadsfördes och annonserades på hemsidan och i museets 

kalendarium samt uppmärksammades i lokaltidningen.  

    ”Den här konserveringen blev mer ett sätt att möta publiken än ett sätt att egentligen arbeta med 

konserveringen publikt, hon blev ständigt avbruten och fick väldigt mycket frågor. Det var svårt att få 

flyt i arbetet. Båda konserveringarna blev färdiga så det var inget problem så, men kan ha varit 

                                                             
31 Röhsska museet, Våning 2 – Röhsska museet till 100%, 2010, s. 3 
32 Röhsska museet, Våning 2 – Röhsska museet till 100%, 2010, s. 4 
33 Röhsska museet, Våning 2 – Röhsska museet till 100%, 2010, s. 3 
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frustrerande för konservatorn att inte få arbeta ifred och få flyt i sitt arbete.”34 Detta visar att det till 

stora delar är inställningen från museets sida, syftet med den publika konserveringen, som skiljer 

arbetsprocessen Backstage från detta projekt. En av museets värdar minns att dessa tillfällen med 

publik konservering uppskattades av besökarna och att de var väldigt bekväma med att komma och 

titta på arbetet, men att detta kan ha berott på att de tittade i skydd av en hel grupp. På grund av 

marknadsföringen så visste besökarna oftast om dem i förväg och viste att de inte riskerade att bli 

ensamma som åskådare.   

    Anna Billing-Wetterlundh har tidigare arbetat publikt i Jönköpings länsmuseum som har sina 

konserveringsateljéer glasade in mot utställningshallen. ”Och jag tyckte att det var ett väldigt bra sätt 

att visa upp arbetet bakom kulisserna och jag har bra erfarenheter av det.” 35 Även Anna Ekman, 

konservatorn som arbetar i Backstage under undersökningsperioden, har erfarenheter av att arbeta 

publikt med konservering både ifrån Jönköpings länsmuseum och i en utställning på Armémuseum.36 

                                                             
34 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
35 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
36 Ekman, konservator, intervju, 2011-02-09  
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BACKSTAGE - KONCEPT, PROJEKT OCH ARBETSPROCESS 

Projektet Röhsska Backstage är en arbetsprocess som Anna Billing-Wetterlundh lanserat på Röhsska 

museet. Den har växt fram som ett sätt att genomföra digitaliseringsprojektet och omgestaltningen av 

våningsplan två inför och i dialog med museets publik. 37  
 

Och jag tyckte att det kanske var ett viktigt grepp att ha även här för att få förståelse för vilket 

arbete som samlingarna faktiskt kräver. Det uttrycktes också väldigt mycket i organisationen här 

att det fanns inte förståelse för den typen av arbete här, man fick mindre och mindre resurser och 

förståelse för att det skulle få kosta och ta tid. Då tänkte jag att det var ett rent 

organisationsmässigt var ett bra projekt. Det skulle dels få ut personalen och synas, tydliggöra de 

arbetsuppgifterna, både internt och externt och rent politiskt, eftersom vi sitter i en politiskt styrd 

organisation, Göteborgs stad, så tyckte jag att de frågorna behövde ha större dignitet. och sen har 

jag en chef som använder uttrycket ”både och” och då tyckte jag det att det var verkligen ett sätt att 

använda det uttrycket på vårt arbetssätt, att vi ska göra både och, både vara publika men också 

förvaltare 38 
 

Projektet är dels ett sätt för museet att nå sina mål för ökad tillgänglighet, dels ett sätt att lyfta fram 

Collectionenhetens verksamhet, dels ett sätt att praktiskt lösa omgestaltningen. Internt strävar projektet 

efter att sprida information och kunskap om vad som finns i museets samlingar samt för att öka 

förståelsen för verksamheten med samlingarna, föremålsförvaltningen. Projektets publika aspekt 

fungerar även som en lösning på de logistiska problem som uppkommer vid en omgestaltning som den 

av våning två. Inom museet har det även lanserats som ett extra arbetsrum. Ett utställningsutrymme på 

våning två har inretts till en konserveringsateljé samt ett förvaringsutrymme med pallställ. Detta 

skapar ett utrymme för att konservera och arbeta med föremål i omgestaltningsprojektet som beskrevs 

ovan. Arbetsutrymmet kompletteras med en blogg som beskriver det som är aktuellt i Backstage, 

exempelvis vilka projekt eller moment som genomförs, med bilder och korta texter. Projektet är i ett 

tidigt skede och drogs igång med förhoppningen att skapa ett intresse och utifrån detta söka sponsring 

för, exempelvis utrustning till ateljén och arbetskläder för personalen.  

    I ateljén konserveras en interiör från Hökälla säteri. En utvald del av interiören ska utgöra en monter 

i en kommande basutställning med utgångspunkt i 1700-talet. Nästa fas av Backstage projektet är att 

öppna utställningslokalen och påbörja den publika uppbyggnaden av utställningen. När detta sker 

finns Backstage i två lokaler samtidigt, både i rummet för 1700-talsutställningen och i ateljén. Under 

uppbyggnaden av utställningen kommer fördjupningar att arrangeras utifrån uppbyggnadsfasen och 

besökarnas önskemål. En fördjupning kan exempelvis vara att museets samling med kakelplattor ställs 

fram i samband med arbetet att mura upp en kakelugn som är en del av Hökälla interiören.39 Tanken är 

att det ska vara relativt lättproducerade fördjupningar och att besökarna ska ha möjlighet att påverka 

                                                             
37 Röhsska museet, Projektbeskrivning: Publikdigitalisering ”Röhsska backstage”, s. 1 
38 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
39 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
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vad som visas, som en del av museets brukarperspektiv.40 Fördjupningar är ännu inte planerade utan 

Anna Billing-Wetterlundh vill vara så öppen för besökarnas reaktioner som möjligt och säger att ” Det 

enda som är den grundläggande idén är att visa så mycket av samlingarna som möjligt. Och det 

kommer att vara styrande, när vi bygger upp utställningarna också, att det snarare blir mängder av 

föremål”. Mindre fördjupningar har genomförts i ateljén i samband med konserveringen av Stig 

Lindbergs Batalj.  

 

UTSTÄLLNINGSMILJÖ OCH AVSEDD UPPLEVELSE 
Besökarna kommer att möta Backstage i form av två olika miljöer, dels ateljémiljön i arbetsrummet 

med sin förvaring och dels bakom kulisserna i utställningsproduktionerna, där de får se utställningarna 

byggas upp. I båda miljöerna kan tematiska fördjupningar skapas eventuellt kompletteras de med 

taktila eller interaktiva stationer. Vid undersökningen hade besökarna endast tillgång till ateljén och 

det är troligt att de betraktade den som en utställning och inte ett arbetsrum eller en arbetsprocess. 

Eftersom en utställning är vad de förväntar sig i ett museum och projektet inte har annonserats.  

    Från museet sida är tanken att besökarna ska uppleva, att de verkligen får se vad som sker bakom 

kulisserna i ett museum, något utöver det vanliga. Samtidigt måste besökarna känna att de får gå in. 

Utöver detta finns förhoppningen att besökarna efter ett besök i museet ska få ett nytt förhållningssätt 

till form och design och betrakta det med en förankring i historien. I Backstage tillskillnad från övriga 

museet kan detta ske genom samtal, vilket är en av de stora skillnaderna. Besökarna ska även få en 

inblick i och förståelse för vad som finns i museets samlingar och få insikt i konserveringsarbetet eller 

den museiverksamhet som bedrivs. Exempelvis vilken sorts frågor personalen tar ställning till i 

arbetet. Samt lyfta fram att museet har ett förvaltningsuppdrag och inte bara samlar.41  

    Ytterligare en tanke med arbetsprocessen är att museet vill minimera den tid utställningslokaler 

behöver vara avstängda. Deras vanliga process innebär att en lokal stängs medan en utställning byggs 

och sedan har de en grand opening och vernissage. Detta innebär oftast ett stort stresspåslag för 

personalen veckorna innan utställningen öppnar. Det är tänkt att Backstage som arbetsprocess ska 

undvika detta genom att utställningarna byggs upp gradvis inför publik och då redan är öppnade. 

Dessutom ska utställningen kunna ändras med hjälp av fördjupningarna allteftersom den byggs upp, 

vilket skapar en föränderlig utställningsmiljö som besökare kan återvända till och möjliggör för 

museet att på ett smidigt sätt visa upp en mängd föremål ur sina samlingar under kortare perioder. 

Besökarna ska även ha inflytande över vad som visas i utställningarna och hur de gestaltas, därför är 

”Möjlighet till reflektion och förändring kring gestaltning och val av berättelser är en viktig del av 

processen”.42  

    Att närma sig ett arbete med deltagarprocesser är även ett steg i museets strävan att släppa det 

tolkningsföreträde museet haft av tradition. Forskning, som exempelvis Eva Insulander och George E. 
                                                             
40 Röhsska museet, Våning 2 – Röhsska museet till 100%, 2010, s. 3f. 
41 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
42 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
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Hein, visar att besökare skapar mening i utställningar utifrån sina egna intressen och förutsättningar 

och inte nödvändigtvis med hänsyn till det museet avsett att berätta. 43 Utifrån detta vill Röhsska 

genom Backstage släppa sitt tolkningsföreträde och istället skapa utställningar som främjar besökarnas 

egna meningsskapande.44 Men detta förändrar personalens roll och gör den mer osäker. Det finns en 

tanke om att utställningarna ska innehålla mycket föremål, speciellt i de öppna magasinen, som 

besökare ska kunna tolka på flera nivåer utifrån vilken upplevelse besökaren vill ha. ”Backstage ska 

förhålla sig till samtiden i sitt sätt att ”bemöta” besökaren.”45 Dialogen mellan personalen och 

besökarna i ateljén är ett första steg i denna riktning då den påverkar förutsättningarna för besökarnas 

eget meningsskapande. I dagsläget släpps besökarna inte in med möjlighet att påverka Backstage, men 

de kan uttrycka sina åsikter på bloggen och direkt i utställningen. Det finns tankar kring att skapa 

referensgrupper för att påbörja en dialog med besökarna.46  

 

DEN AKTUELLA KONSERVERINGEN 
Det aktuella projektet i ateljén är konserveringen av en 1700-tals interiör från Hökälla. Hela interiören 

har tidigare varit uppsatt i museet, men plockades ner 1996. Nu ska delar av interiören åter visas i en 

monter i den 1700-tals utställning som är nästa steg i omgestalltingen och Backstage. Vid tiden för 

undersökningen är det väggpaneler, måleri på textiltapeter, som konserveras. Interiören inkluderar 

även en kakelugn samt ett fönster.  

    De moment som genomförs är att inklistringar av japanpapper som gjorts vid nermonteringen 

avlägsnas. Färgen fästs ner genom att den limmas och sedan värms samt pressas ner. Sedan rengörs 

måleriet. Det finns några moment som inte kan genomföras i ateljén och som kommer att utföras i 

samarbete med konstmuseet. Dessa moment är att räta ut dukarna och avlägsna fernissa. De utförs inte 

i Backstage på grund av att rätt utrustning, lågtrycksbord och punktutsug, inte finns. Senare kommer 

tapeternas måleri även att retuscheras. 

    Vid tiden för undersökningen bemannades ateljén omväxlande av Anna Billing-Wetterlundh och 

Anna Ekman, under onsdagen och torsdagen deltog även en konservatorsstudent från Göteborgs 

universitet i konserveringsarbetet. Anna Ekman har en fyra månaders arbetspraktik på museet och är 

endast engagerad i konserveringen av interiören från Hökälla. Ateljén och digitaliseringsprojektet ska 

bemannas av extern personal medan museets ordinariepersonal arbetar med Backstages ramverk, 

hanteringen av föremål, byggandet av utställningar och skriva utställningstexter. Personalens sida av 

Backstage beskrivs i nästa kapitel.    

                                                             
43 Insulander, Tinget, rummet, besökaren: om meningsskapande på museum, 2010 
    Hein, Learning in the museum, 1998 
44 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
45 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
46 Röhsska museet, Våning 2 – Röhsska museet till 100%, 2010, s. 5 
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BACKSTAGE FÖR PERSONALEN 

För konservatorn Anna Ekman är det inte så stora skillnader mellan att arbeta publikt med 

konserveringen i Backstage projektet och att arbeta i en ateljé. 47 Hon har arbetat publikt i olika 

situationer förut. Det Anna Ekman tar fasta på som viktigt för att den här arbetsmodellen ska fungera 

är att det finns en avgränsad arbetsyta. Det skapar den trygghet och känsla av en arbetsplats som krävs 

för att genomföra konserveringsarbetet. Att besökarna ställer frågor är avbrott som gör att 

konserveringsarbetet tar lite längre tid, men det påverkar inte hennes möjligheter att genomföra 

konserveringsarbetet bra. Bortsett från i några moment när hon verkligen behöver koncentrera sig. Det 

som däremot påverkar hur arbetet utförs är ateljéns utrustning, både när det gäller verktyg och 

förvaring. Att arbeta i en utställningslokal innebär ett säkerhetsproblem och det går inte att lämna vissa 

verktyg och material framme. Främst gäller det kanyler, lim och skalpeller men även personliga 

värdesaker. Varje gång utställningen lämnas obemannad måste dessa plockas undan eller gömmas. 

Ateljéns begränsade utrustning påverkar vilka moment av konserveringen som kan genomföras och 

hur de olika momenten planeras. Detta och det begränsade utrymmet gör att Anna Ekman inte kan 

vara så effektiv som hon skulle önska. Men det är något som varierar från ateljé till ateljé och är inte 

på grund av att konserveringen utförs i en utställningslokal. Exempelvis saknas lågtrycksbord och 

punktutsug vilket gör att hon inte kan lösa upp fernissa eller släta ut och kantfästa de paneler som 

kräver detta i utställningen. Dessa moment genomförs istället på Konstmuseet.   

    Det Anna Ekman visar för besökarna och i huvudsak pratar om är själva konserveringen av 

interiören Hökälla. Oftast berättar hon om precis det moment hon utför när en besökare kommer fram. 

Hon svarar på besökarnas frågor och berättar att interiören ska monteras upp i utställningen på andra 

sidan trapphallen, samt om själva interiören. Var den kom ifrån, att den varit uppsatt tidigare och när 

den togs ner. Men i huvudsak berättar hon om de konserveringsmoment hon genomför. Anna Billing-

Wetterlundh beskriver sin upplevelse av mötet med besökarna i Backstage så här: 
 

 Men jag upplever ändå att jag har fått otroligt mycket positiva möten. Och jag tycker att jag har 

lärt mig väldigt mycket, jag har bara varit här i två år, men genom att berätta varför jag har valt det 

här museet, valt att jobba här och dela med mig av min bild av det här museet, så har det berikat 

mig väldigt mycket.48 
 

Men hon har även noterat en ovilja hos museets ordinarie personal att arbeta i ateljén och inför att 

släppa tolkningsföreträdet. Hon tror att det finns en otrygghet i den förändring av museets inställning 

till sitt uppdrag som detta innebär. Samt att denna otrygghet förstärks av förändringen museets 

organisation genomgått.49 I nästa kapitel beskrivs mötet mellan besökarna och Backstage.

                                                             
47 Ekman, konservator, intervju, 2011-02-09, informationen i detta avsnitt kommer från intervjun om inget annat 
anges. 
48 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
49 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
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BACKSTAGE FÖR BESÖKARNA 

 

 

OBSERVATION AV BESÖKARNA  
Backstage ligger på andra våningen i museet, vid tiden för undersökningen är ateljén belägen i rum K, 

se bilden ovan.  Rum M är vid tiden för undersökningen avstängda men kommer att innehålla 1700-

tals utställningen med Hökälla. Rum J innehåller Barockkammaren och rum L är trapphallen som även 

innehåller utställningen Falk Simons silverskatt, besökarna passerar genom denna innan de når 

Backstages ateljé. Från rum L finns även en dörr till lokalerna som innehåller de magasin som ska 

öppnas. Dörren som avgränsar magasinen från de publika delarna, se figur 3, är våningsplanets enda 

dörr. Vid entrén till Backstage möts besökarna av en skylt med texten: 
 

Välkomna 

Vad gömmer sig i museets samlingar? Hur arbetar konservatorn och intendenten med vård, 

hantering och konservering? Röhsska backstage är platsen där vi visar det arbete som besökare 

normalt inte får se. Just nu kan du följa arbetet med konservering av en matsalsinteriör från 1785. 

Interiören kommer från Hökälla säteri på Hisingen och skänktes till Röhsska museet 1916. Under 

våren kommer delar av interiören monteras upp i museets nya 1700-tals utställning. Följ arbetet på 

vår blogg www.designmuseum.se/backstage. 50 
 

Trots denna text så är det flera av besökarna som tvekar innan de går in i utställningen, även de som 

stannat och läst texten. Hur många som vände i dörren visade sig svårt att observera, men det förekom. 

Totalt observerades 47 stycken besökare i utställningen. Av dem var 12 män och 37 kvinnor. 

Backstage befinner sig i ett långsmalt utställningsrum, där den högra sidan av rummet avgränsats med 

en barriär och inretts till en konservators ateljé och ett avskärmat utrymme för fotografering till 

digitaliseringsarbetet. Den vänstra delen av rummet är även den avgränsad med barriären och bakom 

denna inredd med pallställ. Dessa liknar och ska illustrera en öppen magasinsförvaring. Bilden nedan, 

figur 5, är tagen från dörröppningen in till utställningsrummet och är den vy besökarna möter medan 

de läser texten som citerats ovan. Längst in i rummet bredvid dörröppningen till Barockkammaren 

syns en monter. Den innehåller ett urval av föremål från museets tidigare utställning Bohus stickning. 

Även de olika koftor som är uppmonterade framför den innersta delen av pallstället tillhörde Bohus 

stickning. Dessa föremål presenteras med de tillhörande texterna från utställningen. Utöver dess finns 

endast tre texter som informerar om Hökälla, den kommande utställningen och konserveringsarbetet 

med interiören.  

                                                             
50 Texten är citerad från en presentationsskylt vid ingången till Backstage.  

Figur 4. Detalj från broschyr med 
karta över Röhsska museet. Se bilaga. 
Föreställande våning två.  
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     Majoriteten av besökarna tittade på utställningen 

på vägen till Barockkammaren men gick sedan raka 

vägen ut, undantagen är när en person i ett sällskap 

samtalat med konservatorn och någon eller några 

personer i sällskapet tröttnat och vandrat iväg och 

tittat i Barockkammaren och eventuellt andra delar i 

rummet för att sedan åter ansluta sig till sällskapet. 

Detta gjorde att en del besökare föreföll stanna i 

rummet längre än de normalt skulle, i vissa fall 

kunde en person först gå iväg och sen vid 

återanslutningen till gruppen blanda sig i samtalet 

med konservatorn och en annan person i gruppen 

kunde vandra iväg en stund.  

    26 av besökarna tog del av allt Backstage hade att 

erbjuda, de tittade på konservatorns ateljé, se figur 

nr. 6, och öppnamagasinsdelen, främst Bohus stickning, 

och tittade dröjde vid texterna. Intresset för 

de olika delarna varierade, baserat på tiden 

de ägnade åt dem. Tre besökare tittade 

endast på ateljédelen och 14 stycken tittade 

endast på öppna magasinsdelen. De 

besökare som endast tittade på öppna 

magasinsdelen stannade generellt en kortare 

tid i utställningen än de som tog del av hela 

eller endast ateljédelen. Ingen passerade 

genom Backstage till Barockkammaren utan 

att ta del av Backstage. 24 besökare tog del av 

texterna, av dessa var det 11 som inte 

interagerade med personalen. Två personer som är inräknade i båda kategorierna tog endast ett väldigt 

snabbt varv genom utställningen och stannade egentligen ingen stans, men tittade runt.  

    Flera besökare tvekade i dörren, de läste skylten, tittade in och gick sedan ut igen. I vissa fall kom 

de tillbaka efter en stund och gick in i utställningen. Men det fanns troligtvis besökare som valde att 

inte gå in i utställningen, inifrån rummet var det inte möjlig att se personer ute i trapphallen utan 

besökarna syntes först när de stod mitt för dörröppningen. Detta gjorde att det inte var möjligt att 

observera de som valde att inte gå in utställningen. En möjlig anledning till att besökare vände kan 

vara att de inte trodde det var öppet trots skylten. Det kan annars ha berott på att de inte var 

intresserade eller att de såg att konservatorn arbetade och inte ville störa. Några besökare vände i 

Figur 5. Backstage, vy från dörröppningen.  

Figur 6. Backstage konservatorsateljé. 
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dörren även efter att de sett andra besökare i lokalen som samtalat med konservatorn. Men i de flesta 

fall återkom dessa besökare efter en stund och gick in, som nämnts ovan.  

   Interaktionen mellan besökare och personal bestod ofta av en hälsning när besökaren kom in i 

rummet, speciellt om konservatorn noterade en osäkerhet hos besökarna. Det fanns besökare som kom 

in utan att vilja ha kontakt med personalen och då fick de sitt utrymme genom att personalen avstod 

från att påbörja ett samtal. Det förekom även besökare som kom in och föreföll bekväma utan att 

konservatorn behövde hälsa på dem och en del av dem hälsade spontant på konservatorn, i vissa fall 

utan någon ytterligare kontakt. Totalt hälsade konservatorn på 19 besökare. 17 besökare ställde frågor 

och 15 besökare lyssnade på svaren till någon annans fråga. En del besökare både lyssnade när 

konservatorn besvarade någon annans fråga och ställde egna frågor. Det var väldigt vanligt i sällskap 

att besökare turades om att ställa frågor och alla lyssnade. Men detta skedde inte uteslutande i sällskap, 

utan besökare från olika sällskap likväl som enskilda besökare kunde lyssna på svaren till varandras 

frågor. Det var först efter 14 besökare som kategorin lyssnade infördes i observationsschemat, så det 

finns en felmarginal här då kategorin lades till på grund av att detta beteende noterats innan kategorin 

lades till.   

    Många av besökarnas frågor var i stil med ”Vad gör du? Nån konservering eller nått?” och en del 

stannade och var nöjda när konservatorn berättat att hon konserverade Hökälla, medan andra samtal 

utvecklades och kunde ta väldigt olika riktningar. Vid ett tillfälle kretsade samtalet kring vilket hus på 

Hisingen interiören kom från och på vilken gata det låg innan det revs, i ett försök att lokalisera själva 

platsen. Andra samtal berörde syftet med Backstage och museets samlingar och ambitionen med 

öppna magasin, säkerhet och logistik. Dock kretsade majoriteten av samtalen och frågorna kring 

konservatorns arbete och den kommande 1700-tals utställningen. ”Är det svårt? Krävs det mycket 

koncentration? Vad gör du? Ska det [måleriet] fyllas i igen sen?”  

    Av de besökare som tog in hela utställningen spenderade majoriteten mer tid med att fråga eller 

lyssna på konservatorn än att titta på den öppna magasinsdelen. I flera fall uppmärksammades 

magasinsdelen först efter att den berörts i samtalet med konservatorn. Om konservatorn redan var 

engagerad i ett samtal kunde besökare titta på magasinsdelen först i väntan på att få ställa sina frågor. 

Den del av den öppna magasinsdelen besökarna visade mest intresse för var resterna av Bohus 

stickning som på grund av sina texter var mest lik en utställning. Resterande föremål betraktades 

endast ytligt. De besökare som endast tittade på den öppna magasinsdelen spenderade överlag mer tid 

här än de som tittade på hela rummet, men stannade totalt kortare tid. Den ringa tid som ägnades åt 

föremålen på pallställen samt att det inte var någon besökare som frågade konservatorn om dessa 

föremål kan vara ett tecken på att besökarna inte hade någon behållning av att endast se föremål som 

talar för sig själva och att denna del inte ledde till något eget meningsskapande. Men det kan även vara 

ett tecken på att konservatorns närvaro överröstade föremålen då majoriteten av besökarna lade mest 

fokus vid ateljén, även om de flesta kikade runt och tog in lite av det mesta. 
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    Det föreföll vara lättare för besökare att gå in utan att bli inbjudna vid de tillfällen då det redan 

fanns besökare i Backstage. Att konservatorn var engagerad i ett samtal med besökare underlättade, 

framförallt för de besökare som själva inte ville prata med konservatorn. Detta verkar mest ha påverkat 

själva steget in i lokalen och inte vad de sedan visade intresse för i Backstage. Observationsschemat 

var inte anpassat för att notera skillnader i besökarnas beteenden beroende på hur många besökare som 

fanns i lokalen så denna iakttagelse är inte lika förankrad i observationsscheman som de övriga. Att 

det fanns besökare i utställningen som ställde frågor bör ha underlättat och utökat upplevelsen för de 

besökare som var nyfikna men inte bekväma med att själva ställa frågor då de kunde lyssna. Men den 

tveksamhet som besökarna visat över lag gäller mer om de överhuvudtaget får gå in i lokalen. Det 

verkar inte finnas någon större osäkerhet när det gäller att ställa frågor utan det förefaller finnas en 

tröskel in till lokalen som skapar den osäkerhet som observerats. Personalen har inte noterat någon 

skillnad mellan vilka frågor som ställs av enskilda besökare eller besökare i grupper eller noterar att 

besökarna beter sig annorlunda beroende på hur många andra besökare det finns i utställningen. 

Personalens intryck av besökarna beskrivs mer i följande stycke.  

 

PERSONALENS INTRYCK AV BESÖKARNA 
Medan Anna Ekman har arbetat i Backstage har hon noterat några olika beteenden hos besökarna.51 

Många tvekar att gå in och behöver bli inbjudna. En del är inte alls bekväma i situationen de tittar på 

den öppna magasinsdelen och är sedan nöjda. Andra kommer fram och tittar på ateljén, på vad hon 

gör, läser texterna och är sedan nöjda. Sedan finns det de besökare som kommer fram och är 

intresserade av att ställa frågor. Av dessa finns det besökare som tittar och frågar direkt, medan andra 

läser texterna om Hökälla först och sedan ställer frågor. Det hon uppfattar att besökarna är intresserade 

av och ställer frågor om är de specifika moment hon genomför. En del är mer allmänt intresserade och 

frågar vad hon gör. Andra är nöjda med att få information kring exakt det moment som utförs medan 

ytterligare nåra frågar djupare. Men sedan finns det en typ av besökare som utmärker sig, det är de 

besökare som har en bakgrund inom något hantverk. Enligt Anna Ekman utmärks denna typ av 

besökare av att de ställer specifika frågor kring utvalda delar av konserveringsarbetet, exempelvis om 

limmet eller japanpappret. Medan andra besökare mer frågar om momenten är svåra eller tar lång tid.  

    I allmänhet har hon noterat att många besökare är fascinerade av att få se vad hon gör, de tycker att 

det är ovanligt att få se den här typen av konservering och besökarna som ställer frågor uttrycker oftast 

uppskattning för detta.   

    Hon tycker sig se en väldigt påtaglig osäkerhet hos besökarna, de vågar inte riktigt gå in i 

utställningen trots skylten i dörröppningen. Hon tror att det är något avskräckande i rummets 

utformning och att besökarna inte heller förstår vad den öppna magasinsdelen är för något. Hon har 

fått några frågor om de föremålen också ska konserveras, men inte om varför det ser ut som det gör 
                                                             
51 Ekman, konservator, intervju, 2011-02-09, informationen i detta avsnitt kommer från intervjun om inget annat 
anges.  
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eller något som relaterar till föremålen som en representation av utbudet i samlingarna. Snarare gör 

den delen att utställningen känns ogästvänlig, vilket blir för mycket när det dessutom sitter en person 

och arbetar i lokalen. Anna Ekman har även upplevt att hennes klädsel har en inverkan på besökarna. 

Inledningsvis försökte hon arbeta i en vit rock för att skydda sina kläder, men detta ökade besökarnas 

osäkerhet och hindrade dem från att gå in i rummet. Allt detta kan bidra till den upplevda tröskel som 

uppmärksammades under observationen.  

    Anna Billing-Wetterlundh har noterat tre beteenden hos besökarna medan hon arbetat i Backstage 

och delat in dem i grupper. Första gruppen utgörs av de som vänder i dörren och inte går in då de 

förefaller tro att något förväntas av dem om det går in och de är inte är redo för detta. De är inte 

bekväma med att utställningen är bemannad. Nästa grupp är inte heller bekväm i utställningen men tar 

ändå mod till sig och går rakt igenom lokalen till Barockkammaren, de vågar gå in men besöker 

egentligen inte Backstage. Sedan finns det en grupp besökare som vågar sig in och är nyfikna, frågar 

och faktiskt utnyttjar Backstages möjligheter. Det finns så klart även mellanting, men detta är de tre 

huvudsakliga dragen hon lagt märke till hos besökarna. 52 

 

BESÖKARINTERVJUER 
Totalt intervjuades sex museibesökare efter deras besök i Backstage. Av dem var två stycken män och 

fyra stycken kvinnor. Besökarna har numrerats från ett till sex i ordningen de intervjuades. Deras 

åldrar uppskattas ligga mellan 20-årsåldern till 70-årsåldern och där majoriteten, tre stycken, 

uppskattas vara i 50-årsåldern. Av de tillfrågade besökarna uppger fyra stycken att de bor i Göteborg 

eller i närområdet medan de resterande inte gör det.  Fyra av besökarna har besökt museet förut medan 

två inte har det, av de två förstagångsbesökarna bor en i Göteborg eller närområdet medan en inte bor i 

närheten.  

    På frågan: Varför besöker du museet idag? så var det ingen som uppgav att de besökte museet med 

avsikt att besöka Backstage. De olika anledningarna till besöken var att se hela museet eller någon 

speciell utställning, att de ville lära sig något och för att umgås. En besökare uppgav att besöket 

museet var för en skoluppgift och att hon ofta besöker museet för att få inspiration i sina studier till 

silversmed. Ytterligare en besökare uppgav att han besökte museet för att få inspiration då han var 

verksam som smyckesdesigner, men detta framgick först senare under intervjun.  

    Ingen av besökarna hade någon tidigare vetskap om Backstage, de hade inte besökt, hört talas om 

eller sett information om den på museets hemsida. Fyra av besökarna hade besökt museets hemsida för 

att planera sitt besök och en av besökarna hade kollat upp museets öppettider i tidningen men ingen 

uppgav att detta var anledningen till deras besök. Ingen hade besökt Backstages blogg eller kände till 

den före besöket i utställningen. Förkunskaper om Backstage hade kunnat påverka besökarnas 

upplevelse och reception.  

                                                             
52 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
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     Alla besökare hade tittat på andra utställningar i museet under besöket, flera uppgav att de tänkt ta 

in hela museet, exempelvis börjat uppifrån och arbetar sig ner. Andra uppger att de besökte museet 

med avsikt att se de tillfälliga utställningarna och sedan passat på att vandra uppåt i museet.  

    De inledande frågorna ger information om avsikten med besöken och därigenom en indikation kring 

vilken inställning besökarna har till museet och besöket och vilken typ av besökare det är. En tanke 

var att ha några grund frågor som är likvärdiga i både Backstage och Japansk form men deras 

huvudsakliga syfte var att föra in besökarna i intervjusituationen och få dem slappna av.   

 

Upplevelsen av utställningsformen 
Fem av besökarna uttryckte sig positivt om hela utställningen, medan besökare nr. 6 var lite mer 

neutral och återhållsam, men gav samtidigt ett väldigt rakt intryck. Han verkade uppskatta 

utställningsformen och den information han fick från sitt samtal med konservatorn. Samtidigt var han 

mindre positiv över att utställningsformen förutsätter att besökaren stannar länge i utställningen, då det 

tar lång tid att få ut information ur utställningen när informationsutbytet sker i samtalsform och det tar 

lång tid att ställa frågor. Den här besökaren stannade ovanligt länge i Backstage. Vid frågor om han 

hade velat att utställningen kompletterades med lite mer texter till exempel om konserveringsarbetet 

eller något som gjorde att han kunde läsa sig till svaret på vissa frågor och inte behövde fråga om allt, 

svarade han dock bestämt att det allra bästa sättet att få information i den här utställningen var genom 

att ställa frågor.  

    Fem av besökarna uppgav att utställningen väckte frågor hos dem och att dessa även besvarades i 

utställningen, genom samtal med konservatorn. Ingen uppgav att utställningstexterna gett dem några 

svar. Vid en av intervjuerna ställdes inte denna fråga.53 Alla sex besökare uppgav att det var positivt 

att utställningen var bemannad, men endast två uppgav att detta var anledningen till att de gick in i 

utställningslokalen. Dessa två föreföll dock lite tveksamma. Alla besökarna uppgav att de samtalat 

med konservatorn. Ingen uppgav att de ville få sina frågor besvarade på något annat sätt, exempelvis 

genom texter, att röra vid föremålen eller titta på filmklipp. Detta resultat hade troligtvis sett väldigt 

annorlunda ut om intervjuer genomförts när Backstage inte varit bemannat.  

    Alla besökare var positiva och kände sig bekväma i museet och utställningen, men de besvarade 

frågan efter att de själva pratat med konservatorn. Dessutom var det en ganska stor genomströmning 

av besökare i utställningen när majoriteten av dessa intervjuer genomfördes. Besökare nr. 3 uppgav 

spontant att hon visste att det var okej att gå in eftersom det stod så på skylten vid dörren, plus att det 

var andra i utställningen som pratade med konservatorn så det kändes okej, men att hennes man inte 

velat gå in och inte tyckte att hon skulle gå in. Även besökare nr. 6 uppgav att det fanns en ”risk att 

känna att man stör”, men att det stod på skylten att man fick gå in. Besökare nr. 2 uppgav att museet 

inte kändes så konservativt som hon var van med i Tyskland på grund av att hon fick prata med 

                                                             
53 Intervjun nr. 2 genomfördes på engelska precis i början av trappan till våning tre och det var en stressig miljö 
med mycket folk runt om kring.  



 
 

25 

konservatorn, men influerades även av att det dukades upp till fika i Falk Simons silversamling. 

Resultatet hade kanske varit annorlunda och mindre positivt om besökare som inte talat med 

konservatorn tillfrågats.  

 

Utställningens innehåll 
Det går att se två grupper i besökarnas tolkning av vad utställningen handlar om, majoriteten tyckte att 

utställningen handlade om konservering. ”Hur man arbetar med gamla föremål för att restaurera dem.” 

”Restaurering inför en utställning.” ”Själva konserveringen.” Någon tanke på att museet vill visa 

konserveringen för att det är en del av deras verksamhet förefaller inte finnas hos besökarna men det 

behövs kanske inte. Om de bildar sig en uppfattning om hur konserveringsarbete går till, varför man 

gör det och hur tidskrävande och omfattande det är så kanske spridningen av denna kunskap räcker för 

att öka digniteten för den här typen av arbete även utan att besökarna gör kopplingen mellan 

konservering och museiverksamhet. Två besökare ansåg att utställningen handlade om Hökälla, 

interiören som konserverades. Ingen tog upp något om den öppna magasinsdelen. Alla var väldigt 

säkra på sina svar och svarade snabbt vad de ansåg utställningen handlade som, som om det var 

självklart. 

    Vid frågan om de fått någon insikt om hur mycket eller vad som kan finnas i museets samlingar 

efter besöket i utställningen svarade tre direkt att det var inget de alls tänkt på. Besökare nr. 6 svarade 

att han naturligtvis visste att museet hade samlingar och övergick till att prata om att det kunde vara 

roligt att se de nyare samlingarna, nyförvärv. Men han föreföll börja tänka på samlingarna först när 

han fick frågan och hade snarare en grundkunskap om museisamlingar med sig än fick information om 

dem i Backstage. Samma besökare sa han att utställningen mer är ett smakprov än att den kan ge en 

uppfattning om samlingarna. Två ytterligare besökare svarade att de fick ”lite” insikt om samlingarna, 

men även de verkade mest reflektera över detta på grund av frågan. Även om kopplingen till 

museisamlingar inte låg långt bort hade de inte tänkt att utställningen skulle ge en inblick i museets 

samlingar. Trots att de tre besökarna, när de fick frågan tänkte på samlingarna, uppgav ingen av dem 

detta när de fick frågan vad utställningen handlade om.  

    Två besökare uppfattade att föremålen i Backstage kommer att bytas ut och tyckte att detta var 

positivt då det möjliggör återbesök, dock kan denna insikt kan ha kommit under själva intervjun. En 

besökare svarade nej, resterande tre hade inte uppfattat detta. De blev antingen inte blev tillfrågade 

eller besvarade inte frågan.  

 

Besökarinflytande 
Fem besökare uppgav att de kan tänka sig att besöka utställningen igen, men en av dem tvivlar på att 

hon hinner då hon bara kommer att bo i Sverige i sex månader men är i övrig väldigt positivt inställd. 

En besökare, nr. 1, bevarade aldrig frågan.  
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    Ingen av besökarna ville ändra på något i utställningen, men besökare nr. 2 kom med förslaget att 

det skulle vara roligt att se fler av museets arbetsuppgifter, verksamheter utöver konserveringen. 

Besökare nr. 4 svarade att hon inte ville ändra på något, men på nästa fråga uppgav hon att det skulle 

vara roligt att kunna påverka vilka föremål som visas i museets utställningar.  

    På frågan om de var intresserade av att kunna påverka vad som visas i museet, exempelvis genom 

att berätta vad de tycker om de olika utställningarna eller berätta vad de vill se för sorters föremål, 

svarade fyra av besökarna att de var intresserade av att ha möjlighet att påverka. En besökare svarade 

bestämt nej och en besökare svarade inte på frågan. Det var svårt att få svar på den här frågan, alla 

verkade väldigt obekanta med möjligheten. Det tog lång tid i intervjuerna att få besökarna att förstå. 

Tanken på att museet skulle anpassa sig efter besökarna föreföll allmänt väldigt främmande och det 

krävdes en förklaring av att museet vill veta vad besökarna tycker eftersom utställningarna görs till 

besökarnas förmån. Två besökare uppgav att de skulle uppskatta möjligheten att påverka vilka föremål 

som visas, medan två andra mest verkade tycka att det var en intressant tanke att kunna påverka 

museet och kunde tänka sig att berätta vad de tyckte om olika utställningar. Besökarna kunde tänka sig 

att använda bloggen i detta syfte, men även att berätta i receptionen efter ett besök eller fylla i ett 

formulär på hemsidan efter ett besök. Att ha åsikter om kommande utställningar var fortfarande 

främmande. Besökare nr. 6 ville inte påverka museet, men sa sedan att det skulle vara roligt att se 

smycken, då det relaterar till hans yrke och indirekt var anledningen till hans besök.  

 

SAMMANSTÄLLANDE ANALYS 
Både observationen, besökarintervjuerna och samtalen med personal på museet visar en osäkerhet hos 

besökarna som tyder på att det finns en tröskel som hindrar besökare från att gå in i Backstage. Detta 

gäller även de besökare som läst skylten i dörröppningen. Ett tydligt exempel på detta är besökare nr. 

3, en kvinna i 50-årsåldern, som vid intervjun uppgav att hon själv kände sig bekväm i Backstage och 

förstod att det var meningen att besökare skulle gå in. Främst efter att hon läst skylten men även för att 

hon såg flera andra besökare i rummet och att några av dessa pratade med konservatorn. Samtidigt 

påpekade hon att hennes man trots att de läste skylten tillsammans inte vågade gå in, inte ens när hon 

gjorde det och tyckte att hon inte heller borde gå in. Mannen vände istället i dörren och uppehöll sig i 

Falk Simons silversamling. När besökare nr. 3 gått ett varv i Backstage och pratat med konservatorn 

mötte hon mannen i dörröppningen och först då gick han in i utställningen. De gick sedan ett varv 

tillsammans och ställde ytterligare frågor till konservatorn. Allt detta visar att det finns en stor 

osäkerhet hos besökarna inför formen som Backstage följer och att en balans ännu inte nådd. Balans 

mellan besökarnas upplevelse av att museet bjuder på sig och visar upp arbetet bakom kulisserna och 

att besökarna vågar gå in. Vid detta exempel var det många besökare i utställningen och både 

konservatorn och enhetschefen var där samtidigt och det började förberedas för fika i trapphallen. Men 

ändå fanns en osäkerhet hos mannen som inte försvann förrän besökare nr. 3 själv pratat med 

konservatorn och sedan berättade att det verkligen var okej. Även observationen indikerar att 
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kontakten med konservatorn skapar en trygghet hos besökarna när de väl kommit över tröskeln. Det 

finns planer på att försöka göra besökarna mer bekväma genom att sätta upp en lysande välkomstskylt 

samt införa sponsrade arbetskläder för personalen. Detta är symboler som besökarna är bekanta med 

från övriga samhället även om de inte är starkt knutna till utställningar signalerar de att det är okej att 

gå in. Tanken är att de ska göra situationen mer igenkännbar utan att skapa en tillrättalagd utställning. 

En lysande skylt signalerar att det är öppet vilket borde inge besökarna en trygghet genom att det är 

tydligt att de får gå in utan att förta upplevelsen av att vara bakom kulisserna och göra det till en 

utställning av en konservatorsateljémiljö. Det är en balansgång där museet fortfarande behöver prova 

sig fram och den hänger hop med museets försök att etablera Backstage. Om besökarna inte blir mer 

bekväma försvårar det i längden det arbete som kan genomföras i ateljén. För om personalen måste 

bjuda in varje besökare kan de inte vara alltför fokuserade på sina arbetsuppgifter eller utföra uppgifter 

som gör att de har ryggen mot entrén, exempelvis digitaliseringen. Frida Lönnberg uppgav att hon 

känt sig splittrad på grund av detta när hon fotograferat för digitaliseringsprojektet i Backstage, då hon 

arbetade med ryggen mot besökarna var det svårt att bjuda in dem och visa upp sitt arbete.54 Detta 

upplevde hon som lite ansträngande då hon ville göra både och, men upplevde att de delvis uteslöt 

varandra.  

    En del av det som bidrar till besökarnas osäkerhet kan vara utformningen av förvaringen, den öppna 

magasinsdelen. Anna Ekman upplever att besökarna inte riktigt förstår vad det är och att den ger ett 

ogästvänligt och lite avskräckande intryck. Observationen i utställningen visade att besökarna, även 

om de tittade på denna del, inte fäste sig vid den någon längre stund. I huvudsak tittade besökarna på 

den delen av förvaringen som innehöll rester av utställningen Bohus stickning som var mer arrangerad 

och kompletterades med utställningstexter. De andra uppställda föremålen betraktade majoriteten av 

besökarna endast flyktigt. Detta kan kopplas samman med att intervjuerna visar att majoriteten av 

besökarna inte upplever att de får någon uppfattning om museets samlingar efter besöket. De kopplade 

inte dessa föremål till att de representerade samlingen förrän efter de blev tillfrågade. Detta visar att 

det inte nödvändigtvis är mycket som krävs för att fler besökare ska göra denna koppling och 

reflektera över museets samlingar, men att något krävs från museets sida. Besökarnas upplevelse av 

den öppna magasinsdelens utformning bör museet dra nytta av i projektets kommande steg då 

magasinen öppnas upp för besökarna. Exempelvis antyder besökarnas flyktiga intresse för föremålen 

att något krävs för att hjälpa deras egna meningsskapande, föremålen talar inte för sig själva.   

    Eva Insulander och Staffan Selander visar i sin artikel att besökare tolkar utställningar på olika 

nivåer och intresserar sig för de föremål som relaterar till deras egna intressen och förkunskaper.55 På 

samma sätt påpekar Tony Bennett och flera av författarna i Museum, media, message att besökare har 

olika förkunskaper och olika förutsättningar att tolka/läsa föremål och få ut informationen i 

utställningar. 56 För att få en uppfattning om museets samlingar utifrån de framplockade föremålen i 

                                                             
54 Lönnberg, projektanställd, intervju 2011-02-09 
55 Insulander, Selander, Designs for learning in museum contexts, 2010, s. 51 
56 Bennett, The birth of the museum: history, theory, politics, 1995, s. 35 
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den öppna magasinsdelen krävs exempelvis förkunskaper om museets verksamhet för att förstå att 

pallställen representerar en magasinsförvaring och att föremålen ska representera samlingen och dess 

innehåll. Föremålen som visas är en blandning av kistor, rokokobyråer, en bumling, träningscyklar 

mm. För att besökarna ska få ut något av att betrakta dessa föremål krävs att de har förkunskaper som 

ger dem förutsättningen att tolka dem. Besökaren behöver exempelvis veta att det är en bumling, en 

lampa, vem som designat den och när den är ifrån. Eller kunskap om materialet eller 

tillverkningstekniken. Annars är det bara en udda blandning av föremål utan någon information.  

    Anna Ekman har noterat en liknande företeelse hos besökarna när det gäller de frågor hon får. Hon 

tycker att det tydligt framgår vilka besökare som har en bakgrund inom hantverk. Då dessa personer 

ställer väldigt specifika frågor utifrån sina egna förkunskaper. Detta påverkar besökarnas 

meningsskapande i utställningen, då förkunskaper och intresse styr deras frågor och därigenom vad 

konservatorn berättar om. Vilket stämmer väl med Eva Insulanders och Staffan Selanders resultat. 

Detta blir extra intressant i relation till besökare nr. 6 som under sin intervju uppgav att 

utställningsformen krävde ett längre besök för att få ut informationen. Detta visar att besökarnas eget 

intresse för att besöket ska möjliggöra ett personligt meningsskapande påverkar deras aktivitet i 

utställningen och därigenom hur mycket de kan få ut av den. Detta kan studeras i relation till 

besökarens syfte med sitt besök. Besökare nr. 6 antyder att det inte riktigt är rimligt. Några av 

besökarna uppgav att de besökte museet för att lära sig något men flera uppgav att de kom för att 

umgås, vilket kan påverka hur mycket de är intresserade av att engagera sig i en dialog med 

personalen för att främja sitt meningsskapande. 

    Besökarintervjuerna visade på en svårighet med att få besökarna att se möjligheten att påverka och 

lämna sina åsikter. De utgör en kontrast mot Anna Billing-Wetterlundhs tankar om att engagera 

besökarna i projektets fortsatta utveckling, gestaltningen i utställningarna och fördjupningarna. Det är 

fortfarande ett väldigt nytt projekt men ett mer aktivt arbete med att etablera denna del av projektet 

behövs nog innan museet närmar sig besökarna för att engagera dem i projektets utveckling. Bloggen 

ger besökarna en möjlighet att lämna kommentarer, men än så länge är det inget som direkt har 

utnyttjats. Vid tiden för undersökningen besöktes den av runt ett hundratal personer i veckan.57 Anna 

Billing-Wetterlundh förklarar detta med att det är en långsam process att etablera Backstage som idé. 

Samtidigt kretsar hennes tankar om att få in besökarnas åsikter kring bloggen, att genomföra en enkät 

på hemsidan eller samtal direkt på plats. Anna Billing-Wetterlundh har börjat fundera på att 

komplettera informationen kring föremålen i den öppna magasinsdelen, men avvaktar med detta tills 

digitaliseringsprojektet är lite längre framskridet.58   

    I nästa kapitel presenteras undersökningen av utställningen Japansk form, följt av en analys som 

motsvarar denna. Efter det kommer ett kapitel med en övergripande analys av båda undersökningarna. 

                                                             
57 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
58 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
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JAPANSK FORM  

 

På tredje och översta våningen i museet ligger 

utställningen Japansk Form belägen i rum O enligt figur 6. 

Japansk form är anpassad till våningens tema och 

utställningsform. Den skapades för 5-6 år sedan i ett 

samarbete mellan dåvarande museichef Elsebeth 

Wellander Berggren och Henrik Widenheim, en externt 

anlitad arkitekt och scenograf.59 Här presenteras museets 

japanska samling, föremål från de äldsta delarna av 

samlingen visas tillsammans med nyförvärv. Den japanska 

samlingen är tillsammans med den kinesiskasamlingen 

museets tidigaste och vid museets öppnande 1916 utgjorde 

den dåvarande permanenta japanska utställningen en 

viktig del.60 Nu visas ett representativt urval av den 

japanska samlingen i utställningen Japansk form. Som 

tidigare berörts skiljer sig gestaltningen av museets 

utställningar på de olika våningsplanen och tanken är att 

huset inte ska kännas likriktat. På tredje våningen visas 

museets äldsta samlingar på ett ursprungligt sätt, 

tanken är att ge ett museihistoriskt perspektiv och en 

upplevelse av hur museet ursprungligen var tänkt. 

Detta är en genomgående tanke i utställningen. 

Ytterligare en tanke som finns i hela museet är att det 

hela tiden ska förhålla sig till samtiden, i denna 

utställning sker det genom att nyförvärv placeras in 

bland de äldre föremålen, in i den äldre 

utställningstekniken. Föremålen placeras i montrar, 

med en tematisk text för hela montern och sedan 

kortfattad information om föremålet i böckerna som 

hänger på utsidan av montrarna eller på föremålsetiketter i montrarna. Dessa föremålstexter innehåller 

endast information om föremålstyp, inventarienummer, tillverkningsår/dynasti, konstnär, material och 

                                                             
59 Gyllenberg-Pernevi, utställningsarkitekt, mailkontakt, 2011-03-07  
60 Röhska museets hemsida, 2011-02-25  

Figur 7. Detalj från broschyr med karta över 
Röhsska museet. Se bilaga. Föreställer våning tre.  
 

Figur 8. Japansk form, vy från 
dörröppningen.  

Figur 9. Japansk form. Första montern till 
höger innanför dörröppningen.  
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teknik. Exempelvis kan det stå: nr. 20 Fat, porslin, underglasyrsdekor, sent 1800-tal, RKM 107-1977. 

Men en del har lite fylligare information. Föremålstexterna har även en engelsk översättning. De 

tematiska texterna förklarar varför föremålen visas. Exempelvis kan de beskriva en föremålsgrupp 

med historisk eller kulturell information som hur föremålen tillverkats och vad de användes till. 

Tanken med att ställa in nya föremål bland äldre i denna utställning är att visa för besökarna hur man i 

formspråk och i design hittar inspiration i historien. Museets grundläggande idé är att besökarna ska 

betrakta form och design på ett nytt sätt med förankring i historien och att de kan förhålla sig till detta 

efter ett besök.61 Detta är aktuellt även i Japansk form.   

    I rummet finns väggfasta montrar på alla fyra väggarna. 

Montrarna på de två kortsidorna är djupare, runt en meter, se figur 8. 

Montrarna längst kortsidorna är grundare, ca en decimeter, och 

täcker inte hela väggarna. På långsidorna visas exempelvis textiler 

och bilder/tryck. De delar av långsidorna som inte täcks av montrar 

täcks av förstorade detaljer från tryck som visas i montrarna, de 

döljer exempelvis element. I mitten av rummet finns två låga podier 

med montrar på och mellan dessa podier finns en bänk, se figur 8 

och 10. Vid ena långsidan (den sista väggen om man går ett 

högervarv runt i rummet) finns en taktil station som består av två 

podier med reliefer. Det är en anpassad Daisy guide för synskadade 

framtagen i samarbete med Synskadades Riksförbund i Göteborg och 

Göteborgs stads kulturförvaltning, se figur 11.62  

 

OBSERVATION AV BESÖKARNA 
Totalt observerades 17 personer i utställningen, majoriteten var i 

sällskap om två personer men även enskilda besökare förekom. Det 

var fem män och 12 kvinnor. Majoriteten av besökarna var 50-60 år 

gamla, med undantaget av ett par i 20-årsåldern och en kvinna i 35-

årsåldern. Vid tiden för observationen fanns det periodvis även 

grupper från högstadie- och gymnasieklasser, dessa observerades 

inte men de påverkade övriga besökare. Alla 17 besökare gick hela 

varvet runt men i olika hastighet. De flesta besökare gick ett 

högervarv runt rummet längst de väggfasta montrarna, se figur 9, och spenderade mer tid vid 

kortsidorna än vid långsidorna. Majoriteten av besökarna stannade ca fem minuter eller mindre i 

utställningen, endast två personer stannade längre än fem minuter, men under tio minuter. Tio 

besökare pratade sinsemellan, i vissa fall om vad de såg i utställningen men inte bara.   
                                                             
61 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
62 Röhsska museets hemsida, 2011-02-25 

Figur 10. Japansk form, 
Monter på podium, innehåller 
nyförvärv.  

Figur 11. Japansk form. Daisy 
guide, taktil station. 
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15 personer stannade vid föremål och 13 personer stannade vid texter. Fyra personer tittade på 

utställningen utan att stanna vid något, två av dem räknas även in i kategorin stannade vid föremålen 

eftersom de tittade på föremålen, men de stannade egentligen inte på samma sätt som övriga. 

    Besökarna kan delas in tre tydliga grupper, utöver dessa har två olika beteenden observerats. I de 

fall endast ett sällskap i taget befann sig i lokalen betedde sig dessa sällskap på ett liknande sätt, de 

gick, som nämnts ovan, ett högervarv runt utställningen utan att titta på montrarna som står på 

podierna eller gå in mellan dem. Två av separata sällskap stannade inte vid någon monter, utan gick 

runt rummet relativt lugnt men utan att dröja vid något eller stanna. De kan ha varit lite obekväma 

eftersom det inte fanns några andra i utställningen, eller helt enkelt inte så intresserade. Det ena 

sällskapet pratade lågt sinsemellan men i huvudsak inte om utställningen, det förefaller troligt att de 

besökte museet för att umgås. Det andra sällskapet var tyst. Det fanns sällskap och besökare som 

stannade vid montrarna även om det inte fanns andra där men dessa besökare stannade oftast en 

kortare tid och var tystare. Den andra gruppen utgörs av sju besökare som stannade vid tre till fem 

montrar. Personerna stannade lite olika länge i utställningen och olika länge vid montrarna. Den tredje 

gruppen utgörs av fyra personer som stannade vid åtta eller fler montrar, två av dem tillhörde samma 

sällskap medan två var ensamma.   

     De olika beteendena är att besökarna spenderade kortare tid i utställningen om sällskapen var 

ensamma i lokalen och höll sig till yttervarvet runt. Men om det fanns eller kom in ytterligare ett 

sällskap eller två, eller skolelever och lärare, så dröjde sig besökarna kvar längre. Detta var extra 

tydligt i några fall när ett sällskap varit ensamt i lokalen och börjat röra sig mot utgången vänt och 

dröjt sig kvar när en ett till sällskap kommit in i utställningen. Det var först när det var ovanligt många 

besökare i lokalen och besökarna kanske inte kunde titta på vilken monter som helst utan behövde 

vänta som besökarna började titta på montrarna i mitten av rummet. Det var i denna situation 

besökarna spenderade längst tid i utställningen. Intressant är att besökarna tog efter varandras 

beteenden lite när det kom in flera sällskap. Exempelvis kunde det vistas ett eller två sällskap i 

utställningen utan att prata inom sällskapen men när det kom in besökare som samtalade med varandra 

kunde de tidigare helt tysta sällskapen börja samtala. Allt detta gör att besökarna föreföll bekvämare 

och mer avslappnade i miljön när det fanns andra besökare i lokalen.  

    Det fanns dock undantag där besökarna var tydligt intresserade och tittade på det mesta i 

utställningen oavsett vad övriga besökare gjorde och oavsett om de var ensamma i lokalen. Den näst 

sista besökaren är ett exempel. Han gick en egen väg genom utställningen trots att han var ensam i 

lokalen. Först längst högerväggen men sedan in mellan podierna i mitten av rummet och tittade där för 

att sedan gå till den andra kortväggen och tittade längst den. Endast en ytterligare besökare gick in 

mellan podierna när det var få besökare i utställningen, det var när detta sällskap dröjde sig kvar som 

det började fyllas på med besökare i utställningen och besökare verkade fångas upp och fastna och det 

var nu det blev en ovanlig mängd besökare i utställningen. Det var både sällskap som observerades 

och skolelever samtidigt. I samma veva som antalet besökare i lokalen ökade rörde de sig mer fritt i 
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rummet då de behövde gå runt varandra och sedan gå tillbaka för att se vissa montrar. De flesta höll 

sig till högervarvet i utställningen men med vissa avstickare. Dock följde några den ovan nämnda 

besökarens exempel och tittade mer på podierna i mitten av rummet, men det var tydligt att de följde 

hennes exempel. Ett sällskap, paret i 20-årsåldern, gick ett vänstervarv runt utställningen när det inte 

fanns några andra besökare i rummet och de utgör ett undantag.  

    Att studera hur länge individuella besökare stannade vid alla enskilda montrar och vid vilka montrar 

de läste eller bara studerade föremålen var inte möjligt att registrera, men det gick att avgöra vilka 

besökare som läste texter. Fyra besökare sneglade på den taktila stationen, figur 11, men ingen rörde 

vid den. Ingen synskadad besökare observerades i utställningen. Inte heller hade någon besökare 

någon kontakt med museets personal. Vid minst tre separata tillfällen besökte värdar utställningen och 

gick ett varv runt medan det fanns besökare i lokalen, men ingen interaktion mellan värdar och 

besökare observerades.  

 

BESÖKARINTERVJUER 
Fyra besökare intervjuades efter deras besök i utställningen Japansk form. Alla besökarna var kvinnor 

i 60-årsåldern. En av besökarna, nr. 4, bor i Göteborg eller närområdet medan resterande tre inte gör 

det. Alla fyra har besökt museet tidigare. De olika anledningarna som uppgavs för besöken var att 

umgås, att lära sig något, att se utställningen parafras. Alla fyra uttryckte sig positivt om utställningen 

vid frågan om vad de tyckte om utställningen. Tre av besökarna hade inte besökt utställningen tidigare 

och en besökare var osäker, hon mindes den inte men hade besökt hela museet. Alla besökarna hade 

besökt andra utställningar vid sitt besök på museet, men tre av dem hade börjat på denna våning och 

endast sett delar av kinautställningen. En av besökarna hade inte planerat att besöka Japansk form eller 

basutställningarna. En av besökarna hade inte planerat vad hon skulle titta på i museet utan mest 

anpassat sig efter sitt sällskap. En av besökarna hade tittat på hemsidan inför sitt besök och sett 

information om basutställningen men inte valt ut den speciellt utan planerat att besöka hela museet. En 

av besökarna hade ring och frågat i receptionen om vad som visades men endast fått info om de 

tillfälliga utställningarna, men hade ändå planerat att besöka hela museet, men viste inte specifikt om 

denna. Alltså hade ingen egentligen planerat att besöka Japansk form. Flera av dem hade svårt att 

separera utställningen Japansk form från kinautställningen och trodde att det var samma utställning.  

 

Utställningen och dess innehåll 
Alla kände sig bekväma i utställningen och i museet. En besökare, nr. 4, uppgav att det berodde på att 

det var lite folk i utställningen. Detta var inte riktigt vad frågan eftersträvade, men det är intressant i 

jämförelse med observationerna där besökarna i båda utställningarna förefaller mer bekväma och 

avslappnade när det är fler besökare samtidigt. Samma besökare uppgav att utställningen inte väckt 

några frågor. De tre andra besökarna uppgav att utställningen väckt frågor hos dem men att de 
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besvarats av utställningstexterna och var väldigt nöjda med att få dem besvarade via texterna. Det 

sammanställda intrycket var att besökarna ansåg att det är på det sättet en utställning ska vara. En 

besökare var inte intresserad av att få sina frågor besvarade via en audioguide, de använde hon 

utomlands men i Sverige ville hon läsa texter. Men när samtalet utvecklades kom det fram att de hade 

velat ha mer information än texterna erbjöd, mer exakt information och mer fördjupande. Exempelvis 

vill de ha möjlighet att få information om hur föremålen hade använts i kulturen de kommer från och 

information om vilket samhällsskikt ägaren kan ha tillhört. En av besökarna uttryckte att det är 

ansträngande att gå på museer och behöva läsa all text på plats. Då det finns mycket intressant att läsa 

hinner hon ofta bli trött innan hon kommer till den utställning hon egentligen velat se. Som exempel 

tog hon upp Sjöfartsmuseet och berättade att på deras hemsida kunde man läsa in sig inför besöket. 

Både om vad som visades i utställningarna och bakgrundsinformation. Detta tyckte hon var bra då det 

underlättade besöket genom att hon i förväg viste vad hon var intresserad av men det gav henne också 

en ökad förståelse av vad hon fick se vilket gjorde att hon fick ut mer av sitt besök utan att bli lika 

trött.  

    Tre av besökarna hade hälsat på en värd på en annan våning men annars inte haft någon kontakt 

med museets personal och de uttryckte att detta var lagom. Den fjärde hade inte haft kontakt med 

någon ur personalen och ville inte ha det.  

    Tre av besökarna uppgav att de inte fått någon uppfattning om museets samling efter att ha besökt 

utställningen. En av besökarna trodde att museet ”inte hade för mycket saker” medan en annan trodde 

att museet hade ”lite av varje”. En uppgav att hon fick insikt i vad museet har för samlingar. På frågan 

om de skulle uppskatta att föremålen i utställningen byttes ut så ville alla gärna att de skulle det, men 

samtidigt var de lite överraskade över att museet kunde ha fler japanska föremål som inte visades. 

Samtidigt som de förstod de att museet hade samlingar blev de lite överraskade. En av besökarna 

uttryckte att det ”skulle vara trevligt att se lite moderna japanska föremål” och föreföll besviken över 

att så inte var fallet, då hon tydligen uppfattat att museet ville relatera till samtiden och visa även nya 

föremål utan att se de nya föremålen i utställningen. En besökare uttryckte att om föremålen i 

utställningen varierades, även om en japansk tekanna bara byttes mot en annan japansk tekanna, så 

skulle hon gärna besöka utställningen igen. Men sa senare att hon troligtvis kommer att titta på 

basutställningarna vid ett eventuellt framtida återbesök. Två besökare uppgav att det inte var troligt att 

de skulle återbesöka just denna utställning. En besökare uppgav att hon kunde tänka sig att besöka 

utställningen igen, men först ”om några år”.  

 

Besökarinflytande  
Ingen av besökarna ville ändra på något i utställningen trots tidigare åsikter om texterna och att variera 

föremålen. På frågan om de ville ha möjlighet att påverka museet uppgav besökare nr. 4 bestämt ”Nej, 

det kan jag för lite för” hon tyckte att hon hade för lite kunskaper om Japan och konst eller museer för 

att berätta om sin upplevelse, sina åsikter eller önskemål. I likhet med intervjuerna med besökarna i 



 
 

34 

Backstage så möttes denna fråga av samma initiala oförståelse. En besökare hade inte tänkt att 

möjligheten kunde finnas. En annan kunde tänka sig att prata med en intendent och trodde sig ha gjort 

det vid ett tidigare tillfälle. Tre av besökarna kunde tänka sig att fylla i ett formulär på museets 

hemsida angående vad de tyckte om sitt besök och vad de gillat respektive inte gillat, men de var 

främmande för tanken att påverka museet innan de besökt en utställning. Intresset var egentligen svalt 

och de ansåg inte att det var aktuellt för dem, men uttryckte att det kunde vara positivt för 

lokalbefolkningen eller regelbundna besökare att ha möjligheten att påverka. Det tog ett tag att nå fram 

med frågan i alla intervjuerna, att påverka museet ansågs vara något man behövde ha förkunskaper för 

att göra och att det låg i museets intresse att skapa utställningar besökarna uppskattade var förvirrande.  

    Besökare nr. 4 hade besökt Backstage innan Japansk form, efter intervjun genomförts utifrån 

schemat fick hon en extra fråga om vad hon tyckt om Backstage, eftersom hon inte samtalat med 

konservatorn. Då konservatorn var engagerad i ett samtal med andra besökare när hon gick in i 

utställningen var det helt okej med personal i utställningen. Hon hade känt sig bekväm med att titta på 

föremålen och lästa texterna. Men det betonades att det var för att konservatorn var upptagen för 

besökare nr. 4 ville inte behöva prata med konservatorn. 

 

SAMMANSTÄLLANDE ANALYS 
Det är mindre spridning på besökarnas åldrar i Japansk form än i Backstage. De flesta av besökarna är 

i 50-60-årsåldern vilket kan bero på att färre besökare observerades eller på grund av utställningens 

läge och innehåll. Oavsett ger det ett snävare och mindre generaliserbart resultat.  

    De observerade besökarna föreföll mest bekväma när det var fler personer i utställningen. Då tog de 

efter varandras beteenden och pratade mer. Detta är aningen förvånande då besökarna tvärt om 

förväntades vara tystare och hålla sig mer för sig själva när det var fler personer i utställningen, för att 

inte störa. Detta stämde i de fall då det exempelvis var två tysta sällskap i utställningen, men när det 

blev ännu fler besökare i utställningen verkade besökarna slappna av. Det är möjligt att resultatet sett 

annorlunda ut om besökarna inte observerats, då de aldrig var helt ensamma i utställningen går det inte 

att veta om de är mer eller mindre bekväma helt ensamma. Att de föreföll obekväma kan vara för att 

de försökte visa hänsyn när det var tyst och få i lokalen. Det fanns undantag, som den näst sista 

besökaren som stannade länge fast han var ensam i utställningen vilket tyder på att han antingen var 

intresserad eller bekväm. Besökare nr. 4 som i intervjun uppgav att hon var bekväm i utställningen för 

att det var lite folk och som besökt Backstage utan att interagera med konservatorn. Detta går emot 

vad observationen indikerar. 

    Besökarna som intervjuades i Japansk form fick aldrig frågan vad tycker du att utställningen 

handlar om? Det hade varit intressant att få höra deras uppfattning på en sådan rak fråga, men till en 

viss del framgick deras uppfattning under intervjuerna. Exempelvis nämnde en besökare att hon ville 

få mer information om föremålen, om den japanska kulturen och föremålens användning. Detta tyder 

på att hon inte riktigt betraktade föremålen ur en form och design vinkel utan hade ett mer 
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kulturhistoriskt perspektiv eller intresse. En besökare uttryckte att hon ville se moderna japanska 

kläder i relation till de kläder som visades. En annan besökare uttryckte en önskan att se modernare 

japanska föremål eftersom hon förstått att museet vill relatera till samtiden genom att placera in nya 

föremål bland äldre. Samtidigt hade hon missat att det fanns många nya föremål i utställningen. Hon 

har förstått tanken men sedan inte kunnat följa den i genomförandet. Besökarna fick ingen uppfattning 

om vad som finns i museets samlingar efter besöket i utställningen. Det är inte tänkt att utställningen 

ska visa på hela museisamlingens bredd, men den ska representera den japanska samlingen och visa att 

utställningen innehåller både delar av museets tidigaste samling, insamlad från 1906, och moderna 

konstföremål från exempelvis 1990-talet. Det har inte de intervjuade besökarna uppfattat, då de inte 

trodde att museet hade mer i samlingen och inte uppmärksammat de moderna föremålen.   

    Att en besökare under intervjun efterfrågade förhandsinformation om utställningarna och 

möjligheten att välja vilken sorts fördjupande information hon ville ta del av är väldigt intressant i 

relation till besökarnas egna meningsskapande. Då det leder till slutsatsen att det finns en vilja att lära, 

som tyder på att det finns ett intresse av att aktivt arbeta med ett meningsskapande och att besökaren 

upplever att hon får ut mer av sitt besök med rätt förkunskaper. Detta stämmer med exempelvis Eva 

Insulanders och Staffan Selanders teorier.  Även Anna Billing-Wetterlundhs tankar om att besökarna 

själva ska få möjlighet att söka reda på information om föremålen när magasinen öppnas passar in i 

sammanhanget, bortsett från att besökaren ville ha möjlighet att få information hemma för att sedan 

besöka utställningen,63 då det är för mycket och för uttröttande att ta in så mycket information på 

stående fot. Detta trots att hon endast läste informationen i utställningen och inte behövde söka efter 

den själv vilket kräver mer av besökaren. Dock är det en bra bekräftelse på att en del besökare vill ha 

möjligheten att få olika sorters information utifrån sitt eget intresseområde, vilket Anna Ekman 

uppmärksammat i Backstage. Det diskuteras bland annat i nästa kapitel som är en övergripande analys 

av hela undersökningen från Backstage som koncept och arbetsplats till besökare och Japansk form. 

                                                             
63  Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
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ÖVERGRIPANDE ANALYS 

Museets intention med Backstage och Japansk form stämmer överens på så sätt att bägge inkluderas i 

museets övergripande mål med sina utställningar. De ska sprida information om form och design, visa 

att modern design hittar inspiration i historien samt stävar efter att besökarna ska kunna förhålla sig till 

detta. Sedan avser museet att Japansk form ska ge information om museets japanska samlingar medan 

Backstage ska ge en övergripande inblick i samlingarna, samt sprida information om museets 

verksamhet utifrån konservatorns arbete. Det övergripande målet om att besökarna ska kunna förhålla 

sig till form och design har inte undersökts eftersom det kräver ett helt annat tillvägagångssätt och är 

en insikt som är svår att mäta hos besökarna. Men som nämnts i den sammanställande analysen av 

Japansk form så har åtminstone en besökare uppfattat att museets avsikt är att relatera ny design till 

historien, men inte sett det i Japansk form. Detta visar att museets intention åtminstone delvis går 

fram. Att besökaren inte la märke till de nya föremålen i utställningen kan bero på graden av 

engagemang i besöket, eller de förväntningar på föremålen och deras presentation som fanns mm. Två 

av besökarna i Backstage besökte museet för att få inspiration till sitt eget skapande vilket antyder att 

de tagit till sig museets intention i någon grad. Samtidigt har besökarna inte uppfattat någon koppling 

mellan utställningarna och att museet vill visa upp sina samlingar. I Backstage är detta syfte från 

museet mer påtagligt och besökarna har här lättare att se kopplingen under intervjuerna, men det är 

fortfarande inget de uppfattar under sitt besök. Eftersom kopplingen inte är så långt bort bör det vara 

möjligt att anpassa Backstage så att besökarna gör den själva direkt i lokalen och inte när de blir 

tillfrågade. Detta är inget som behöver skrivas ut med texter utan kan genomföras med hjälp av en 

station kopplad till föremålsdatabasen, eller genom en fördjupning i samband med digitaliserings-

arbete eller dylikt. Detta ör att undvika att Backstage blir för likt en utställning. Men det är en balans, 

bara föremål förefaller inte inspirera besökarna till eget meningsskapande men samtidigt får inte 

känslan av att se bakom kulisserna försvinna.   

    Det är intressant att besökarna i Japansk form var väldigt nöjda med att läsa texter och titta på 

föremål, möjligtvis på grund av tryggheten i en bekant utställningsform och att det är vad som 

förväntas av ett museum. Det är möjligt att mer diversifierade respondenter hade gett ett annat resultat. 

I Backstage visar observationen och intervjuerna att besökarna föredrar samtalet med konservatorn för 

att få information, före att läsa texter.  Men att de även föredrog föremål med texter före föremål utan 

texter. I intervjuerna finns möjligheten att besökarna förstod att det som skulle särskilja Backstage från 

museets andra utställningar var just att den var bemannad och att de av den anledningen svarade att de 

ville få information genom dialog med personalen. Men då observationen visar att även majoriteten av 

de observerade besökarna ägnade mest tid och intresse åt konservatorn, att titta, lyssna eller ställa 

frågor styrker detta uppgifterna i intervjuerna. Även museet anser att den huvudsakliga skillnaden för 

besökarna är att Backstage är bemannat tillskillnad från Japansk form. Det är även 

konserveringsarbetet, som personalen främst pratar om, besökarna upplever att de fått information om 
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och tycker att Backstage handlar om. De förefaller inte göra någon koppling mellan att få information 

om själva konserveringen och att konservering är en del av museets verksamhet och att det är denna 

verksamhet som Backstage strävar efter att informera om. Detta kan bero på att besökarna upplever 

denna koppling som självklar och inte behöver uttryckas, men det kan även vara så att de inte ser den. 

Men genom att de i utställningen får information om konservering och konservatorns arbete kanske 

detta ger dem en förståelse för konservering som de i framtiden kan koppla till museiverksamheten om 

de stöter på konservering eller en relaterad problematik i framtiden. Vilket skulle kunna föra med sig 

den ökade dignitet för verksamheten som är ett av målen med Backstage.  

    Besökarnas upplevelse i både Backstage och Japansk form har berörts både i observationer och 

intervjuer. Både i Backstage och i Japansk form förefaller besökarna bekvämare när det är flera 

besökare i lokalen samtidigt. Skillnaden mellan utställningarna är att i Backstage till skillnad från i 

Japansk form finns denna tröskel besökarna förefaller behöva ta sig över för att överhuvudtaget gå in i 

utställningen. Den finns inte på samma sätt i Japansk form där besökarna verkar möta ungefär vad de 

förväntar sig av utställningen, men förefaller lite obekväma på grund av att de inte vill störa andra 

besökare samt blir observerade. I Backstage kan tröskeln bero på rummets gestaltning och pallställen 

eller på personalens närvaro, något som gör att de trots introduktionsskylten blir osäkra på om de får 

gå in. Väl inne i rummet förfaller kontakten med konservatorn, hälsningen, göra besökarna 

bekvämare. Konservatorn själv upplever att det till stora delar är rumsgestaltningen som gör besökarna 

obekväma och skapar tröskeln. Annika Andersson har noterat att även när utställningen är obemannad 

har besökarna svårt att gå in och är osäkra på om det egentligen ska vara avstängt.64 Om de personer 

som valt att inte gå in Backstage och Japansk form hade observerats hade det gett en indikation på hur 

stor tröskel det är samt om det finns en tröskel även in till Japansk form. Besökarna i Japansk form 

visade inte samma osäkerhet som de i Backstage men det var ändå betydligt färre som besökte 

utställningen under observationen vilket kan indikera en annan sorts tröskel. Museets tidigare 

erfarenhet av konservering tyder på att besökarna är bekväma med att se på en arbetande konservator 

om detta är vad de förväntar sig att få se. Att Backstage inte annonserats på samma sätt kan vara en 

orsak till besökarnas osäkerhet. Det hänger ihop med processen att etablera Backstage som koncept. 

Det är museets strävan att Backstage inte ska vara ett tillfälligt event utan en stabil punkt i museets 

verksamhet, både för besökare och personal. Samtidigt är det mycket som hänger på att projektet 

verkligen etableras hos museets återkommande besökare, eftersom denna tröskel behöver sänkas för 

att underlätta personalens arbete, för att besökarna ska få den upplevelse och den insikt projektet 

eftersträvar och för att museet ska kunna utveckla Backstage så att det kan anpassas efter besökarnas 

önskemål. För att exempelvis nå projektets tankar om att förändra utställningsmiljön så att museet 

kommer ifrån sin roll som bildningsinstitution med tolkningsföreträde och istället kan verka i dialog 

med besökarna. Både i museets måldokument och i Backstages projektplan är detta en utveckling som 

eftersträvas den närmaste tiden. Besökarintervjuerna i både Japansk form och Backstage visar att 

                                                             
64 Andersson, museivärd, intervju, 2011-02-09  
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besökarna ännu inte är på samma våglängd som museet när det gäller tanken om en dialog mellan 

museum och besökare. Vilket ökar vikten av att Backstage etableras och samtidigt visar tydligt att 

museet genom detta projekt vill involvera besökarna i sin utveckling och gestaltning av 

utställningarna. Att besökarna tydligt upplever detta och det blir en av premisserna inför deras besök i 

Backstage, så att de vet vad de ska förvänta sig av Backstage.  

    Besökarnas reaktion på möjligheten att påverka museet kan relateras till museets roll i samhället. 

Inom den nya museologin har man strävat mot ett museum med fokus på besökarna och med 

samhällsrelevans. Samma tankar som de olika författarna i forskningsläget beskriver syns i Röhsska 

museets verksamhetsmål och i projektdokumentet för Backstage.65  Samtidigt verkar inte de 

intervjuade besökarna dela denna bild av museet, att museet ville göra utställningar som intresserade 

besökarna utifrån besökarnas egna åsikter behövde förklaras innan besökarna riktigt förstod frågan. 

Efter förklaringen tyckte många besökare att det var en intressant idé. Att tanken var så främmande för 

besökarna kan relateras till deras syn på museets roll. Flera av besökarna i Backstage och Japansk 

form uppgav att de besökte museet ”för att lära sig något” detta antyder att de ser på museet som en 

bildningsinstitution. Detta kan göra att de förväntar sig att museet ska producera utställningar där 

museet har tolkningsföreträde och besökaren ska lära sig det som museet har valt att tolka och 

presentera. Om så är fallet kan detta vara en anledning till besökarnas reaktion på möjligheten att 

påverka museiutställningar. Enligt Svante Beckman finns det fyra grundläggande spänningar i 

museiväsendet som skapar olika idealbilder av vad ett museum skall vara, dessa skiftar ständigt. Anna 

Billing-Wetterlundh identifierar detta som att ”pendeln svänger” och är bekant med att det finns 

trender inom museer och exempelvis utställningsmetoder och ser Backstage projektet i relation till 

dessa.66 Det är möjligt att denna förändring i museets förhållande till sitt uppdrag som pendelrörelsen 

eller de förändrade spänningarna inom museiväsendet gett upphov till släpar efter när det gäller 

besökarens syn på och förväntningar av museets roll. Detta lägger fokus på vikten av att etablera 

Backstage som projekt för besökarna och att vara tydlig med museets strävan efter en dialog.  

    Den här skiftningen i museets förhållande till sitt uppdrag hänger ihop med omorganisationen som 

skett på museet och som är förutsättningen för Backstage projektet. Samtidigt är detta troligtvis 

orsaken till en tveksamhets hos museets ordinarie personal att utföra sitt arbete inom projektets 

arbetsprocess. 67 Det hänger ihop med att utställningen strävar efter att släppa tolkningsföreträdet. 

Vilket medför en oro över att besökarna ska avgöra vad personalen borde ha kunskap om. ”Det är lite 

läskigt för personalen att öppna sig för mycket för besökarnas önskemål eftersom besökarna då styr 

vad personalen ska kunna. Press och mycket blir då ovisst.”68 På detta sätt skulle projektet kunna 

påverka personalen enligt Anna Billing-Wetterlundh, men det var inget som framkom vid intervjun 

med Anna Ekman. Utan besökarna såg vad hon arbetade med och ställde frågor utifrån vad de såg och 

                                                             
65 Röhsska museet, Målprogram med Verksamhetsplan 2011, s. 3 
66 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
67 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
68 Billing-Wetterlundh, enhetschef Collection, intervju, 2011-02-11 
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det kan hon prata om utan några svårigheter. Det är så det såg ut vid tiden för undersökningen. Hur de 

nya utställningarna och fördjupningarna anpassas för att främja besökarnas meningsskapande, vilket är 

syftet med att museet släpper sitt tolkningsföreträde, samt hur detta påverkar personalen är det inte 

möjligt att säga utifrån denna undersökning. Vid undersökningstillfället påverkade inte besökarna 

konservatorns arbete på något oväntat sätt utan det tog lite längre tid att utföra arbetet på grund av 

avbrott men detta var väntat och upplevdes som en del av själva arbetet.   

    Besökare som intervjuades i både Backstage och Japansk form indikerar att de är redo för 

möjligheterna till eget meningsskapande även om de inte riktigt är framme vid en önskan att påverka 

museet genom en dialog. I Japansk form efterfrågades förhandsinformation om utställningarna och 

möjligheten att välja vilken sorts fördjupande information det var möjligt att ta del av, utifrån sitt eget 

intresseområde. I Backstage begränsas besökarnas meningsskapande av att den till stora delar är 

beroende av kontakten med konservatorn och vad hon kan berätta. Besökaren kan inte komplettera 

denna information under sitt besök utan är hänvisad till bloggen eller ett återbesök. Om besökaren inte 

har tillräckligt med egna förkunskaper för att tolka något ur den öppna magasinsdelen får den heller 

inte ut någon information och kan inte skapa någon mening. Besökare nr. 6 i Backstage uppmärk-

sammade att det krävs ett långt besök och engagemang av besökaren. Att observationerna visade att 

besökarna gärna lyssnade på varandras frågor även när de inte tillhörde samma sällskap är här 

fördelaktigt eftersom det då kräver lite mindre av besökarna som får mer information till en mindre 

ansträngning. Det gör även att konservatorn inte behöver upprepa sig lika mycket och kan ge djupare 

samtal på grund av fler deltagare. I Japansk form har en besökare engagemanget men utan möjlighet 

att fråga någon och utifrån de övriga intervjusvaren fanns inget intresse av att behöva prata med någon 

för att få informationen. Detta visar att möjligheten att välja informationsmedium i utställningarna kan 

påverka besökarnas möjlighet till meningsskapande, då besökare har olika preferenser.  

    Ingen av besökarna i Japansk form visade något intresse av att föra en dialog med eller interagera 

med personalen. Detta kan, som berörts ovan, relateras till besökarnas syn på vad ett museum är. Alla 

intervjuade besökare reagerade på liknande sätt inför möjligheten att påverka museet. Även detta kan 

relateras till besökarnas syn på vad ett museum är eller ska vara. Ur denna synvinkel blir det intressant 

att alla besökare som intervjuats i Backstage framhöll att det var kontakten med konservatorn som de 

uppskattade mest med utställningen. Samtidigt tydde svaren på att det var denna kontakt som gav 

besökarna mest information. Endast en av besökarna i Japansk form hade besökt Backstage, men då 

utan att prata med konservatorn. Hade resultaten sett annorlunda ut om besökarna i Japansk form först 

besökt Backstage och pratat med konservatorn? Det är möjligt att detta skulle ha påverkat besökarnas 

val av medium för att få information i utställningen. Hade besöket i Backstage då påverkat besökarnas 

syn på Japansk form? Dessa tankar leder över till uppsatsens diskussionskapitel, som avslutas med 

förtydligade slutsatser. De följs av ett avsnitt om vidare forskning inom området och en avslutande 

sammanfattning.  
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DISKUSSION 

Den här undersökningen har genomförts i ett tidigt skede av projektet. Projektet lanserades med 

avsikten att utvecklas och med inställningen att andra parter kan ansluta sig allteftersom de själva kan 

se vad Backstage är, hur det utvecklas och vad det kan bli. Detta har medfört att förutsättningarna för 

denna undersökning påverkats av tiden för undersökningen. Exempelvis arbetade konservatorn i sina 

privata kläder, istället för i den rock hon skulle använt i en ateljé. Rocken visade sig ha ett 

symbolvärde som ökade tröskeln för besökarna, men för konservatorn är det ett praktiskt plagg som 

både skyddar privata kläder i huvudsak från limmet som används vid arbetet och inger en betryggande 

känsla av att vara på en arbetsplats. För besökarna sänkte denna kompromiss tröskeln in i Backstage, 

men kläderna skapar ändå en osäkerhet i och med att de inte signalerar något om konservatorns 

yrkesroll eller skiljer henne från besökarna på ett tydligt sätt. Detta är en förutsättning som påverkat 

undersökningen och de slutsatser som den resulterat i. Men det är även förutsättningar som redan när 

undersökningen genomfördes var väntade att förändras då museet inväntade sponsrade arbetskläder. 

Den typen av kläder, med en tydlig logga på ryggen där det i det här fallet står Röhsska Backstage, är i 

dagens samhälle en tydlig symbol för att detta är personal, en ansvarig person eller volontär som hör 

till denna plats och att det är en person som det är okej att ställa frågor till. Denna typ av kläder är en 

vanlig syn vid olika evenemang eller arbetsplatser. Detta, i likhet med den planerade välkomstskylten, 

borde signalera till besökarna att det är okej att gå in och sänka tröskeln ytterligare. Men det skulle 

kunna påverka besökarnas beteende i rummet på flera sätt, skylten och kläderna skulle kunna 

underlätta och men även försvåra själva kontakten med konservatorn. Att de visar att rummet är öppet 

behöver inte betyda att de gör att konservatorn som person är mer lättillgänglig. Det skulle kunna 

påverka dynamiken i rummet och resultatet av intervjuerna och observationerna. Exempelvis är det 

möjligt att dessa kläder skulle kunna förstärka kopplingen mellan konserveringen och museets 

verksamhet.   

    Backstage har undersökts medan ateljén var bemannad, med utgångspunkten att undersöka projektet 

som det är tänkt att vara. Men det förekommer att ateljén inte är bemannad, exempelvis under helger 

och när konservatorn har lunch eller möten. Detta medför att den undersökta upplevelsen av Backstage 

skiljer sig från den upplevelse besökare får när Backstage är obemannat och detta har inte inkluderats i 

undersökningen. Om undersökningen utsträckt sig till att innehålla två separata observationer och 

intervjuer för att täcka in besökarna i båda situationerna hade den tydligare kunnat visa på vilken 

skillnad personalens närvaro i Backstage har. Detta hade varit relevant då personalens närvaro i 

Backstage utgör den största eller påtagligaste skillnaden mellan Backstage och Japansk form. Detta 

skulle kunna innebära att Backstage, när ateljén är obemannad kan uppfattas som en iscensättning av 

en konservatorsateljé vilket påverkar besökarnas reception och upplevelse. Troligtvis stämmer denna 

reception inte med museets intention att förmedla förståelse för verksamheten och en inblick i 

samlingarna. Det hade varit intressant att se om besökarna skulle anse att texterna i Backstage 
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besvarade de frågor besöket gett upphov till, precis som i Japansk form eller om de inte upplevt att 

frågorna besvarades och att personalen saknades. Den här undersökningen antyder att konservatorns 

närvaro som medium i utställningen överskuggar de övriga som finns i lokalen och som diskuterades 

under intervjuerna. Dessa tankar inleddes med de frågor som avslutade den övergripande analysen. 

Om de intervjuade besökarna i Japansk form hade haft kontakt med konservatorn är det möjligt att 

dessa intervjuer kunnat stödja eller fälla spekulationen att konservatorns närvaro i utställningen 

överskuggar andra medier. Detta blev dock inte fallet.  

    Museets strävan med Backstage, att öka tillgängligheten och införa en dialog med besökarna, 

stämmer överens med tankarna inom den nya museologin om ett brukarinriktat museum med 

brukardelaktighet som mål.69 Denna inriktning syns även på andra håll inom svensk museiverksamhet, 

ett exempel är att Riksförbundet Sveriges museer på sitt årliga vårmöte har valt ett snarliggande tema 

nämligen besökarinflytande, användargenererad utveckling och kundnytta på museer.70 Dessa 

tendenser syns på många ställen i den svenska museivärlden, att museer på olika sätt försöker 

engagera och nå ut till sina besökare. Ett exempel som berördes redan i forskningsläget är 

Framtidsminnen ett projekt som Historiska museet genomfört där museibesökarna engagerades och 

fick välja föremål som samlades in till en utställning. 71 Deras val analyserades och användes sedan 

internt i museet för att utveckla deras samlingssystem. Ytterligare ett liknande projekt är Arkeolog för 

en dag.72 Andra exempel är museers ökade närvaro på olika sociala medier där besökare exempelvis 

uppmanas rösta på olika föremål i relation till utställningar, museer använder även sina hemsidor på 

detta sätt. Exempelvis Nordiska museet och utställningen Dandy som erbjuder möjligheten att rösta på 

en favorit.73 Sörmlands museum driver två bloggar, Seniorbloggen och Youthhood, där ungdomar 

respektive pensionärer får blogga om olika teman och lyfta fram ett föremål ur museets samlingar.74 

Dock varierar graden av användargenererad utveckling i dessa olika exempel, men de är ändå försök 

att öppna för och påbörja en dialog med besökarna. Samtidigt handlar alla dessa projekt, och det finns 

många fler, om att på olika sätt engagera besökare i museets verksamhet och vad museer är, vilket är 

precis vad Backstage på sitt sätt också strävar efter i sin publika del.  

    Utöver detta består Backstage av en del som endast flyktigt berörts i denna uppsats, nämligen 

digitaliseringsarbetet. Då det inte arbetades med denna publikt i ateljén vid undersökningstillfället har 

det inte varit motiverat att gå djupare in på den. Det bör nämnas att denna del utgör en stor del av 

museets arbete med att tillgängliggöra sina samlingar och kommer att påverka Backstage projektets 

och Röhsska museets dialog med besökarna när det har utvecklats mer. En tanke är att med hjälp av 

eller utifrån databasen arbeta tillsammans med besökarna för att bland annat diskutera oliks ämnen 

samt gestaltningen av utställningar och fördjupningar.  
                                                             
69 Röhsska museet, Målprogram med Verksamhetsplan, 2011, s. 3 
    Röhsska museet, Projektbeskrivning: Publikdigitalisering ”Röhsska backstage”, s. 1 
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71 Svanberg, Fredrik, Museer och samlande, 2009, s. 77 
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    Röhsska museets mål och arbete med att tillgängliggöra så mycket av samlingen som möjligt kan 

precis som de publika aspekterna av Backstage knytas till den nya museologin. Detta sker genom den 

pallställsförvaringen och ateljén i Backstage, digitaliseringsarbetet som ska leda till en publik databas, 

de planerade öppna magasinen och en ökad föremålsmängd i utställningarna som byggs på våning två. 

Det kan kopplas till författare som Suzanne Keene, som har genomfört en undersökning av 

tillgängligheten i engelska och walesiska museisamlingar. Denna undersökning berör besökares 

fysiska tillgänglighet till museisamlingarna men bakgrunden till undersökningen och några av hennes 

tidigare publikationer är att det inom museivärlden, i England men även i andra delar av Europa, finns 

ett tryck på museer att motivera varför de har stora samlingar som endast används i vad som upplevs 

som en liten utsträckning. Ett av resultaten Keene nådde var att 74% av museipersonalen i England 

ansåg att deras samlingar användes för lite.75 Röhsska museets strävan efter att tillgängliggöra sina 

samlingar behöver inte bero på samma yttre tryck som motiverat Keene. Men denna strömning kan ha 

påverkat andra museer och de i sin tur kan ligga bakom de förändrade trender som påverkat 

Backstage. Oavsett vilket förefaller arbetsprocessen Backstage vara ett uppskattat element i museets 

verksamhet och det är ett intressant sätt att visa föremål när de normalt sett inte skulle visas för 

besökare. Även om det inte är helt tydligt för besökarna att föremålen i Backstage, i ateljén, pallställen 

och fördjupningarna, visas då de normalt sätt inte brukar visas uppskattar besökarna ändå att se 

föremålen medan de konserverades. Detta uttrycktes i utställningslokalen. En fråga som följt med 

under denna undersökning är: har fördelarna, som tillgängliggörandet av museets verksamhet och 

samlingar gett, vägt upp att det tar längre tid att genomföra konserveringsarbetet? Det är detta som har 

visat sig vara utmärkande för projektet. Det är bara personalen och besökarna som kan uttala sig om 

detta, men stämningen i Backstage under undersökningen lutar åt ett positivt svar.   
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SLUTSATSER 
Vad är museets intention med Backstage projektets publika del och vilken reception 

kan studeras hos besökarna?  
Museets intention med Backstage är att sprida förståelse för Collection enhetens verksamhet, att 

tillgängliggöra museisamlingen och skapa en dialog med besökarna. Besökarna får information om 

konserveringen och en viss förståelse kring konservatorns arbete men det förutsätter även en 

interaktion mellan besökare och konservator som inte alltid uppnås. Besökarna får inte någon insikt 

kring vad som finns i museets samlingar och upplever inte att det är vad som visas, men uttrycker en 

uppskattning över möjligheten att få se mer.  

 

Vad är museets intention med utställningen Japansk form och vilken reception kan 

studeras hos besökarna? 
Museets intention med Japansk form inkluderas i museets övergripande mål, att sprida information om 

form och design och att samtida design hittar inspiration i historien. Japansk form ska samtidigt 

representera hur museet ursprungligen presenterat sina samlingar och visa upp, eller ge en inblick i 

den japanska samlingen. Besökarna uppfattade att det var museets japanska samling som visades men 

utan att reflektera över att det inte var hela samlingen. Att museet relaterar ny design till äldre 

uppfattades men upplevdes inte i utställningen, inte heller noterade besökarna att museets ursprungliga 

utställningsteknik representerades.   

 

Hur motsvaras museets intention av Backstage besökarnas reception och vad skiljer 

denna från receptionen i Japansk form?  
Museets intention med Backstage och Japansk form överensstämmer då båda inkluderas i museets 

övergripande mål och besökarna har till en viss del uppfattat detta. Besökarnas reception i Backstage 

motsvarar inte museets intention då de inte får någon insikt i vad som finns i museets samlingar. 

Besökarna får däremot information om konserveringen och en viss förståelse kring konservatorns 

arbete men eventuellt utan att koppla detta till att museet vill visa upp och skapa förståelse för sin 

verksamhet. I detta avseende motsvarar besökarnas reception museets intention men det förutsätter en 

interaktion mellan besökare och konservator. En dialog mellan besökarna och museet finns i dagsläget 

inte och en upplevd tröskel försvårar besökarnas reception, då denna hindrar besökarna från att gå in i 

utställningsrummet.  

    Det som skiljer receptionen mellan Japansk form och Backstage är mediet genom vilka besökarna 

får information. I Japansk form förmedlas informationen genom föremål med tillhörande texter och 

det är dessa besökarna nyttjar. I Backstage förmedlas informationen genom konservatorn och föremål 

utan texter samt föremål med texter. Besökarna använde möjligheten att fråga konservatorn och 

intervjuerna visade att detta medium uppskattades mest. Även föremålen med tillhörande texter 
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studerades medan föremålen utan texter inte gav någon information. Det som skiljer receptionen är att 

i Backstage uppfattades det konservatorn förmedlade men inte det föremålen förmedlade.  

 

Hur påverkar Backstage projektets publika del museets personal? 
Den publika arbetsprocessens påverkan på konservatorn är inte så stor. Det som inverkar mest på 

arbetet är ateljéns utrustning och detta är egentligen inte på grund av att arbetet genomförs inför 

publik. Besökarnas frågor utgör avbrott i arbetet vilket gör att det tar lite längre tid än det behöver göra 

och inverkar på konservatorns koncentration, men detta ses som en del av museets arbete med att 

tillgängliggöra verksamheten. Vid tiden för undersökningen arbetade konservatorn inte i sina 

arbetskläder, det var en tillfällig kompromiss för att sänka tröskeln till förmån för besökarna. Den 

ordinarie personalens roll i Backstage har inte studerats. Det finns en oro för att personalen kommer 

att påverkas mer i ett senare skede av projektets på grund av museet arbete mot att släppa 

tolkningsföreträdet.  
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VIDARE FORSKNING 

Det skulle kunna vara givande att utföra ytterligare en studie i Backstage när projektet är längre 

framskridet. Detta för att se om besökarna blivit mer bekväma när projektet fått tid att etablera sig och 

för att undersöka vilka åtgärder som fått vilken effekt samt vad detta kan säga. Det är troligt att 

resultaten av en sådan ny undersökning skiljer sig från de denna undersökning resulterat i. Det skulle 

även vara intressant att göra djupare studier av besökarnas meningsskapande i denna miljö utifrån Eva 

Insulanders och Staffan Selanders modell, på vilken nivå engagerar sig besökarna i Backstage, vad 

tänker de kring och vad bidrar till deras meningsskapande? Det har denna undersökning inte försökt 

studera, då den mer fokuserat på om besökarna tar till sig utställningsformen/greppet och går in och 

interagerar med konservatorn. Men det skulle vara intressant att utveckla Backstage och dess 

utformning genom att undersöka besökarna meningsskapande, så att exempelvis den öppna 

magasinförvaringen kan anpassas så besökarna får ut något av föremålen och de inte helt överskuggas 

av personalen. För att göra kan det vara givande att göra observationer när Backstage är obemannat 

och jämföra dessa med observationer när Backstage är bemannat, då detta, vilket diskuterats tidigare, 

kan belysa konservatorns roll som medium. Det skulle även vara intressant att fortsätta studera 

besökare i Backstage men i jämförelse med en av de temporära utställningarna längre ner i museet. Då 

de lockar fler besökare och mer intresse än Japansk form, vilket kanske ger en mer rättvis bild med en 

större spridning på besökarna. En fortsatt undersökning av Backstage med observationer även av de 

som inte går in i lokalen skulle kunna ge en tydligare bild av vad som utgör tröskeln och 

förhoppningsvis även ge ett svar på hur den kan minskas eller motverkas. Sammantaget skulle fortsatt 

forskning kring Backstage ge en tydligare bild av hur arbetsprocessen fungerar och tas emot av 

besökarna och därigenom tydligare klarlägga dess för- och nackdelar. 
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SAMMANFATTNING  
Röhsska museets arbetsprocess Röhsska Backstage har undersökts i relation till museets basutställning 

Japansk form. I Backstage visar museet upp delar av sin ordinarie verksamhet och utför publikt i ett 

utställningsrum. Undersökningen har fokuserat på att studera museets intention och besökarnas 

reception i Backstage och Japansk form samt kring personalens upplevelse av Backstage projektets 

publika aspekt. För att göra detta har personal på museet intervjuats. Besökare i både Japansk form 

och Backstage har observerats och intervjuats. Undersökningens huvudsakliga var att nå information 

som kan utveckla Backstage projektet.  

    Undersökningen orienterades kring museets intention och besökarnas reception i de två 

utställningarna samt hur den publika aspekten påverkade personalen. Slutsatserna är att det som skiljer 

intentionen och receptionen i Japansk form och Backstage är att i Backstage fungerar konservatorn 

som ett medium och att detta överskuggade utställningens andra medium, som föremål och texter. 

Personalen påverkades inte i någon större utsträckning av den publika arbetsformen men det finns en 

tveksamhet till formen. Även hos besökarna syns en tveksamhet som i uppsatsen beskrivs som en 

tröskel som försvårar besökarnas kliv in i utställningslokalen.  
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BILAGOR 

INTERVJUSCHEMAN 
Struktur för intervju Anna Billing-Wetterlundh, enhetschef collections 
Inledande frågor/till att börja med 

• Vill du berätta lite om dig själv 
-‐ Vad har du för bakgrund? Utbildning? 
-‐ Hur länge har du arbetat på museet? 

 
Skulle du kunna berätta lite om …. 

• Backstage projektet 
-‐ Vad var inspirationen? 
-‐ Vad är målet och syftet (visa fler föremål längre, tillgänglighet?) 
-‐ Har tankarna funnits länge men inte blivit genomförbara förrän omgestaltnings projektet eller är de 

relativt nya? 
-‐  Vad är det för budskap du vill ge till besökarna? Vad ska de se? Vilken information vill du sprida? 
-‐ Finns det någon tanke på att locka besökarna till återbesök och därför en fokus på 

lokalbefolkningen?  
• Vad har du för tankar bakom den önskade dialogen med besökarna? Hur verkar den fungera? 

(Översättningarna till de olika språken?) 
 

• Hur många är/har varit delaktiga i projektet? Planering, uppsättning, uppdatering mm.  
• Skillnader mellan Backstage och en basutställning i planering? 

 
• Hur ser den dagliga verksamheten i Backstage ut? 

-‐ Hur det är att arbeta i Backstage (uppgifter, utrymme, utrustning mm.)? Går det att göra allt ni vill?  
-‐ Hur fungerar det att arbeta så nära besökarna? 
-‐ Vilka arbetar med digitalisering och pågår detta samtidigt som konserveringsarbetet? 

• Vad tycker du skiljer Backstage från en vanlig utställning, ur besökarnas synpunkt?  
• Vilken respons tycker du dig se när det gäller Backstage mottagande?  

-‐ Har ni redan nu fått någon uppfattning om vad besökarna är intresserade av?  
-‐ Eller något som hjälper er utveckla projektet  
-‐ Eller bekräftar ett intresse för projektet? 
 

• Har projektet uppmärksammats på något sätt lokalt? Eller av andra museer? 
• Hur det är tänkt att Backstage ska utvecklas? När? 
• Vad har du stött på för problem med projektet? 
• Vad har du lärt dig av projektet? 
• (Finns det något du velat ändra om du fått börja om från början med projektet utifrån dina erfarenheter 

nu? Om du fick helt fria händer?) 
• Fanns det några idéer du/ni hade från början men inte kunnat förverkliga? 
• Pågår det aktiviteter i utställningen, Pensionärs happenings? Barvagnsvisningar.  

 
Är det något du vill säga eller tycker att jag har missat att fråga om, något jag bör veta? Kan jag ringa om jag 
kommer på ytterligare någon fråga? 
 
 
  



 
 

50 

Struktur för intervju Anna Ekman, konservator 
 
Lite inledande frågor… 

• Vill du berätta lite om dig själv? 
-‐ Vad har du för bakgrund, utbildning till exempel? 
-‐ Hur länge har du arbetat här på Röhsska? 
-‐ Hur delaktig har du varit i projektet? 

 
Kan du berätta lite om…. 

• Hur du upplever arbetet i Backstage? 
• Hur upplever du besökarna?  

-‐ Påverkar deras delaktighet i Backstage ditt arbete?  
-‐ Ställer de frågor? Vilken sort? Upplever du att du kan besvara dem? 
-‐ Inleder du samtal med besökare spontant? 

• Vad visar besökarna intresse för?  
-‐ Ditt arbete? 
-‐ Föremålen? 
-‐ Vad får du berätta om dem? 
-‐ Vad tror du att de tycker om den här formen av ”utställning”? 

• Vad tycker du skiljer Backstage från arbetet med en basutställning? Din arbetsinsats/delaktighet. 
-‐ Hur fungerar arbetsutrymmet?  
-‐ Påverkas ditt konserveringsarbete, tar det längre tid att genomföra på det här sättet? Finns det 

moment som inte kan genomföras i Backstage?   
•  Har du varit delaktig i arbetet med/produktionen av någon av museets basutställningar?  

-‐ Vilken? 
-‐ Hur tycker du att arbetet med Backstage skiljer sig ifrån den/det? 

• Vad tycker du om att arbeta på det här sättet och fortsätta vara delaktig i utställningen en längre tid? 
• Vad upplever du som din roll i Backstage? Bidrar du till att informera om museets verksamhet? Visar 

du upp föremålen? Föreställning?  
• Vad tycker du är syftet med projektet? (Är det bra att visa mer av museet, arbete och föremål?) 
• Vad tycker du om att arbeta så här? 
• Finns det något mer du skulle vilja göra i Backstage? Eller något du funderat på för att utveckla 

Backstage?  
• (Finns det något du velat ändra om du fått börja om från början med projektet utifrån dina erfarenheter 

nu? Om du fick helt fria händer?) 
 
Är det något du vill säga som jag inte har tagit upp/glömt att fråga om? 
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Struktur för intervjuer med besökare, Backstage 
NR:____  Ålder: ________   Kön: M/K 
Bor du i Göteborg eller närområdet/lokalt?  Ja/Nej 
Är det här ditt första besök i museet? Ja/Nej 
Varför besöker du museet idag?  

-‐ Besöka denna utställning (Backstage) 
-‐ Lära mig något 
-‐ Se en viss utställning: 

________________________________ 
-‐ Underhållning 
-‐ Träffa någon i personalen/möte 
-‐ Umgås 
-‐ Fika 
-‐ Annat :  

__________________________________
__________________________________ 

Vad tyckte du om utställningen? Positivt/negativt  
Har du besökt utställningen tidigare? Ja/nej 

-‐ Om nej, viste du att denna utställning 
fanns innan du kom hit idag? Ja/Nej 

-‐ Om ja, Hur fick du information om den? 
Förtydligande: 
__________________________________ 

Har du besökt någon annan utställning här idag? 
Ja/Nej 

-‐ Om ja, vilken? 
__________________________________
____ 

-‐ Hur tycker du att Backstage skiljer sig från 
den? 

_________________________________________
_________________________________________ 
Hade du planerat att besöka Backstage? Ja/Nej 

-‐ Om ja, levde den upp till dina 
förväntningar? Ja/Nej 

Ta ställning till påståendet och gradera, skalan 1-5. 
Du trivs/känner dig bekväm här i museet. 
Instämmer inte alls 1   2   3 (neutral)   4   5 
instämmer helt 
 
Väckte utställningen frågor? Ja/Nej 
(Om ja:) Upplever du att dessa frågor besvarades i 
utställningen?  

-‐ Genom utställningstexterna 
-‐ Genom utställningens upplägg 
-‐ Genom (vanlig) guide 
-‐ Audio/daisy guide 
-‐ Genom att fråga personalen/konservatorn 
-‐ Genom att röra vid föremålen? 
-‐ Annat: 

_________________________________ 
-‐ Jag upplevde att de inte besvarades 

Vad var din fråga? : 
_________________________________________ 
Hur vill du helst få information i utställningen? 

-‐ Genom utställningstexterna 
-‐ Genom utställningens upplägg 
-‐ Genom en guide/visning 
-‐ Audio/daisy guide 
-‐ Genom att fråga personalen/konservatorn 

-‐ Genom att röra vid föremålen 
-‐ Genom interaktiva digitala 

stationer/datorer 
-‐ Annat: 

__________________________________
Vad upplevde du att utställningen 
handlade om? 

-‐ Föremålen/föremåls gruppernas teman 
-‐ Museiverksamheten 
-‐ Bägge 
-‐ Museets samlingar 
-‐ Annat: 

__________________________________ 
Har du besökt museets hemsida? Ja/Nej 

-‐ Om ja, var det en anledning till ditt besök? 
Ja/Nej 

Har du besökt Backstages blogg? Ja/Nej 
-‐ Om ja, var det en anledning till ditt besök? 

Ja/Nej 
 
Hur var det att besöka utställningen när personalen 
sitter och arbetar? 

-‐ Positivt 
-‐ Negativt  
-‐ Negativt förändrat till positivt 
-‐ Positivt förändrat till negativt 

Ev. förtydligande: 
_________________________________________
_________________________________________ 
Bidrog detta till att du valde att besöka 
utställningen? Ja/Nej 
Pratade du med personalen?  Ja/Nej? 

-‐ Om ja, vad tyckte du om det? 
Positivt/Negativt 

_________________________________________ 
-‐ Om ja, vad pratade ni om? 

_________________________________________ 
-‐ Om nej, varför inte? 

_________________________________________ 
Får du någon uppfattning om hur omfattande 
museets samling är efter utställningen? Eller vad 
den innehåller? Ja/Nej 
Vad var intressant med utställningen? 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Vet du att föremålen byts ut? Ja/Nej 

-‐ Vad tycker du om detta? Positivt/Negativt 
Ev. förtydligande: 
_________________________________________ 
Kan du tänka dig att besöka den här utställningen 
igen?  

Ja/Nej 
-‐ Varför/Varför inte? 

_________________________________ 
Skulle du vilja ändra på något i utställningen? 
Ja/Nej 
Om du fick fria händer, vad i utställningen skulle 
du vilja ändra på? Fri svar: 
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_________________________________________
_________________________________________ 

-‐ Varför?____________________________
__________________________________ 

-‐ Om nej på frågan ovan, skulle du komma 
tillbaka om detta ändrades? Ja/Nej 

Har du möjlighet att påverka Backstage/museet? 
Ja/Nej 

-‐ om ja, hur kan du göra det? 
__________________________________ 

-‐ Vill du ha det? Ja/Nej 
 
Hur vill du lämna dina åsikter? 

-‐ Prata med personal direkt i utställningen 
-‐ Berätta för guide 
-‐ Berätta för någon i receptionen 
-‐ Skriva brev 
-‐ Maila 
-‐ Fylla i ett formulär på hemsidan efter 

besöket 
-‐ Lämna kommentar på Backstages blogg 
-‐ Lämna enkät i receptionen efter besök 
-‐ Annat: 

__________________________________
__________________________________
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Struktur för intervjuer med besökare, Japansk form 
NR:____  Ålder: ________   Kön: M/K 
Bor du i Göteborg eller närområdet/lokalt?  Ja/Nej 
Är det här ditt första besök i museet? Ja/Nej 
Varför besöker du museet idag?  

-‐ Besöka denna utställning (Japansk Form) 
-‐ Lära mig något 
-‐ Se en viss utställning: 

________________________________ 
-‐ Underhållning 
-‐ Träffa någon i personalen/möte 
-‐ Umgås 
-‐ Fika 
-‐ Annat :  

__________________________________
__________________________________ 

Vad tyckte du om utställningen? Positivt/negativt  
Har du besökt utställningen tidigare? Ja/nej 

-‐ Om nej, viste du att denna utställning 
fanns innan du kom hit idag? Ja/Nej 

-‐ Om ja, Hur fick du information om den? 
Förtydligande: 
__________________________________ 

Har du besökt någon annan utställning här idag? 
Ja/Nej 

-‐ Om ja, vilken? 
_________________________________ 

-‐ Hur tycker du att japansk form skiljer sig 
från den? : 
__________________________________
__________________________________ 

Hade du planerat att besöka Japansk Form/Bas? 
Ja/Nej 

-‐ Om ja, levde den upp till dina 
förväntningar? Ja/Nej 

Ta ställning till påståendet och gradera, skalan 1-5. 
Du trivs/känner dig bekväm här i museet. 
Instämmer inte alls 1   2   3 (neutral)   4   5 
instämmer helt 
 
Väckte utställningen frågor? Ja/Nej 
(Om ja:) Upplever du att dessa frågor besvarades i 
utställningen?  

-‐ Genom utställningstexterna 
-‐ Genom utställningens upplägg 
-‐ Genom (vanlig) guide 
-‐ Audio/daisy guide 
-‐ Genom att fråga personal 
-‐ Genom att röra vid föremålen 
-‐ Annat: 

__________________________________ 
-‐ Jag upplevde att de inte besvarades 

Vad var din fråga? : 
_________________________________________ 
Hur vill du helst få information i utställningen?  

-‐ Genom utställningstexterna 
-‐ Genom utställningens upplägg 
-‐ Genom en guide/visning 
-‐ Audio/daisy guide 

-‐ Genom att fråga personal 
-‐ Genom att röra vid föremålen 
-‐ Genom interaktiva digitala 

stationer/datorer 
-‐ Annat: 

__________________________________
Har du använt en audio/daisy guide? 
Ja/Nej 

-‐ Om ja, vad tyckte du om det? 
Positivt/Negativt 

-‐ Om nej, viste du att den möjligheten 
fanns? Ja/Nej 

-‐ Om nej, hade du velat använda en? Ja/Nej 
 
Har du besökt museets hemsida? Ja/Nej 

-‐ Om ja, var det en anledning till ditt besök? 
Ja/Nej 

 
Pratade du med personalen?  Ja/Nej? 

-‐ Om ja, vad tyckte du om det? 
Positivt/Negativt 

_________________________________________ 
-‐ Om ja, vad pratade ni om? 

_________________________ 
-‐ Om nej, varför inte? 

________________________________ 
-‐ Skulle du vilja ha mer kontakt med 

personalen under ett besök i 
utställningen/museet? Ja/Nej 

Får du någon uppfattning om hur omfattande 
museets samling är efter utställningen? Eller vad 
den innehåller? Ja/Nej 

-‐ Vill du ha det? Ja/Nej 
Vad var intressant med utställningen? 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Skulle du vilja att föremålen byttes ut i 
utställningen? Så det är samma tema, men lite 
variation i föremålen? Ja/Nej 
Varför?: 
_________________________________________
_________________________________________ 
Kan du tänka dig att besöka den här utställningen 
igen?  

Ja/Nej 
-‐ Varför/Varför inte? 
__________________________________ 
Skulle du vilja att något ändrades i 
utställningen? Ja/Nej 

 
Om du fick fria händer, vad i utställningen skulle 
du vilja ändra på? Fri svar: 
_________________________________________ 

-‐ Varför?____________________________
__________________________________ 

-‐ Om nej på frågan ovan, skulle du komma 
tillbaka om detta ändrades? Ja/Nej 
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Har du möjlighet att påverka utställningen/museet? 
Ja/Nej 

-‐ om ja, hur kan du göra det? 
_____________________________________ 
-‐ Vill du ha det? Ja/Nej 

 
Hur vill du lämna dina åsikter? 

-‐ Prata med personal direkt i utställningen 
-‐ Berätta för guide 
-‐ Berätta för någon i receptionen 

-‐ Skriva brev 
-‐ Maila 
-‐ Fylla i ett formulär på hemsidan efter 

besöket 
-‐ Lämna kommentar på Backstages blogg 
-‐ Lämna enkät i receptionen efter besök 
-‐ Annat: 

__________________________________
__________________________________

 

 



 

 55 
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