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Förord

Museerna i Sverige är fantastiska! År 2016 gjordes mer än 28 miljoner 
museibesök i landet och Eurobarometern visade nyligen att Sverige lig-
ger långt över EU-genomsnittet när det gäller hur stor andel av befolk-
ningen som besöker museer. 

Museerna främjar kunskap, bildning och kulturupplevelser. De beva-
rar kulturarvet och tar fram ny kunskap. De utvecklar nya former för att 
möta och engagera publiken och har ett stort förtroende som samhälls- 
och kunskapsinstitutioner. Allt detta är förmågor som inte ska under-
skattas mot bakgrund av de olika samhällsutmaningar som vi ser i vår tid. 

Riksantikvarieämbetet har sedan sommaren 2017 ett samlat ansvar för 
museifrågor. I uppdraget ingår att främja utveckling och samarbete inom 
museiområdet. Vi har tagit fram den här rapporten för att sammanställa 
kunskap och för att lyfta fram exempel på hur olika museer i hela landet 
arbetar för att vidga sin publik och nå nya publikgrupper. Vår förhopp-
ning är att rapporten ska kunna stödja museerna i det fortsatta arbetet 
och att man genom de många exemplen ska kunna inspireras av varandra.

När jag talade med rapportförfattarna i samband med färdigställandet 
av skriften gav de uttryck för en insikt som vuxit fram under arbetets 
gång och som jag lade på minnet. De sade ungefär så här: ”Ibland tror 
vi inte att museerna själva förstår hur innovativa de är.” Förhoppningsvis 
kan denna skrift bidra till att synliggöra den mångfald av olika arbets-
sätt som museer utvecklat för att bredda sin publik.

Lars Amréus
riksantikvarie
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Summary 

More than 28 million visits were made to museums in Sweden in 2016. 
The number of visits is increasing and surveys show that visitors are gene-
rally very satisfied with their museum experiences. At the same time, a 
number of other studies and surveys show that not all groups of people 
in the Swedish society visit museums. Since many public museums in 
Sweden are expected to reach, serve and be accessible to everyone, this 
is a potential dilemma. 

This report has studied and analysed how museums in Sweden have 
endeavored to reach a wider audience. The study focused on the following 
questions: 1) How has the relationship between museums and audiences 
changed over time? 2) What general knowledge do we have about visits 
to museums in Sweden and what are the potential obstacles that muse-
ums face in attracting a wider audience? 3) How can museums widen 
their audiences? In order to answer these questions we have synthe sised 
research from museology, statistics and visitor surveys. Additionally, we 
have conducted interviews with approximately sixty people working in 
museums or researching museums and we have sent a poll to 1 500 (Swe-
dish) museums. 

Designing learning, disseminating knowledge and creating cultural 
meaning in the context of the museum visit have always been important 
issues for museums. Research in museology shows that the view of the 
role of the visitor has changed over time: from receiving knowledge 
from an expert to engaging or participating in learning and experiences. 
Thus, this research shows that the focus on the audience has not neces-
sarily increased but rather the view of the audience per se has changed. 
Current perspectives focus on questions concerning the outcome of a 
museum visit, on who feels – or does not feel – welcome and comfor-
table in a museum and why, and on how to best design the interface 
between a museum and its audience. These new questions put greater 
emphasis on museums as institutions of knowledge, since the demands 
on what is being mediated increases. The new types of questions also 
make  museums part of larger societal issues and developments. 

Museological research, official statistics, investigations of cultural 
habits and studies that focus on specific issues, questions or groups agree 
that there are people who do not visit museums and this evidence also 
points to the existence of different factors that may explain why this is. 
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These factors can be described as different types of obstacles that are 
related to the museums themselves. By comparing theories in museolo-
gical research and answers given by the museums themselves, this report 
shows that the obstacles highlighted in research are not the same impe-
diments accentuated by the museums themselves. 

Museums work in many different, innovative and successful ways 
to overcome these obstacles in order to widen their audiences. These 
approaches can be both quantitative and qualitative. This report presents 
a number of strategies and practices that different kinds of museums in 
different parts of Sweden have used in order to widen their audience. 

The examples that we highlight are multiple and diverse. However, 
a common factor is that these museums are all striving to understand 
their desired audiences and creating relationships with them. They have 
adapted themselves in different ways to the audiences and their different 
needs and ambitions in order to make more people able or willing to 
visit the museum. In order to seek and attract wider audiences, these 
museums have first broadened their own perspectives, practices and 
 operations.
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Rapporten Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv har under-
sökt och analyserat hur museerna arbetat med att vidga sin publik.

År 2016 gjordes 28,1 miljoner museibesök i Sverige. Internationella 
undersökningar visar att i jämförelse med andra EU-länder besöker en 
hög andel av befolkningen museer. Antalet museibesök ökar och många 
studier visar att de som besöker museerna generellt är mycket nöjda. 
Samtidigt visar studier och besöksundersökningar att alla människor 
inte kommer till museerna. 

Rapporten Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv tar sitt 
avstamp i det faktum att många av Sveriges offentliga museer har inskri-
vet i sina uppdrag att de ska vara till för alla i samhället men att stu-
dier och besöksundersökningar visar att alla människor inte kommer 
till museerna. Syftet har således varit att brett undersöka hur museerna 
arbetar med den förväntan som finns på dem att vara till för alla men i 
praktiken inte nå alla. Studien grundar sig på inläsning av litteratur, sta-
tistik och breda besöks undersökningar, djupintervjuer med ett sextiotal 
personer verksamma vid museer eller som forskat om museer samt en 
enkät ställd till cirka 1 500 museer över hela landet. Avsikten har varit 
att sammanställa kunskap som kan vara till nytta för museerna i deras 
verksamhetsutveckling.

Forskning om museer visar att synen på publiken förändrats från ett 
ideal om mottagande till deltagande och ibland medskapande. Den visar 
också tydligt att idéer om folkbildning alltid funnits i museernas grund-
valar och att vad som ändrats över tid inom museiprofessionen inte är ett 
ökat fokus på publiken utan snarare en ändrad syn på publiken. Denna 
nya syn ställer besökaren mer tydligt i centrum än tidigare med fokus på 
vad man får med sig från ett museibesök, vem som känner sig välkom-
men samt hur publikmötet bäst utformas. Detta ställer högre krav på 
museerna som kunskapsinstitutioner, eftersom kraven på det som ska 
förmedlas blir högre. Det gör också museerna till delar av större sam-
hällsfrågor. Museernas förhållande till sina publiker och museernas roll 
i skapandet av ett hållbart samhälle är en växande fråga internationellt.

Det finns idag mycket kunskap om hur museerna i Sverige arbetar 
för att vidga sin publik, mycket kunskap kring vem som kommer till 
museerna samt kring tänkbara orsaker till varför inte fler och/eller nya 
besökare kommer till museet. Denna kunskap är dock inte samman-

Sammanfattning
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ställd och inte heller jämförbar eftersom den tagits fram utifrån olika 
utgångspunkter. Både forskningen och de många studier som gjorts 
kring  specifika frågor, målgrupper och problem pekar på att det finns 
en rad olika faktorer som gör att alla inte kommer – eller kan komma 
– till museerna. Dessa faktorer kan beskrivas som olika typer av hin-
der för besök som finns hos museerna. Studien har visat att de hinder 
som pekas ut i forskning och nationella publikundersökningar inte är 
desamma som de hinder museerna själva lyfter fram som mest avgörande 
för att inte fler kommer till museet.

Denna studie har också undersökt ett antal strategier och arbetssätt 
som museerna i Sverige använt sig utav för att vidga sin publik – dels 
med konkreta exempel från olika museers verksamhet och dels genom 
fem fördjupade studier av särskilda satsningar vid fem olika museer.

Vi kan konstatera att museer arbetar på många olika, innovativa och 
framgångsrika sätt för att vidga sin publik. Sätten kan fungera kvanti-
tativt eller kvalitativt. Studien visar också att det är en framgångsfaktor 
att lära känna den önskade publikens behov och önskemål. Detta kan 
göras på flera olika sätt, bland annat genom olika typer av besöksunder-
sökningar. Studien kan också konstatera att det finns en stor variation i 
vad som lockar och får olika människor att vilja, och kunna, komma till 
museer. Därför krävs medvetna strategier och satsningar för att vidga 
publiken. 

Sätten i de exempel som lyfts fram är många, men gemensamt för alla 
strategierna och satsningarna är att de handlar om att museerna försökt 
att förstå sin önskade publik, har skapat relationer med dem och därefter 
anpassat sin verksamhet utifrån förutsättningar, livsvillkor och önske-
mål. De har på olika sätt förändrat sin verksamhet i relation till publi-
kens behov och för att fler ska kunna eller vilja komma till museet – utan 
att för den sakens skull frångå sina individuella uppdrag och områden. 
För att vidga sin publik har de alltså vidgat sig själva och sin verksamhet.
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1. Inledning

1.1 FLER MUSEIBESÖK MEN SAMMA PUBLIK?

År 2016 gjordes 28,1 miljoner museibesök i Sverige, en rekordsiffra 
som innebär en ökning på mer än tre miljoner besök över en treårspe-
riod. Vidare ligger Sverige högt i internationella jämförelser vad gäller 
 andelen av befolkningen som besöker museer.1 Inte minst har fri entré-
reformen, som gäller många av de centrala museerna, haft stor betydelse 
för det ökande antalet besök. Redan i april 2017 påvisades att besöken vid 
de museer som berördes av reformen ökat kraftigt.2  Museistatistiken för 
2016 bekräftade denna bild – den totala ökningen vid de berörda muse-
erna var 1,3 miljoner fler besök än föregående år.3

Antalet museibesök ökar alltså och många studier visar att de som 
besöker museerna generellt är mycket nöjda med sina besök och gärna 
återkommer samt att museer har ett stort förtroende i samhället som 
kunskapsinstitutioner.4 

Samtidigt visar studier och besöksundersökningar att alla människor 
inte kommer till museerna. Många av de offentliga museerna i Sverige 
har inskrivet i sina uppdrag att vara till för alla i samhället eller förväntas 
vara det men undersökningar visar att de flesta museer i praktiken sna-
rare når vissa publikgrupper.5 Därmed finns en diskrepans mellan den 
förväntan som finns på museerna och hur utfallet ser ut. När det gäller 
frågan om att vara till för alla finns alltså en utmaning för de offentliga 
museer som inte fullt ut kan motsvara denna förväntan. Av denna orsak 
är många museer intresserade av att vidga sin publik. Dessutom är frå-
gan viktig eftersom de flesta museer helt enkelt vill nå fler besökare eller 
få fler besökare. 

1. Enligt Eurobarometern från 2017 hade 80 procent av Sveriges befolkning besökt ett museum eller galleri 
under de senaste tolv månaderna, detta kan jämföras med EU-snittet som ligger på 50 procent. 

2. Besöksutveckling för de centrala museerna 2016. Redovisning av ett regeringsuppdrag 2017-04-26. Myndig-
heten för kulturanalys. Stockholm.

3. Museer 2016. Kulturfakta 2017:3. Myndigheten för kulturanalys. Stockholm.
4. Se exempelvis Bounia, Alexandra, Nikiforidou, Alexandra, Nikonanou, Niki & Matossian, Albert 

Dicran. 2012. Voices from the Museum: Survey Research in Europe’s National Museums. EUNAMUS Report 
No. 5. Linköping University Interdisciplinary Studies No. 16. Linköping.

5. Se exempelvis den officiella statistik om museerna som Myndigheten för kulturanalys årligen tar fram: 
Museer 2015 respektive Museer 2016 samt Besöksutveckling för de centrala museerna 2016.
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att brett undersöka och analysera hur muse-
erna arbetar med förväntan på att vara till för alla men att i praktiken 
bara nå en del publikgrupper. I detta ingår att sammanställa kunskap 
inom området samt påvisa eventuella svårigheter och dilemman. Under-
sökningen lyfter fram exempel på hur olika museer arbetat för att vidga 
publiken och attrahera nya publikgrupper. Vi har samlat exempel från 
museerna själva och avsikten är att resultatet ska kunna stimulera till 
diskussion och inspiration, och vara till hjälp för museerna i deras verk-
samhetsutveckling. Studien ska således ses som en övergripande kart-
läggning och inte en utvärdering av museernas arbete med publikut-
veckling.

Studien utgår från följande frågeställningar som utreds i varsitt kapitel:

� Hur har relationen mellan museerna och publiken föränd-
rats över tid och hur har detta undersökts i ett internationellt 
 perspektiv?

� Vad vet vi idag på aggregerad nivå om hur museerna i Sverige 
arbetar med att vidga sin publik?

� Hur kan museer arbeta för att vidga sin publik? Kan ett antal 
strategier från museiområdet lyftas fram?

1.3 ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER

Övergripande utgångspunkter i studien är de skrivningar som  riksdagen 
beslutat om allas rätt och möjlighet att delta i kulturlivet samt att de 
offentliga museerna är allas museer.6 Detta ansluter till Riksantikvarie-
ämbetets vision för kulturmiljöarbetet om att alla ska kunna göra anspråk 
på det kulturarv som format Sverige.7 

1.4 DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR

Studien fokuserar på relationerna mellan museerna och deras publiker 
och på hur museerna arbetat och kan arbeta för att vidga sin publik. 
Begreppet vidga avser i denna studie både kvantitativa och kvalitativa 
aspekter och handlar om hur museer genom medvetna satsningar lyckats 
attrahera nya publiker. Även satsningar som utvecklat, fördjupat eller 

6. Nationella kulturpolitiska mål. ”Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling” samt Kulturarvspolitik Prop. 2016/17:116, s. 88.  
”Alla ska känna att det kulturarv som museerna förvaltar tillhör dem.”

7. Vision för kulturmiljöarbetet 2030. Redovisning av ett regeringsuppdrag om ett offensivt och angeläget kultur-
miljöarbete. 2016. Rapport från Riksantikvarieämbetet. ”Visionen för kulturmiljöarbetet är att alla, oavsett 
bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige.” 
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förändrat publikens upplevelse kan inbegripas även om de inte inneburit 
att publiken ökat numerärt. Vad som utgör nya publiker beror på hur 
den vanliga publiken ser ut. Enklast kan det beskrivas som personer som 
inte brukar besöka det aktuella museet och varierar alltså från museum 
till museum. 

Studien fokuserar på hur museer i Sverige arbetat för att vidga sin 
publik vilket i denna studie alltså innebär att öka eller bredda publiken 
alternativt att fördjupa eller förändra upplevelsen av besöket. Studien 
syftar inte till att utgöra en heltäckande kartläggning, utan vi har försökt 
att hitta exempel på olika slags strategier och arbetssätt som används vid 
olika slags museer belägna i olika delar av landet.

I studien har vi använt de engelskspråkiga begreppen visitor  studies 
samt audience development. Det första kan ungefär översättas med besö-
karstudier, ibland dock snarare publikundersökningar, det andra snarast 
till publikutveckling. Vi har i studien utgått ifrån diskussioner om dessa 
begrepp i engelskspråkig forskning och även om de svenska översätt-
ningarna ungefär ringar in vad det handlar om så finns, som vi har upp-
fattat det, ingen konsensus om hur begrepp motsvarande de engelsksprå-
kiga ska användas i ett svenskt sammanhang. Vi har därför utgått ifrån 
de engelska begreppen och vad de handlar om, men använder svenska 
begrepp där vi har ansett att det passar.

Studien tar avstamp i de fysiska besöken vid museerna. Denna 
avgränsning gjordes för att det än så länge saknas samlad statistik för 
det digitala området på en nationell nivå. Vidare är det få museer som 
kunnat följa upp sina digitala satsningar på ett sätt så att de kriterier 
vi formulerat går att uppfylla.8 Studien berör alltså inte digitala besök 
specifikt även om detta också kan betraktas som ett särskilt område för 
att vidga publiken. Strategierna för att vidga publiken (kap. 4) är dock 
som förhållningssätt och arbetsmetoder lika applicerbara på det digitala 
området som vad gäller fysiska besök. 

Museer verkar gentemot publiker på många olika sätt. Man kan för-
utom fysiska och digitala besök också tänka sig utvidgade publikmöten 
när det gäller till exempel hur museerna tar plats i det offentliga rummet 
och i samhällsdebatten, när det gäller publiceringsverksamhet av olika 
slag eller när det gäller hur museerna tillämpar strategier för insamling 
och utifrån dem vidgar sitt arbete med samlingarna. Alla dessa områden 
är av vikt, men har inte behandlats i denna studie på grund av behoven 
av att avgränsa arbetet.

8. Se avsnitt 1.5, redogörelse för kapitel 4.
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1.5 RAPPORTENS UPPLÄGG OCH METOD

Kapitel 1 redogör för syfte, frågeställningar och metod samt presenterar 
Riksantikvarieämbetets motiv för att initiera studien.

Kapitel 2 undersöker hur relationen mellan museerna och publiken för-
ändrats. I detta syfte sammanställs viktiga milstolpar i den internatio-
nella forskningen kring museologi, visitor studies och audience development. 
Denna del tar även upp teorin bakom olika system för besöksundersök-
ningar samt presenterar några exempel på tillämpning. 

Kapitel 3 undersöker vad vi idag vet på aggregerad nivå om hur  museerna 
i Sverige arbetar med att vidga sin publik. Den tar sin utgångs-
punkt i Myndigheten för kulturanalys museistatistik samt kultur-
vaneundersökningar. De breda undersökningarna kompletteras med 
litteraturstudier av forskning och utredningar som utgått från specifika 
frågeställningar, hinder och målgrupper. Vilka hinder museerna i Sve-
rige ser för att inte fler besöker dem undersöks genom en enkät ställd till 
cirka 1 500 museer. Frågorna i enkäten har formulerats utifrån resultatet 
av de djupinter vjuer som genomförts inom projektet.

Kapitel 4 lyfter fram exempel på hur museerna kan arbeta för att vidga sin 
publik. Materialet utgörs av exempel på konkreta metoder och strategier 
som museer i Sverige arbetat utifrån. Materialet är insamlat under de 
intervjuer som genomförts inom projektet. Urvalet av exempel grundar 
sig på att vi ville undersöka museer i hela landet, med olika slags huvud-
mannaskap samt olika inriktningar och ämnen. Exemplen komplet-
teras med empiri från enkätundersökningen som gjordes inom ramen 
för denna studie. Kapitlet tar även upp fem särskilda satsningar vid fem 
olika museer. Urvalet av dessa har gjorts utifrån följande kriterier:

� Det ska handla om en specifik och medveten satsning,  
det vill säga den ska ha gjorts i en viss avsikt.

� Satsningen ska vara i uttalat syfte att öka, vidga eller nå  
en ny publik.

� Resultatet ska vara möjligt att koppla till satsningen.

Kapitel 5 diskuterar resultaten från studiens olika delar.
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I det klassiska museet under 1800-tal och tidigt 1900-tal rådde ett mottagarperspektiv på besökaren som fördes i en viss ordning 
genom en samling och fick innehållet beskrivet för sig av en expert. Övre bilden är tagen på Jämtlands museum 1930 och undre bilden 
på Historiska museet 1939. Bilderna är något beskurna. Fotografer är okända (utgången upphovsrätt). 
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2. Från mottagare till deltagare

2.1 MUSEERNAS RELATION TILL PUBLIKEN FÖLJER 
 SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

Perspektivet i den museologiska forskning och utvecklingsverksamhet 
som handlar om publik- och besöksutveckling har förskjutits från synen 
på publiken som en given mottagare till en syn på publiken som poten-
tiellt deltagande eller medskapande. I det följande ska detta belysas uti-
från museologisk forskning, visitor studies och audience development.

2.1.1 Studiet av museer

Det systematiska studiet av museer – museologin – är idag ett interna-
tionellt forskningsfält som spänner över alla museirelaterade aspekter. 
Museologins ämnesmässiga bredd demonstreras exempelvis i det omfat-
tande nya standardverket International Handbooks of Museum Studies.9

Museer är komplexa institutioner. ICOM – det internationella nätver-
ket för museer – definierar ett museum enligt följande:

En permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället 
och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, 
 bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för 
utbildning och förnöjelse – materiella och immateriella vittnesbörd 
om människan och hennes omgivning.10 

Samlande och förvaltning, utställande och publikmöte, kunskapsupp-
byggnad och forskning är alla aspekter av museiverksamhet. Även om 
museer i praktiken av resursskäl ibland kan vara tvungna att prioritera så 
finns det ingen motsättning mellan dem. Tvärtom är de alla kvalitativa 
aspekter som stärker och behöver varandra. 

Publikens betydelse för museerna går inte att överskatta, eftersom 
publikmötet liksom samlande och kunskapsuppbyggnad ligger i själva 
grunden av vad ett museum är. 

9. (Red.) Witcomb, Andrea & Message, Kylie. 2015. Museum Theory. The International Handbooks of 
Museum Studies. Chichester. (Red.) McCarthy, Conal. 2015. Museum Practice. The International Hand-
books of Museum Studies. Chichester. (Red.) Henning, Michelle. 2015. Museum Media. The Interna-
tional Handbooks of Museum Studies. Chichester och (Red.) Coombes, Annie E. & Philliphs, Ruth B. 
2015. Museum Transformations. The International Handbooks of Museum Studies. Chichester.

10. ICOM:s museidefinition: http://icomsweden.se/aktuellt/icoms-museidefinition/ – hämtad 2018-03-01.
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Idéer om folkbildning och tankar om vad publiken ska få med sig 
genom ett museibesök har alltid varit en av grundvalarna för museiverk-
samhet. Vad som ändrats över tid är alltså inte ett ökat fokus på publi-
ken utan snarare en förändrad syn på publiken och dess förhållande till 
museerna, vilket i sin tur hör samman med samhällsutvecklingen och 
synen på kunskap och lärande i stort.

Det klassiska museet under 1800- och tidigt 1900-tal hade ett tyd-
ligt avsändare–mottagare-perspektiv. Besökaren uppfostrades genom att 
föras i rätt ordning genom en samling och bildades genom att få den 
förklarad för sig av en expert. På det sättet förväntades besökaren vara en 
passiv mottagare av den kunskap som en expert förmedlade.11 Förutom 
besökarens bildning skapade och vidmakthöll dessa museer ordningar 
i världen även i mycket vidare bemärkelse.12 Man kan säga att det låg 
i de tidiga museernas kärna att samla, ordna och förklara världen och 
genom den ordningen kunna presentera till exempel bilder av ”oss” och 
”andra”.13 På det sättet kan de betraktas som ett slags nationalsymboler 
jämte andra från samma tid.14

Särskilda världsbilder förmedlades i dessa museer. I 1800-talets Natio-
nalmuseum i Sverige fördes till exempel besökaren genom en evolutio-
när resa som gick från stenålder längst ner i museet och vidare framåt 
genom tiden för att högst upp i museet ta del av den konst som valts ut 
för att stärka den nationella identiteten.15 Idéer om folkbildning fanns 
från början inbyggt i själva begreppet museum och genom det olika idéer 
om hur – och vad – man ska berätta för besökarna. Museer har i alla 
tider inneburit ett slags kuratorskap där någon väljer vilka objekt och 
vilken historia som presenteras och hur det ska göras.16 Väljandet är ett 
grundvillkor för museiverksamhet – någon eller några måste helt enkelt 
välja ut vad som ska berättas och presenteras.

Under andra halvan av 1900-talet inträdde i ökande grad ett annat 
synsätt på hur museerna borde möta sina besökare. Förändringen föl-
jer synen på pedagogik och lärande i stort. För museernas del kom det 

11. Ny museipolitik. Betänkande av museiutredningen 2014/15. SOU 2015:89. Avsnittet ”Historik”. Stockholm.
12. Insulander, Eva. 2010. Tinget, rummet, besökaren. Om meningsskapande på museer. Doktorsavhandlingar 

från institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete 7. Stockholm. s. 270.
13. Aronsson, Peter. 2008. Representing community: national museums negotiating differences and the  

community in the Nordic Countries. Scandinavian museums and cultural diversity. (Red.) Goodnow,  
Katherine & Akman, Haci. Museums and Diversity. Oxford/New York.

14. Elgenius, Gabriella. 2015. National Museums as National Symbols. A survey of strategic nation- 
building and identity politics; nation as symbolic regimes. National Museums and Nation-building in 
Europe 1750–2010. Mobilization and legitimacy, continuity and change. (Red.) Aronsson, Peter & Elgenius,  
Gabriella. London/New York.

15. Hyltén-Cavallius, Charlotte & Svanberg, Fredrik. 2013. Älskade museum. Svenska kulturhistoriska museer 
som kulturskapare och samhällsbyggare. Nordic Academic Press. Lund

16. Insulander, Eva. 2010. Tinget, rummet, besökaren. Om meningsskapande på museer. Doktorsavhandlingar 
från institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete 7. Stockholm. s. 12.
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att innebära att publikmötet skulle bli mindre auktoritärt och i högre 
grad inkluderande och engagerande. Detta fick som effekt att synen på 
besökaren gradvis förändrades från en tänkt mottagare till en tänkt del-
tagare. 

Den förändrade synen på publiken ledde till nya slags frågor och en 
större vilja att på djupet förstå museibesökarnas förutsättningar, olikhe-
ter och drivkrafter samt att öka förståelsen av vad som krävs och vad det 
egentligen innebär om besökare ska bli delaktiga eller till och med med-
skapande i museers verksamhet. Besökaren är idag ofta tänkt att invol-
veras i museernas kunskapsuppbyggnad snarare än enbart ta emot den.17 
Detta både förutsätter och samspelar med ett bredare synsätt på muse-
erna som kunskapsinstitutioner och deras förhållande till sina publiker.

Tre viktiga trender när det gäller forskningen om relationen mellan 
museer och publik under de senaste decennierna handlar om:

� Vad får publiken med sig från ett museibesök? Det kan handla 
om lärande, meningsskapande, kunskap och långsiktiga 
effekter.

� Vem får vara del av museernas verksamhet? Det kan handla 
om frågor kring tillgänglighet, mångfald och att undanröja 
eventuella hinder för besök.

� Hur utformar man bäst publikmötet? Det kan handla om frågor 
kring deltagande, medskapande samt interaktivitet och design.

De tre trenderna går ofta in i varandra och förenas av att de alla på olika 
sätt strävar efter att öka kvaliteten på publikmötet och göra den kvalita-
tiva upplevelsen möjlig för fler. 

Vad publiken får med sig – museernas lärande roll – blev allt mer central 
under 1990-talet.18 Detta var inte det mottagarperspektiv som präglade 
äldre tiders museer utan en ny syn på lärande hämtad från samtida peda-
gogik. Lärandet på museer lyftes fram som annorlunda än andra typer 
av utbildning – exempelvis skolan – genom att museernas besökare så att 
säga är inbjudna till lärande men fria att själva bestämma när, var, hur 
och om detta lärande ska ske vilket ställer särskilda kvalitativa pedago-
giska krav.19 

17. Davidson, Lee. 2015. Visitor Studies. Toward a Culture of Ref lective Practice and Critical Museology 
for the Visitor-Centered Museum. Museum Practice. The International Handbooks of Museum Studies. 
(Red.) McCarthy, Conal. Chichester. s. 515ff.

18. American Association of Museums. 1992. Excellence and equity. Education and the Public Dimension of 
Museums.

19. Falk, John M. 2009. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek samt Falk, John H.  
& Dierking, Lynn D. 2000. Learning from Museums. Visitor Experiences and the Making of Meaning. 
Walnut Creek.
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Med publikens deltagande i fokus följer frågan om vem som får vara 
del av museernas verksamhet. De flesta offentligt finansierade museer 
har antingen i uppdrag eller förväntan på sig att vara till för alla. Till-
gänglighet i sin vidaste mening är idag en viktig fråga för museer lik-
som museers betydelse och ansvar för mänskliga rättigheter och mång-
fald. Forskningsfrågor kan handla om på vilka sätt museers praktik 
kring samlande, utställningar och berättande möjliggör mångfald i 
praktiken.20 På vilka sätt kan utställningar skapas för och verkligen bli 
tillgängliga för en vidgad publik? Vems historia berättas eller samlas? 
Hur kan museer faktiskt vara till för alla? Hur kan museerna bidra till 
ett hållbart samhälle?21 

Hur man bäst utformar publikmötet är en naturlig följdfråga av 
båda de tidigare. Det allt vanligare begreppet medskapande innebär 
att publiken på olika sätt tillåts påverka innehållet i utställningar och 
program. Medskapande ställer krav på museerna som behöver lita på 
besökarna samt vara öppna för att ett projekt kan komma att förändras 
bortom vad man avsåg med projektet.22 Ett annat begrepp som ökat 
i betydelse är interaktivitet. Att vara interaktiv innebär en form av 
delaktighet som bygger på att det händer något hos både mottagare 
och förmedlare. Deltagaren tar inte bara emot utan måste göra något 
själv. Interaktiva utställningar har ibland kritiserats för att det finns 
en risk att de kan fungera styrande och leda till ett annat slags passivt 
deltagande där publiken agerar inom alltför givna ramar.23 Betydelsen 
av och öppenhet för publikens egen fantasi har lyfts fram.24 Det har 
också föreslagits att för att möjliggöra ett verkligt deltagande behöver 
människor få interagera med de verkliga föremålen.25

Ett fokus på publik och publikmöte ställer i praktiken nya och högre 
krav på museerna som kunskapsinstitutioner eftersom större krav på för-
medling samtidigt ökar kraven på innehållet, formerna för interaktion 
samt på komplexiteten i den kunskap som ska förmedlas. 

20. Sandell, Richard. 2017. Museums, Moralities and Human Rights. London/New York.
21. Sandell, Richard. 2007. Museums, prejudice and the reframing of difference. London/New York.
22. Simon, Nina. 2010. The Participatory Museum. Santa Cruz.
23. Fors, Vaike. 2006. The Missing Link in Learning in Science Centres. Luleå University of Technology. Luleå.
24. Achiam, Marianne. 2016. The role of the imagination in museum visits. Nordisk Museologi 2016, nr 1. 
25. Smeds, Kerstin. 2016. Here comes everybody! The Visitor Business in Museums in Light of Existential 

Philosophy. Visiting the Visitor. An Enquiry Into the Visitor Business in Museums. (Red.) Davis, Ann & 
Smeds, Kerstin. Museum Volume 18. Bielefeld.
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2.1.2 Visitor studies

Ett ökande fokus på besökare och publikgrupper har medfört ökade 
behov av att förstå hur museibesök fungerar utifrån publikens synvinkel 
samt hur ett museum kan utveckla och behålla nya publiker.26 Olika 
slags studier och metoder för att förstå publiker kan infogas under sam-
lingsnamnet Visitor studies (besökarstudier, publikundersökningar), som 
är ett fält som inkluderar såväl forskning som utvärdering relaterat till 
museer och deras publiker. Frågeställningarna kan vara både kvalitativa 
och kvantitativa och handla om allt ifrån statistiska undersökningar av 
vilka typiska besökargrupper ett visst museum har, till vad som händer 
mentalt och i ett lärandeperspektiv vid en enskild individs möte med en 
särskild utställning eller ett speciellt museums digitala resurser.27

Den gradvisa ökningen av mängden studier inom detta område samt 
dess starka utveckling av teorier och metoder följer den ovan beskrivna 
generella utvecklingen av synen på museipubliken i stort. Studier av 
besökare började bli vanligare på 1960-talet. Efter att ha etablerat sig i 
framför allt USA och Australien på 1970-talet skedde under 1980-talet 
en utveckling mot att tydligare sätta besökare och deras erfarenheter, 
förväntningar och upplevelser utifrån olika bakgrund i centrum för 
museiarbetet. Den stora expansionen i Europa skedde framför allt under 
1990-talet och kan kopplas till det tidigare nämnda ökande behovet av 
att förstå publiken utifrån nya frågeställningar.28 

2.1.3 Audience development

Audience development kan översättas till publikutveckling och kan beskri-
vas som en tillämpning som bland annat bör bygga på visitor  studies. 
Publikutveckling kan något generaliserat beskrivas som en social stra-
tegi för det aktuella museet att nå ut till en för dem ny publikgrupp.29 
Vilken publikgrupp det handlar om varierar naturligtvis från museum 
till museum.

För att lyckas med publikutveckling i denna mening krävs en grund-
kunskap om vilka människor som besöker ett visst museum. Kunska-
pen etableras genom någon form av besökarstudier. Men det krävs också 
genomtänkta metoder, strategier och förhållningssätt som gör att man 

26. Black, Graham. 2005. The Engaging Museum. Developing Museums for Visitor Involvement. London/ 
New York. s. 7, 46ff.

27. Davidson, Lee. 2015. Visitor Studies. Toward a Culture of Ref lective Practice and Critical Museology 
for the Visitor-Centered Museum. Museum Practice. The International Handbooks of Museum Studies. 
(Red.) McCarthy, Conal. Chichester.

28. Black, Graham. 2005. The Engaging Museum. Developing Museums for Visitor Involvement. London/ 
New York. s. 9.

29. Definition i Black, Graham. 2005. The Engaging Museum. Developing Museums for Visitor Involvement. 
The Heritage: Care-Preservation-Management. Routledge. London/New York. 
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faktiskt kan utveckla detta, det vill säga förändra och/eller vidga, publi-
ken för att man ska närma sig den nya publik som man eftersträvar. För 
att lyckas behöver dessa metoder och förhållningssätt för publikutveck-
ling bygga på en förståelse för olika publikers behov och intressen samt 
vilka eventuella hinder som kan föreligga.30

Publikutveckling i en mer professionell mening är således inte det-
samma som att enbart öka antalet besökare. Istället handlar det om att 
baserat på en grundläggande förståelse för besökare och publikgrupper 
samt med hjälp av medvetna strategier och metoder arbeta för att förändra 
eller vidga ett museums publik. Det kan också handla om att förändra, 
utveckla eller fördjupa upplevelsen. 

Metoderna för publikutveckling kan till exempel handla om att öka 
förutsättningarna för tillgänglighet, publikers engagemang,  möjligheter 
till interaktion eller fördjupning av upplevelser och kvalitet.31 Vilken 
metod som passar bäst i det enskilda fallet beror av vilket syfte man har 
och vilken publik man vill nå.

En förändring innebär alltid en risk för att tappa den ”vanliga” publiken. 
Därför måste i regel en bedömning av hur lyckad en viss satsning varit 
betraktas långsiktigt. Drog museet besökare till en speciell händelse som 
mötte en viss publiks intressen eller återkommer dessa för att museet som 
helhet i deras ögon förändrats? Hur gick det med den tidigare ”trogna” 
publiken? Accepterade de förändringen och fortsatte att komma? 

Genom ett synsätt på publiken som deltagare – ibland till och med 
medskapare – snarare än mottagare ställs publikens upplevelse alltmer 
i centrum. De viktigaste frågorna förflyttas från kvantitativa frågor om 
hur många som kommer (eller hur många som ”mottager”) till mera 
kvalitativt inriktade frågor som exempelvis: Vilka kommer och varför? 
Vilka kommer inte och varför? Vad får besökaren med sig? 

Detta påverkar inte bara relationen mellan museerna och publiken 
utan sätter även ramarna för genom vilka frågeställningar och metoder 
man kan förstå sin publik. 

2.2 OLIKA SÄTT ATT MÄTA PUBLIKEN GÅR TILLBAKA 
 PÅ OLIKA SÄTT ATT TÄNKA OM PUBLIKEN 

Den pedagogiska praktiken på museerna och den professionella debatten 
i museisektorn har generellt följt samma förändring i synen på publiken. 
Men förändringen har inte på samma sätt fått ett självklart genomslag i 
diskussionen kring olika typer av besöksundersökningar i Sverige. I det 

30. Thinking about… Audience development. September 2010. Heritage Lottery Fund.
31. Thinking about… Audience development. September 2010. Heritage Lottery Fund.
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följande diskuteras kring demografiskt inriktade undersökningsmeto-
der, drivkraftsinriktade samt metoder som fokuserar på lärande.

2.2.1 Demografiskt inriktade undersökningsmetoder

En översiktlig kartläggning av de vanligaste systemen för publikunder-
sökningar gjordes av Riksutställningar 2012.32 Den vanligaste formen 
av visitor studies är olika typer av visitor surveys (publikundersökningar) 
med fokus på vilka människor som kommer och hur olika publikgrupper 
fördelar sig. Det kan handla om kvantitativa uppskattningar av antalet 
besökare eller mer ingående undersökningar relaterade till olika typer 
av grupper. Hur dessa grupper definieras och avgränsas från varandra 
varierar. Ofta går gruppindelningen tillbaka på demografiska kriterier i 
någon mening, till exempel i barn–vuxna, kvinnor–män och ibland med 
tillägg av exempelvis utbildningsnivå, ålder, bostadsort, födelseort och 
liknande. 

Den officiella museistatistiken i Sverige tas fram av Myndigheten för 
kulturanalys.33 I grunden avspeglar statistiken ett  mottagar-perspektiv 
på publiken. Man anses ha gjort ett museibesök när man mottagit 
intryck (gått in genom dörren, sett något, mött pedagogisk verksamhet 
i någon form). Siffrorna bygger på kvantitativa uppgifter (antal besök).34 
Den officiella statistiken går tillbaka på regeringsuppdrag med vissa fast-
ställda variabler som syftar till att exempelvis kunna följa utvecklingen i 
relation till de nationella kulturpolitiska målen och andra nationella mål 
samt effekter av specifika satsningar såsom fri entré-reformen.

För de centrala museerna har även demografiska faktorer (kön, ålder, 
utbildningsnivå, boendekommun) undersökts.35 De resulterande siff-
rorna svarar mot politiska mål och kunskapsbehov samt mot tanken att 
museerna ska vara till för alla ur demografisk synpunkt. Detta sätt att 
undersöka berättar på en aggregerad nivå något om det generella musei-
besökandet i landet samt om en del enskilda museer. Utifrån en grund-
tanke att museerna ska vara till för alla säger det till exempel något om 
det visar sig att en stor majoritet av de som besöker ett specifikt museum 
är män eller barn eller högutbildade. Dock möjliggör detta sätt att mäta 
inte fördjupade frågor kring dessa aspekter. Den officiella museistatisti-
ken säger därför något generellt om landets museer och besöken på dessa, 
men mindre om publiken. 

32. Kvalitativa publikundersökningar. 2012. Riksutställningar. Visby.
33. Se exempelvis Museer 2015. Kulturfakta 2016:3. Myndigheten för kulturanalys. 2016 samt Museer 2016. 

Kulturfakta 2017:3. Myndigheten för kulturanalys.
34. Se exempelvis Museer 2015. Kulturfakta 2016:3. Myndigheten för kulturanalys. 2016 samt Museer 2016. 

Kulturfakta 2017:3. Myndigheten för kulturanalys. Stockholm.
35. Besöksutveckling för de centrala museerna 2016. Redovisning av ett regeringsuppdrag 2017-04-26.  

Myndigheten för kulturanalys. Stockholm.
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Metoden bygger på förförståelser av vad som utgör en grupp men 
säger lite eller ingenting om vilka intressen, drivkrafter eller motiv till 
besök de människor som passats in i gruppen har. Eftersom denna typ 
av undersökningar inte ger kunskap om varför någon besöker eller inte 
besöker museer eller om vilka behållningar (till exempel underhållning 
eller lärande) ett besök leder till så ger metoden begränsade möjligheter 
till verksamhetsutveckling. Samtidigt måste man komma ihåg att detta 
heller inte är dess uttalade syfte.

2.2.2 Drivkraftsinriktade undersökningsmetoder

Forskning inom museologin har argumenterat för att museibesökare 
i första hand behöver betraktas som individer med sina egna skäl till 
besök. I motsats till demografiskt grundade studier har det föreslagits att 
dela upp publiken utifrån drivkrafter till besök, exempelvis utifrån om 
besökaren är driven av nyfikenhet, är socialt motiverad, har ett intresse 
som ligger nära museets innehåll, ser museet som en viktig destination, 
i första hand söker en upplevelse, ser det som en plikt att besöka ett visst 
museum eller söker något som talar till hens identitet.36 

Nationalmuseet i Köpenhamn har inspirerade av dessa kategorier 
genomfört en stor studie av icke-besökare. Studien utgår från National-
museet och Tøjhusmuseet i Köpenhamn som är två museer som bedöms 
ha stor utvecklingspotential. Undersökningen fokuserar på varför icke-
besökarna inte kommer till något av dessa museer samt vilka strategier 
och förändringar i museernas utbud och verksamhet som skulle kunna 
få fler att vilja komma. Undersökningen analyserar hinder och funderar 
över hur dessa hinder kan brytas ner. Man konstaterade också att muse-
ers kommunikation kan bekräfta dessa hinder genom att dess formule-
rade budskap och design omedvetet riktas till redan museivana grupper.37 

Ett annat drivkraftsorienterat system för besöksundersökningar är 
Visitor 360. Systemet syftar till att genom att kartlägga motivation och 
drivkrafter till besök få verktyg för att förstå publiken. Systemet byg-
ger på åtta generaliserade kultursegment som antas ha olika slags driv-
krafter, behov och önskemål om vad ett museibesök ska uppfylla. På 
det sättet bygger indelningen i segmenten på publikens drivkrafter och 
inte på demografiska faktorer, även om det går att lägga till demogra-
fiska uppgifter. Genom segmenteringen och förståelsen för drivkrafter 
får man kunskap och verktyg för exempelvis hur man kan tänka kring 
kommunikation, marknadsföring och vilka typer av satsningar som kan 
riktas till olika grupper.38

36. Falk, John M. 2009. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek. s. 31.
37. Intervju med Nationalmuseet i Köpenhamn, Danmark, 2017-10-31.
38. Audience Atlas Sverige. Undersökning av marknaden för kultur i Sverige. Augusti 2015. Morris,  

Hargreaves & McIntyre. Nationalmuseet inspirerades av John Falks kategorier.
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Besöksundersökningar som segmenterar publiken utifrån drivkrafter 
ger på ett annat sätt än de demografiskt inriktade undersökningsverk-
tygen redskap för museernas egen publikutveckling. Beroende på hur de 
är utformade kan det dock finnas risk för att demografiska faktorer inte 
längre blir tydliga och att det därmed kan osynliggöras hur ett museum 
egentligen lyckas med att vara till för alla i samhället. I en del av dem, 
exempelvis Visitor 360, kan dock sådana faktorer läggas till.

2.2.3 Undersökningsmetoder inriktade på lärande

Det finns även metoder som i första hand lägger fokus vid att mäta 
lärande och andra kvalitativa utkomster av ett museibesök. En av de 
vanligare är GLO – The Generic Learning Outcomes model – som syftar till 
att fånga upp det lärande som blir effekten av ett museibesök. Metoden 
utvecklades för att ge arkiv, bibliotek och museer ett verktyg som kunde 
visa resultatet av besökarnas lärande. GLO har kunnat påvisas  fungera 
även för verksamhetsutveckling avseende planering, policydokument 
och strategidokument. Metoden har ibland kritiserats för en  förenklad 
syn på lärande och för att mäta vad besökare rapporterar om sitt lärande 
snarare än att undersöka lärandet. I intervjuer ställs frågor om besö-
karna till exempel är nöjda med sitt besök, om de tycker att de fått större 
förståelse för ämnesinnehållet eller erövrat några nya förmågor genom 
besöket. Men det är inte alltid man gör en bedömning av besökarnas 
lärande i autentiska uppgifter eller situationer.39 

Det finns även undersökningsmetoder som inriktar sig på menings-
skapande istället för lärande. Begreppen är närliggande, och menings-
skapande betraktas som en nödvändig beståndsdel i allt lärande. Medan 
meningsskapande innebär en kontinuerlig process, kan lärande förstås 
som en förändring mellan två identifierade tidpunkter. I undersök-
ningar kan det vara svårt att på ett rättvisande sätt visa på hur  besökares 
meningsskapande förändras över tid, och därför gör man heller inte 
anspråk på att undersöka lärande. Utifrån ett sådant förhållningssätt 
försöker man istället spåra och dokumentera besökares meningsska-
pande medan det pågår, snarare än att be besökare rapportera vad de 
lärt sig eller jämföra mot i förväg formulerade lärandemål.40 Hinder för 
meningsskapande skulle kunna vara att man byggt in en viss tolkning i 
utställningen istället för att låta besökaren skapa sin egen mening.41

39. Insulander, Eva. 2010. Tinget, rummet, besökaren. Om meningsskapande på museer. Doktorsavhandlingar 
från institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete 7. Stockholm. s. 12 samt intervju med  
Eva Insulander, Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, 2017-11-13. 

40. Insulander, Eva. 2010. Tinget, rummet, besökaren. Om meningsskapande på museer. Doktorsavhandlingar 
från institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete 7. Stockholm. s. 12 samt intervju med  
Eva Insulander, Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, 2017-11-13.

41. Jämför Fors, Vaike. 2006. The Missing Link in Learning in Science Centres. Luleå University of Technology. Luleå.
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2.2.4 Jämförelse mellan olika typer av undersökningsmetoder

De olika typerna av undersökningar utgår från olika syn på publiken och 
eftersom denna hänger nära samman med museernas praktik följer att de 
inte kan användas för samma saker. Demografiskt inriktade studier kan 
säga något om det enskilda museet utifrån vilken huvudsaklig publik 
det drar men de ger inga direkta verktyg för hur man skulle kunna 
förändra fördelningen. Studier inriktade på drivkrafter kan å andra 
sidan ge verktyg och underlag för publikutveckling medan de däremot 
inte självklart undersöker de aspekter som de demografiskt inriktade 
studierna visar. Möjligen kan de också tendera att leda bort perspektivet 
från ett bredare samhällsfokus och från frågan om att försöka nå och 
arbeta med mindre museivana publikgrupper. Undersökningsmetoderna 
inriktade på lärande kan ge kvalitativa verktyg för att öka behållningen 
och upplevelsen av en utställning hos besökaren, men är inte lika brett 
undersökande som de båda andra typerna.

I grunden är de olika typerna av undersökningar uttryck för olika sätt 
att tänka om publiken och olika behov av kunskap om publiken. De 
är därför inte helt jämförbara men behöver inte utesluta varandra. Det 
går till exempel att utifrån en demografiskt inriktad studie avgränsa en 
definierad målgrupp och sedan använda en drivkraftfokuserad under-
sökningsmetod och arbetsform för att försöka nå denna grupp, eller en 
metod för att undersöka deras lärande eller upplevelser. Det går också att 
addera demografiska faktorer i en del av de drivkraftsorienterade under-
sökningssystemen som gör att även dessa parametrar fångas upp.

2.3 ERFARENHETER FRÅN ETT ANTAL EUROPEISKA 

 FORSKNINGSPROJEKT OM MUSEER

Under senare år har flera forskningsprojekt som handlat om museer i ett 
större, europeiskt perspektiv bedrivits, och som har finansierats av de 
stora europeiska forskningsfonderna. Projekten har ofta undersökt olika 
dimensioner av museernas roll och betydelse i samhället, som hur de 
relaterar till frågor om hållbarhet, gemenskap och att överkomma sam-
hälleliga konflikter. Projekten har också utgått ifrån några av de museo-
logiska frågor kring vem och vilka som besöker museer som beskrevs i 
avsnitt 2.1. I det följande ska några större, europeiska projekt presenteras.
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2.3.1 Eunamus – European National Museums: Identity Politics, 
 the Uses of the Past and the European Citizen

Det omfattande forskningsprojektet Eunamus undersökte nationella 
museer i Europa utifrån frågor kring museernas roll i historieska-
pande, historiebruk samt deras potential för att verka nationellt enande. 
Övergripande frågor kretsade kring vilken roll nationella museer haft i 
skapandet och vidmakthållandet av de nationella berättelserna. Vilka 
blir museernas effekter? Vilka är möjligheterna? Hur kan man förstå 
museibesökarna? Eunamus konstaterade bland annat att nationella 
museer bör förstå och vara öppna med sin roll samt att man bör utveckla 
och sprida redskap för att använda kulturarvet för att skapa förståelse 
och bygga broar. Projektet konstaterade också att nationella museer 
behöver arbeta för att nå nya publiker.42

Inom Eunamus genomfördes en publikundersökning som bygger på 
information om mer än 5 300 museibesökare vid nio olika nationella 
museer runt omkring i Europa. Undersökningen konstaterade att mer än 
hälften (53 procent) av besökarna på den här typen av museer var turister, 
att flertalet var välutbildade och vana museibesökare samt att kvinnor 
var mer vanligt förekommande besökare än män. När det gäller vilka 
drivkrafter man hade till besök visade undersökningen att majoriteten 
av museibesökarna besökte det aktuella museet som underhållning och 
på en nära andraplats syftade besöken till utbildning och lärande om det 
specifika landet. Resultaten visade även att många besökte museer som 
en social aktivitet tillsammans med andra – majoriteten av de som deltog 
i undersökningen besökte det aktuella museet tillsammans med familj 
eller vänner. Sammanfattningsvis kan sägas att de som besökte de aktu-
ella nationella museerna i stor utsträckning var nöjda med sina besök samt 
att de hade ett stort förtroende för utställningarnas kunskapsvärde.43 

Hos samtliga undersökta museers publik övervägde åsikten att ett 
nationellt museum bör ha ett nationellt fokus samt presentera en samlad 
bild av nationens historia.44 En annan delstudie visade utifrån intervju- 
och fokusgruppsundersökningar vid sex olika nationella museer att 
minoritetsgrupper i stort sett var helt osynliga i utställningarna vid dessa 
museer. Studien visade också att detta faktum noterades av mindre än 
tio procent av museibesökarna. 45 

42. National Museums Making History in a Diverse Europe. EUNAMUS Report No. 7.  
Linköping University Interdisciplinary Studies, No. 18. Linköping.

43. Bounia, Alexandra, Nikiforidou, Alexandra, Nikonanou, Niki & Matossian, Albert Dicran. 2012.  
Voices from the Museum: Survey Research in Europe’s National Museums. EUNAMUS Report No. 5. 
Linköping University Interdisciplinary Studies No. 16. Linköping.

44. Bounia, Alexandra, Nikiforidou, Alexandra, Nikonanou, Niki & Matossian, Albert Dicran. 2012.  
Voices from the Museum: Survey Research in Europe’s National Museums. EUNAMUS Report No. 5. 
Linköping University Interdisciplinary Studies No. 16. Linköping.

45. Dodd, Jocelyn, Jones, Ceri, Sawyer, Andy & Tseliou, Maria-Anna. Voices from the Museum: Qualitative 
Research Conducted in Europe´s National Museums. EUNAMUS Report No. 6. Linköping University 
Interdisciplinary Studies, No. 17. Linköping.
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2.3.2 MeLa – European Museums in an Age of Migration

Det omfattande projektet MeLa (European Museums in an Age of Mig-
rations) avslutades 2015. Projektet undersökte vilken roll museer spelar 
i en samtid präglad av migration och globalisering och syftade bland 
annat till att ta fram metoder och praktiker som kunde hjälpa museer att 
verka för förståelse och inkludering.46 

Projektet utgick från övergripande frågeställningar kring hur museer 
kan hantera komplexa identiteter och diskuterade strategier för kommu-
nikation, deltagande och utställande som kan representera och förmedla 
identitet i ett interkulturellt perspektiv samt hur man kan hantera iden-
titeter som tidigare varit marginaliserade eller undertryckta. 

MeLa kom bland annat fram till slutsatsen att museer behöver omvär-
dera hur de arbetar med representation samt erkänna och praktisera 
mångfald genom att inkorporera berättelser och historiska sammanhang 
som av olika skäl blivit marginaliserade eller medvetet exkluderade. 
Man poängterade också den potential ett sådant tillvägagångssätt har 
som metod för att hantera svåra och kontroversiella frågor.47 

I ett av delprojekten inom MeLa konstaterades att nya migrantgrupper 
ofta inte syns i utställningar eller samlingar. Man kunde också konstatera 
att även när museianställda ser museets roll som brobyggande så behöver 
det understödjas med aktiviteter av olika slag för att besökaren ska kunna 
tillgodogöra sig det. Ett sätt kan vara att skapa möten mellan människor.48

Ett antal övergripande ståndpunkter lades fram, bland annat att museer 
behöver bli medvetna om och erkänna sin potential för att skapa sociala 
värderingar, att museer behöver ge röst åt flera och våga arbeta med mot-
satta perspektiv även om de står i konflikt med varandra. Man lyfte även 
att museer behöver arbeta för att nå vidgade publiker samt öka sin kun-
skap och förståelse om samtida publiker. För att uppnå allt detta föreslås 
nya sätt att kommunicera, nya utställningstekniker, nya innovativa sätt 
att möta publiken, samt inkluderande samlingsprinciper och arkiverings-
praktiker.49 Man lyfte också fram den potential för att hantera svåra frå-
gor som ligger i att låta flera olika röster komma till tals i utställningar.

Ett av delprojekten inom MeLa handlade om att utforska, testa och 
experimentera fram nya museipraktiker och verktyg för att hjälpa museer 
att interagera med nya publiker och representera både individuella och 
kollektiva idéer.50

46. Final Brochure. European Museums in an age of migrations. MeLa. 2015. 
47. Final Brochure. European Museums in an age of migrations. MeLa. 2015.
48. Museums & Identity in History and Contemporaneity. European Museums in an age of migration.  

MeLa. 2014.
49. Final Brochure. European Museums in an age of migrations. 2015. MeLa. 
50. Sammanfattning av de teorier och metoder som diskuterades i kartläggningen finns Allen, Jamie  

& Lupo, Eleonora (Red.). Representing Museum Technologies. Milano. 
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2.3.3 Några pågående europeiska forskningsprojekt

I ett antal pågående större museiforskningsprojekt förs dessa tankar 
vidare. Det danska projektet Vores Museum är ett forsknings- och utveck-
lingsprogram inriktat på innovativ och digital förmedling av museer. 
Bland annat undersöks hur förmedlingsformer skulle kunna utvecklas 
för att engagera flera eller tillgängliggöra samlingarna för många olika 
publikgrupper. Projektet belyser även bristen på samlad utvärdering av 
erfarenheterna av digitala satsningar. Flera delprojekt diskuterar förhål-
landet mellan besökarens upplevelse och kunskapsinhämtning utifrån 
olika perspektiv och museernas ämnesområden.51

I tre andra pågående projekt fokuseras det europeiska kulturarvet och 
dess potential för att hantera samtiden. Projektet TRACES (Transmit-
ting Contentious Cultural Heritages with the Arts) sammanför forsk-
ning, konst och samhälle med kulturarvet som en resurs för att skapa 
dialog och reflektion. Projektet lyfter fram att ett sätt att hantera ett ofta 
konfliktfyllt förflutet är att istället för att försöka ena det i en och samma 
bild använda det för en reflexiv dialog.52 

Projektet CoHere (Critical Heritages: performing and representing 
identities in Europe) vill identifiera och förstå kulturarvets politiska och 
kulturella betydelse och potential för att skapa gemensamma identiteter. 
Projektet undersöker hur kulturarv kan användas mot splittring och iso-
lering eller för att genom historiebruk hitta vägar framåt. Man vill hitta 
sätt att använda kulturarvet för att skapa gemenskap.53 

Inom projektet Unrest (Unsettling Remembering and Social  Cohesion 
in Europe) kartläggs strategier för att hantera svåra kulturarv och vad 
projektet kallar Europas minnesproblem. Projektet menar att EU legiti-
merar en idé om europeisk gemenskap som nu utmanas av populistiska 
och nationalistiska rörelser som använder kulturarvet för att söndra. 
Projektet Unrest vill utveckla en tredje minnesväg som använder histo-
riebruk om politiska konflikter som ett sätt att ena. 

51. http://voresmuseum.dk – hämtad 2018-02-27.
52. http://www.traces.polimi.it/ – hämtad 2018-02-27.
53. https://research.ncl.ac.uk/cohere/about/ – hämtad 2018-02-27.
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Sammanfattande iakttagelser från kapitel 2 

� Idéer om folkbildning har funnits i museernas grundvalar sedan 1800- 

talet. Vad som ändrats över tid inom museiprofessionen är inte så mycket 

ett ökat fokus på publiken som en ändrad syn på publiken.

� I museologisk forskning har synen på publiken förändrats från ett ideal 

om mottagande till deltagande och ibland medskapande.

� Den övergripande kunskapsnivån hos publiken har ökat och ökar 

 ständigt. Detta påverkar hur museerna kan möta publiken liksom hur 

publiken kan välja, välja bort eller önska en medskapande upplevelse.

� Olika sätt att mäta publiken går tillbaka på olika syn på publiken. Olika 

typer av besöksundersökningar kan därför inte användas till samma saker.

� I ett europeiskt perspektiv sker ett arbete med stora och ofta EU-finansie-

rade forskningsprojekt om Europas museer som med stor relevans även 

för svenska förhållanden på senare år fokuserat på frågor om museernas 

roll i samhället och deras förhållande till sina publiker. De europeiska pro-

jektens resultat har dock ännu bara i liten utsträckning fått genomslag 

inom museerna eller kulturdebatten i Sverige. 
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3. Forskning och museer ser inte 
 samma hinder för besök

3.1 OLIKA TYPER AV UNDERSÖKNINGAR VISAR ATT ALLA 

 INTE KOMMER TILL MUSEERNA

På nationell nivå kan man tala om tre typer av undersökningar som berör 
vilka som går på museer och varför, samt i viss mån vilka som inte kom-
mer och varför. De tre typerna av undersökningar är den oficiella musei-
statistiken som Myndigheten för kulturanalys årligen tar fram, storska-
liga kulturvaneundersökningar samt undersökningar som behandlar 
specifika frågor, problembilder eller målgrupper på en övergripande nivå 
– det vill säga som gör anspråk på en generell giltighet. De sistnämnda 
har utifrån olika perspektiv bäring på frågan varför inte alla kommer.

Resultaten från olika slags studier, statistik och forskning visar sam-
stämmigt på att alla människor inte kommer till museerna. De är dock 
inte helt jämförbara med varandra och inte heller sammanställda. Det 
saknas därför samlad kunskap.

I det följande kommer de olika kategorierna av undersökningar att 
presenteras.

3.1.1 Den officiella museistatistiken

I Sverige har statistik över museiområdet förts sedan 1932. Sedan 2012 
ansvarar Myndigheten för kulturanalys för den officiella statistiken om 
museer.54 

Vad som är ett museum är en definitionsfråga. Beroende på hur man 
definierar och avgränsar kan antalet museer i Sverige skifta avsevärt. 
I den officiella museistatistiken avgränsar Myndigheten för kulturana-
lys urvalet med följande kriterier: att det är öppet, att det är tillgängligt 
för en bred allmänhet samt att det bedrivs någon form av pedagogisk 
verksamhet.55 Statistiken berör flera olika delar av museernas verksamhet. 
När det gäller publiken redovisar den generella statistiken totalt antal 
besök, antal besök av barn och unga samt besök från skolor och förskolor. 
Digitala besök liksom aspekter som rör forskning och kvalitet omfattas 
inte.56 

54. För mer generell redogörelse om den officiella museistatistiken, se kapitel 2, avsnitt 2.2.
55. Intervju med Myndigheten för kulturanalys 2017-09-29.
56. Museer 2015. Kulturfakta 2016:3. Myndigheten för kulturanalys. 2016. Stockholm. s. 41.
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Sedan 2015 redovisas antalet besök enligt två olika kategorier – anlägg-
ningsbesök respektive verksamhetsbesök. Termen anläggningsbesök omfat-
tar alla former av besök inom anläggningen, det vill säga även personer 
som inte tagit del av utställningar eller programverksamhet. Det kan 
exempelvis handla om besök i restaurang eller event som är kopplade till 
lokal snarare än museiverksamhet. Verksamhetsbesök omfattar enbart 
besök i de delar av museet som kräver entréavgift eller motsvarande. Syf-
tet med införandet av två olika besökskategorier var att öka statistikens 
kvalitet och jämförbarhet över tid.57 I statistikinlämningen har en del 
museer redovisat båda besökskategorierna, andra bara en av dem. Vidare 
finns det museer som av olika anledningar bara kan redovisa den ena 
eller den andra typen. Exempelvis kan det handla om att man har kassan 
direkt i entrén och således bara har verksamhetsbesök eller att man inte 
har en kontrollpunkt i entrén och därför kanske bara anläggningsbesök.

Sedan år 2016 inbegriper statistiken även filialer, det vill säga delar 
av museets verksamhet som inte är belägen på samma plats som museet 
men som ändå är en del av organisationen i statistiken. Dock räknas 
besöken här som anläggningsbesök.58

Sett över en tioårsperiod visar den officiella statistiken en stadig ökning 
av antalet museibesök i Sverige. Mellan åren 2005 och 2016 ökade musei-
besöken från 24,4 miljoner till 28,1 miljoner.59 Siffran 28,1 miljoner inne-
bär en ökning med 1,3 miljoner museibesök sedan föregående år.60 Den 
stora ökningen mellan 2015 och 2016 har förklarats med införandet av 
fri entré på vissa av de statliga museerna. Reformen avsåg att ta bort ett 
ekonomiskt hinder för att ge så många människor som möjligt möjlighet 
att ta del av det gemensamt finansierade kulturarvet.61

Myndigheten för kulturanalys har såväl i en enskild studie62 som i 
museistatistiken för 201663 påpekat att museipubliken tycks vara ungefär 
densamma som innan reformen och menar att det ökade besöksantalet 
snarast avspeglar att redan museivana publiker går oftare på museum.64 
Dock går det inte att säga om det handlar om att samma publik 
återkommer till samma museum, eller om de vidgat sitt museibesökande 
till nya museer. Uppföljningen gjordes relativt snart efter reformens 

57. Museer 2015. Kulturfakta 2016:3. Myndigheten för kulturanalys. 2016. Stockholm. s.12.
58. Museer 2016. Kulturfakta 2017:3. Myndigheten för kulturanalys. 2016. Stockholm. s. 11.
59. Museer 2015. Kulturfakta 2016:3. Myndigheten för kulturanalys. 2016. Stockholm. s. 29.
60. Museer 2016. Kulturfakta 2017:3. Myndigheten för kulturanalys. Stockholm. s. 11. Av besöken berörs 1,3 

miljoner av fri entré-reformen.
61. Kulturarvspolitik. Prop. 2016/17:116, s. 88–89.
62. Besöksutveckling för de centrala museerna 2016. Redovisning av ett regeringsuppdrag 2017-04-26.  

Myndigheten för kulturanalys. Stockholm.
63. Museer 2016. Kulturfakta 2017:3. Myndigheten för kulturanalys. Stockholm.
64. Besöksutveckling för de centrala museerna 2016. Redovisning av ett regeringsuppdrag 2017-04-26.  

Myndigheten för kulturanalys. Stockholm.
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införande. Att museiovana människor ska börja besöka museer innebär 
en beteendeförändring som kan ta tid även om starka nya incitament 
skapas. I det perspektivet kanske uppföljningen inte säger så mycket 
då den gjordes så snart efter förändringen. Fri entré innebär att ett 
ekonomiskt hinder faller bort, men det kan behöva kombineras med 
ytterligare publikutvecklande strategier för att få effekt hos publiker 
som inte tidigare besökt museer.65 Denna uppfattning anges även i 
propositionen till reformen: 

För att nå detta mål är ett viktigt första steg att sänka trösklarna till 
institutionerna, men museerna måste också fortsätta att utveckla 
själva verksamheten. Det enda sättet att verkligen bli angelägen 
är att skapa högkvalitativ verksamhet som kan bygga broar till det 
förflutna, presentera relevanta perspektiv och skänka nya upplevelser 
och insikter.66

Den officiella museistatistiken ger generell kunskap om hur det ser ut. 
Både den årliga museistatistiken och de två särskilda uppföljningar som 
gjorts i samband med de två fri entré-reformerna visar att besökare vid 
centralmuseerna generellt är högutbildade och att fler  kvinnor än män 
besöker museer. Detta överensstämmer med resultaten från de interna-
tionella studier som diskuterats i kapitel 2.67 När det gäller de centrala 
museerna och en del andra nationella institutioner kan man även se 
betydande skillnader museer emellan.68 Till exempel utmärker sig Forum 
för levande historia, Tekniska museet och Naturhistoriska riksmuseet 
genom att mer än hälften av publiken är barn. Motsatt bild finns från 
Prins Eugens Waldemarsudde, Hallwylska museet och Skoklosters slott 
där mer än 90 procent av besökarna utgörs av vuxna. Museerna ArkDes, 
Historiska museet, Scenkonstmuseet och Moderna museet utmärks 
av att deras publik generellt har en högre utbildning. Armémuseum, 
Flygvapenmuseum, Marinmuseum och Sjöhistoriska museet avviker från 
den generella bilden genom att de har en majoritet av manliga besökare.

Sammanfattningsvis visar den officiella museistatistiken och de sär-
skilda undersökningarna av centrala museer och fri entré-reformen att 
alla människor inte kommer till museerna. De sistnämnda visar också 
att det varierar olika museer emellan.

65. Jämför diskussionen om audience development i kapitel 2, avsnitt 2.1.3.
66. Kulturarvspolitik. Prop. 2016/17:116, s. 88–89.
67. Se särskilt redogörelse i kapitel 2, avsnitt 2.1 samt 2.3.
68. Besöksutveckling för de centrala museerna 2016. Redovisning av ett regeringsuppdrag 2017-04-26.  

Myndigheten för kulturanalys. Stockholm. 
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3.1.2 Kulturvaneundersökningar

Myndigheten för kulturanalys stora kulturvaneundersökning är struk-
turerad i fyra olika typer av kulturvanor, vilka definieras enligt: 1.) tra-
ditionell kultur, 2.) kulturmiljö, 3.) eget utövande samt 4.) bred populär-
kultur. Resultatet för museernas del blir att olika museer hamnar i olika 
kategorier. Konstupplevelser sorterar sig exempelvis i gruppen ”traditio-
nell kultur” medan kulturhistoriska museer sorteras i ”kulturmiljö” där 
samband med utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund förutsätts 
vara något svagare.69 Eftersom museibesökare i de stora kulturvane-
undersökningarna inte undersöks som en sammanhållen kategori blir 
undersökningens resultat inte direkt jämförbart med museistatistiken.

Liksom museistatistiken tyder dock kulturvaneundersökningarna på att 
kvinnor i högre utsträckning än män är delaktiga i kulturlivet samt att 
yngre är mer kulturaktiva än äldre. Det generella kulturdeltagandet knyts 
även samman med utbildningsnivå, social härkomst, uppnådd samhälls-
klass och inkomst samt med om man är bosatt i en större stad. Samman-
fattningsvis kommer alltså kulturvaneundersökningarna fram till ungefär 
samma slutsats som flera andra undersökningar som pekat ut kön, ålder 
och utbildningsnivå som viktiga faktorer.70 Dock är vad som betraktas 
som kultur en definitionsfråga grundad på föreställningar och förförståel-
ser. Något tillspetsat kan man kanske säga att om man utgår ifrån en viss 
grupps kulturvanor som normaltillstånd är det inte förvånande att man 
kommer fram till att just den gruppen är den mest kulturaktiva.

I en undersökning som gjordes på uppdrag av kulturförvaltningen i 
Stockholms stad som mer utgår från ett marknadsperspektiv konstateras 
att Sverige har en mycket stor kulturmarknad. Undersökningen menar 
att 95 procent av den vuxna svenska befolkningen – cirka 6 790 000 per-
soner – kan anses tillhöra denna marknad utifrån kriteriet att de har 
besökt en kulturattraktion eller ett evenemang under de senaste tre åren. 
Demografiskt ser undersökningen en jämn fördelning vad gäller kön 
och ålder, men konstaterar regionala skillnader som avspeglar storstä-
dernas större utbud.71 När det gäller museer konstaterar undersökningen 
att mer än hälften av befolkningen besökt ett museum under de senaste 
tolv månaderna. Sammanfattningsvis konstaterar undersökningen att 
museer utgör en av de största marknaderna.72 

69. Kulturvanor. Socioekonomiska analyser och tidstrender. Kulturfakta 2017:2. Myndigheten för kulturanalys 
2017. Stockholm.

70. Kulturvanor. Socioekonomiska analyser och tidstrender. Kulturfakta 2017:2. Myndigheten för kulturanalys 
2017. Stockholm.

71. Audience Atlas Sverige. Undersökning av marknaden för kultur i Sverige. Augusti 2015. Morris, Hargreaves  
& McIntyre. 

72. Audience Atlas Sverige. Undersökning av marknaden för kultur i Sverige. Augusti 2015. Morris, Hargreaves 
 & McIntyre. s. 12. 
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3.1.3 Studier utifrån specifika frågor, målgrupper och problem

Ett stort antal studier har utifrån olika perspektiv och uppdrag fokuserat 
på specifika frågor, problemformuleringar eller målgrupper som på ett 
generellt plan handlar om museernas relation till publiken. Resultaten 
av dessa studier är inte alltid jämförbara eller möjliga att sammanställa 
till en helhet.

Många av studierna berör olika slags problem relaterade till frågor 
om vem som får vara del av verksamheten, hur publikmötet bäst utfor-
mas samt vad publiken får med sig. Det vill säga kvalitativa aspekter 
av museibesökande som i förlängningen berör frågor kring varför man 
besöker eller inte besöker museer.73

Såväl den museologiska forskningen som studierna utifrån specifika 
frågor, målgrupper och problem argumenterar för att en viktig orsak 
till varför man inte besöker ett museum är att man av olika anledningar 
inte ser sig som välkommen, bekräftad eller berörd eller att man inte har 
möjligheten att komma in i museet, ta sig runt i utställningar eller av 
olika orsaker ta till sig utställningarna. 

Det handlar om frågor som: Vem vänder sig ett museum eller en 
utställning till? Vem tilltalas? Vem kan ta del av det som erbjuds? Vem 
får vara museet? Vem eller vilka perspektiv inkluderas? Vem känner sig 
välkommen? 

År 2017 presenterade Myndigheten för kulturanalys en undersökning 
av mångfald inom kulturområdet. Undersökningen konstaterade att 
mångfaldsuppdraget definieras brett men påpekade att kopplingen 
till etnisk och kulturell mångfald var vag och att styrningen av den 
integrationspolitiska delen av mångfaldsuppdraget var mindre tydlig än 
andra delar. Undersökningen visade också att arbetet med att främja etnisk 
och kulturell mångfald ofta bedrivs vid sidan av ordinarie verksamhet 
istället för att göras till en del av basverksamheten.74 Undersökningen har 
följts upp av en studie av mångfalden inom kulturområdet i hela Norden 
som kom fram till ungefär samma resultat.75 För museerna sammanfaller 
detta med resultaten av tidigare undersökningar. En rad studier har under 
det senaste decenniet påpekat att museernas mångfaldsarbete behöver 
utvecklas.76 Kritiken kan handla om skillnader i hur och om olika 
människor presenteras och gestaltas i museiutställningar där intrycket 

73. Studierna av dessa frågor följer således samma övergripande trender som den internationella  
museologiska forskningen, se sammanställning i kap 2, avsnitt 2.1 samt 2.3.

74. Vilken mångfald? Kulturinstitutioners tolkningar av mångfaldsuppdraget. Rapport 2017:3. Myndigheten för 
kulturanalys. 2017.

75. Kultur med olika bakgrund. Utländsk bakgrund bland anställda på statligt finansierade kulturinstitutioner i 
Norden. 2017. Nordisk kulturfakta. Kulturanalys Stockholm. Stockholm.

76. Museerna och mångfalden. En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på utvecklings-
potentialen i det mångkulturella Sverige. Riksutställningar. Visby.
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är att mångfaldsarbetet ofta inte omsatts i museernas basutställningar.77 
År 2011 påpekade exempelvis Mångkulturellt centrum att även om 
kulturinstitutionerna lade stora resurser på mångfald var det sämre 
med prioriteringar om insatsen skulle vara för en mångfaldig publik.78 
År 2015 påvisade Kulturrådet att det fanns brister i synliggörandet och 
främjandet av de nationella minoriteternas kulturarv.79

Riksutställningar konstaterade 2014 att den mångfald som finns och 
har funnits i samhället inte reflekteras i museers utställningar.80 Statens 
historiska museer hade 2011–2013 ett särskilt uppdrag från regeringen 
som bland annat innebar att ta fram underlag och utveckla metoder för 
jämställd representation i utställningar. Projektet kom till slutsatsen att 
det krävs ett långsiktigt arbete för att implementera genus- och jäm-
ställdhetsfrågor samt att frågornas komplexitet kräver ett intersektionellt 
angreppssätt.81 

En aspekt av vem som kan uppleva att den får vara en del av verk-
samheten är vem som känner sig synliggjord och bekräftad i exempel-
vis utställningar och annan verksamhet. Denna fråga har undersökts 
i ett stort antal undersökningar som utgår från olika perspektiv. I en 
undersökning av utställningar med förhistorisk inriktning konstaterades 
att barn, gamla, kvinnor i icke-stereotypa könsroller, människor med 
funktionsvariationer och könsöverskridande uttryck sällan synliggörs. 
Detsamma gäller olika religioners avtryck under förhistorien samt social 
klass.82 Iakttagelsen har bekräftats och fördjupats av andra och bredare 
inriktade studier. I en annan studie som undersökt 16 museer och 1 008 
gestaltningar av människor påvisas att det finns tydliga och snäva nor-
mer för hur människor gestaltas i utställningar avseende kön och köns-
uttryck, samhällsroller, ålder, vithet, sexualitet, nationella minoriteter. 
Sistnämnda undersökning konstaterar att: ”Sammantaget finns det täm-
ligen inskränkta normer för hur människor generellt gestaltas i de kul-
turhistoriska museernas utställningar.”83

77. Sammanfattning finns i Hyltén-Cavallius, Charlotte & Svanberg, Fredrik. 2013. Älskade museum. Svenska 
kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare. Nordic Academic Press. Lund.

78. Pripp, Oscar, Plisch, Emil & Printz Werner, Saara. 2004. Tid för mångfald. En studie av de statligt finan-
sierade kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald, genomförd av Mångkulturellt centrum, 
Botkyrka, på uppdrag av Kulturdepartementet. Botkyrka.

79. Kulturverksamheters främjande av nationella minoriteters kultur. 2015. Kulturrådet. Stockholm.
80. Museerna och mångfalden. En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på utvecklings-

potentialen i det mångkulturella Sverige. 2014. Riksutställningar. Visby.
81. Hauptman, Katherine. 2014. Jämus, ett genusförbart projekt. Genusförbart. Inspiration, erfarenheter och 

metoder för mångfald i museiarbete. (Red.) Hauptman, Katherine & Näversköld, Kerstin. Lund.
82. Bünz, Annika 2015. Upplevelser av förhistorier. Analyser av svenska arkeologiska museiutställningar.  

Series B. Gothenburg, Archaeological Thesis No 66. Göteborg.
83. Hyltén-Cavallius, Charlotte & Svanberg, Fredrik. 2013. Älskade museum. Svenska kulturhistoriska museer 

som kulturskapare och samhällsbyggare. Nordic Academic Press. Lund.
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Projektet Haiku påvisade att personer med funktionsvariationer i prin-
cip är osynliga i svenska museers utställningar. I synnerhet saknas de i 
basutställningarna. Projektet undersökte även tillgänglighet och kunde 
konstatera att även om det finns stor medvetenhet om tillgänglighet är 
fasta utställningar ofta inte lika tillgängliga som tillfälliga. Projektet 
kunde konstatera att medvetenheten i dessa frågor är lägre än medveten-
heten gällande mångfald generellt.84

I rapporten Kvinnors representation på Sveriges länsmuseer konstate-
rades att det fortfarande är män och manlig historia som dominerar 
i utställningarna. Kvinnor utgör en minoritet och barn är sällsynta. 
Vidare gestaltas kvinnor oftare än män i passiva situationer och mer säl-
lan som aktiva personer. Rapporten konstaterade också att äldre tiders 
patriarkala värderingar i regel inte problematiserades i utställningarna.85 
Den statliga utredningen Genus på museer kom till samma slutsats: även 
om kvinnor och kvinnohistoria idag syns på museerna så problematiseras 
inte de könsmönster som framträder i belysningen av dem.86

Riksutställningar har undersökt hur museerna arbetat med hbtq-per-
spektiv. Undersökningen visade att insatserna ofta blir tillfälliga snarare 
än långsiktiga och att de inte arbetas in i den permanenta verksamheten 
vilket resulterar i att faktorer som sexuell läggning, könsidentitet och 
olika könsuttryck inte syns i historieskrivningen.87 

Sammantaget påtalar dessa studier betydande brister i hur frågor kring 
mångfald, som till exempel i fråga om funktionsvariationer, kön och 
könsroller, hbtq samt nationella minoriteter omsatts i museers utställ-
ningsverksamhet.

3.2 DET FINNS HINDER SOM GÖR ATT MÄNNISKOR 

 INTE KAN ELLER VILL KOMMA TILL MUSEERNA

Såväl forskningen som olika typer av publikundersökningar på nationell 
nivå pekar alltså på att det finns en rad olika faktorer som gör att alla 
människor inte vill eller kan komma till museerna. Dessa faktorer kan 
beskrivas som olika typer av hinder. Precis alla människor måste natur-
ligtvis inte komma till museer. Frågan handlar som tidigare nämnts om 
skillnaden mellan idén om att vara till för alla i samhället och om det i 
själva verket är så att bara vissa publikgrupper kommer.

84. Chafik, Diana & Olsson, Claes G. 2012. Rapport och diskussionsunderlag inom ramen för Handikapphistoria 
i kulturarvet – HAIKU. Ett arvsfondsprojekt mellan HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen 
Nordiska museet. Stockholm.

85. Bergstedt, Märta-Lena & Åkare, Kerstin. 2012. Kvinnors representation på Sveriges länsmuseer. Hassela.
86. Genus på museer. Departementserien Ds 2003:61.
87. Museerna och hbtq. En analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, 

bisexuella, transpersoner och queera personer. Riksutställningar. 2015. Visby.
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3.2.1 Vad är ett hinder?

Ett hinder kan i det här sammanhanget förstås som något som hindrar 
museet från att vara till för alla, att vidga publiken eller att nå en viss 
önskad publik. Hinder för besök kan handla om ekonomiska faktorer, 
till exempel att det är för dyrt att gå in på museet. Det kan handla om 
fysiska hinder, att det inte går att ta sig in på museet eller runt bland 
utställningarna. Det kan också handla om faktorer som gör att man inte 
vill komma för att man känner sig mindre bekräftad, välkommen till 
eller berörd av ett museum. Alla kan betraktas som hinder som ligger i 
museet.

Projektet FunkTek88 hade som målsättning att hitta kunskap och ta 
fram metoder för att skapa tillgängligare museiupplevelser. När det 
startade syftade det till att ta fram tekniska lösningar för att öka till-
gängligheten för alla människor men under projektets gång kom man 
fram till att teknik i sig inte löser alla tillgänglighetsproblem utan att 
många av dem handlar om helt andra saker. Målsättningen förändrades 
till att ta fram metoder som kunde underlätta för personal vid museerna 
att göra utställningar och annan verksamhet mera tillgänglig.89 I detta 
syfte följde man processen för framtagandet av flera utställningar, deltog 
i stadsvandringar och annan programverksamhet samt genomförde 80 
workshops på olika teman. Arbetet utvärderades löpande genom samtal 
och workshops med besökare och själva detta möte och utbyte av erfa-
renheter lyfts fram som det viktigaste resultatet för att lära sig förstå 
varandra.90 Projektet resulterade i en handbok för hur man kan arbeta 
för att skapa ett tillgängligare museum.91

Utgångspunkten i projektet FunkTek var att det är museet som har 
funktionshinder och inte besökaren. Detta är, menade man, en nöd-
vändig insikt för att lyckas bli mera tillgängligt. Projektet framhåller 
att tillgänglighet handlar om flera olika saker. Det kan handla om den 
fysiska miljön och vem den passar, det kan handla om bemötande och 
attityder till olika besökare. Det kan också handla om innehåll och vems 
historia som berättas och vems som inte berättas.92

Den brittiska studien Culture on Demand, påtalade att deltagande inte 
enbart handlar om att ta bort hinder. Den argumenterar för att olika 
hinder gör att människor väljer att inte komma, medan många männ-
iskor kanske inte ens reflekterar över att besöka museer. Studien föreslår 

88. Projektet FunkTek var ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Utopia, Mistra/Urban Futures, 
Rise och Riksutställningar.

89. Kullenberg Rothvall, Christopher. 2015. Museet som har funktionshinder. Tidningen Leva. 
90. http://www.funktek.se – hämtad 2018-03-05
91. Bara gör! Så skapar du ett tillgängligare museum. 2017. FunkTek. Göteborg.
92. Bara gör! Så skapar du ett tillgängligare museum. 2017. FunkTek. Göteborg.
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följande sex drivkrafter till deltagande: Barn- och familjenätverk, sociala 
nätverk, identifiering och känsla av relevans, lokalintresse, positiva erfa-
renheter samt tillit.93 Enligt resonemanget i FunkTeks rapport så faller 
även en del av detta – inte minst möjligheten till identifiering – snarare 
i kategorin hinder eftersom det handlar om vems historia som berättas 
och därför möjliggör identifiering och vems som inte berättas.94 

3.2.3 Vilka hinder ser museerna i Sverige?

För att ta reda på vilka hinder museerna i Sverige ser skickade vi ut en 
enkät med frågan: ”Vilka hinder tror ni har störst betydelse för att inte 
ännu fler besökare kommer till ert museum?”95 Alla som svarade fick 

93. Culture on Demand. Ways to engage a broader audience. 2017. Department for culture, media and sport. 
London.

94. Bara gör! Så skapar du ett tillgängligare museum. 2017. FunkTek. Göteborg.
95. Enkäten skickades ut till 1 494 museer. För jämförbarhetens skull användes Myndigheten för kulturanalys 

lista. Enkäten besvarades av 425 museer, varav 22 stycken centrala museer, 20 stycken regionala museer, 
69 stycken kommunala museer, 5 stycken universitetsmuseer, 130 stycken arbetslivsmuseer, 81 stycken  
privata museer samt 98 stycken i kategorin ”annat museum” som kan inbegripa exempelvis hembygs-
museum, naturum, konsthallar och personmuseer.
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 Museets öppettider är begränsade
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eller krångligt presenterat

 Det är svårt att ta till sig utställningen på 

grund av t. ex. nedsatt syn eller hörsel

 Museet saknar café och andra faciliteter
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 Det är för dyrt att gå in på museet

 Man känner sig inte välkommen och/

eller bekräftad

 Utställningarnas innehåll och/eller 

design styr upplevelsen för mycket

Diagram 1. Museernas egen bild av 
vilka hinder det finns för fler besök. 
Diagrammet illustrerar svaren på enkät-
frågan ”Vilka hinder tror du finns för att 
inte fler kommer till ert museum?” Det 
var möjligt att kryssa i tre alternativ. 
Svaren reflekterar vilka hinder muse-
erna bedömde som viktigast.
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välja de tre hinder (av sammanlagt elva) som de trodde hade störst bety-
delse för att inte fler kommer till deras museum. Det fanns även möjlig-
het att välja ”Annat” och ange fritextsvar, ifall man inte tyckte att något 
av svarsalternativen passade.

Framtagandet och formuleringen av de olika svarsalternativen baseras 
på de intervjuer som genomförts med medarbetare vid olika museer samt 
den litteraturgenomgång som gjorts inom projektet (se diagram 1).

Det vanligaste svaret var att museet var för osynligt och att även de 
som är intresserade av museets ämnen inte vet – eller tänker på – att 
det finns. Detta svar följs i antal av svarsalternativen att det är svårt att 
fysiskt ta sig till, in i eller runt i museet, att det är för dyrt eller långt 
att resa till museet, att öppettiderna är för begränsade samt att man inte 
är intresserad av museets ämnen. Tillsammans står dessa för nästan 70 
procent av svaren. Dessa fem svarsalternativ handlar om olika typer av 
hinder men förenas av att det handlar om antingen faktorer som ligger 
bortom museets egen kontroll eller hinder inom det egna museet som 
kräver ekonomiska resurser för att överkommas. 

Utifrån hur – och om – hindren kan övervinnas har vi formulerat tre 
olika grupper och delat in de olika hindren i dessa. Sammanslagningen 
av de olika typerna av hinder till tre övergripande grupper är gjord 
utifrån en bedömning av på vilket sätt hindren är åtgärdbara och vilken 
typ av åtgärder det i så fall handlar om. Det handlar alltså inte om någon 
värdering utan bygger på om det är hinder som museet överhuvudtaget 
har möjlighet att själv åtgärda eller påverka, om det handlar om hinder av 
olika slags praktisk natur som kan åtgärdas med ekonomiska satsningar 
(ofta är detta ett hinder museerna är medvetna om men som man inte kan 
åtgärda på grund av brist på resurser) samt slutligen hinder som relaterar 
till frågor som inbegriper en inre förändring, en reflektion av den egna 
verksamheten eller någon form av kreativa lösningar (se diagram 2). De 
tre grupperna är:

� Hinder som beror på externa faktorer som museet  
inte kan åtgärda.

� Praktiska hinder som museet kan åtgärda men som  
kräver resurser.

� Hinder vars lösning förutsätter en förändring som  
inbegriper reflektion av den egna verksamheten.

En av kategorierna innebär hinder som helt enkelt inte kan överkommas 
– de ligger bortom museets kontroll. Det kan handla om att den publik/
de besökare man vill ska komma helt enkelt inte är intresserade av någon 
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 Hinder som beror på externa faktorer som museet inte kan åtgärda

 Praktiska hinder som museet kan åtgärda men som kräver resurser

 Hinder vars lösning förutsätter en djupare förändring av den egna verksamheten

Diagram 2. Vår gruppering av svaren från 
museerna själva på vilka hinder det finns 
för fler besök. Fördelningen av svaren om 
de elva olika hindren har här delats in i 
hinder som beror på externa faktorer som 
museet inte kan åtgärda, praktiska men 
resurskrävande hinder samt slutligen hin-
der vars lösning kräver en djupare föränd-
ring av den egna verksamheten.

aspekt av museets ämnen eller att det är för dyrt eller långt att ta sig dit. 
När det gäller den del som handlar om att museet ligger för långt borta 
kan man naturligtvis fundera kring olika slags digitala lösningar. 

Den andra kategorin innebär hinder som kan överbryggas med eko-
nomiska medel. Det handlar om praktiska, men ibland kostsamma, 
åtgärder. Det kan handla om att museet saknar café, restaurang eller 
butik. Det kan handla om ekonomiska hinder som att entrépriset är för 
högt eller att öppettiderna är för begränsade. Det kan också handla om 
fysiska tillgänglighetsaspekter som går att åtgärda med resurser och eko-
nomiska investeringar som att det är svårt att ta till sig utställningar på 
grund av nedsatt syn eller hörsel. Vidare kan det handla om att museet 
är för osynligt och att inte ens de som är intresserade vet att det finns.

Den tredje och sista gruppen handlar om djupare liggande hinder – 
om en känsla av att inte vara välkommen, berörd eller bekräftad. Det 
kan också handla om en djupare otillfredsställelse inför hur utställnings-
koncept och upplevelse är utformade eller med den berättelse som för-
medlas.
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3.3 JÄMFÖRELSE MELLAN FORSKNINGENS 

 BILD OCH MUSEERNAS BILD 

Enkätresultatet visar att det finns en skillnad mellan å ena sidan slutsat-
serna i den statistik och forskning kring vilka som besöker museer som 
finns och å andra sidan museernas egen bild av vilka som är de  främsta 
hindren för att inte fler besökare kommer. Något generaliserande 
förlägger forskningen orsakerna inom museerna själva och deras innehåll 
medan museerna i större utsträckning pekar på externa faktorer eller 
praktiska faktorer som kan lösas med ökade resurser.

Även om en del publikundersökningsmetoder undersöker drivkrafter 
och andra utgår ifrån olika slags demografiska uppdelningar av männ-
iskor så visar utredningar, statistik och forskning entydigt på att det på 
olika sätt går att beskriva vilka människor som går på museer och att 
dessa människor inte är ett jämnt utsnitt av befolkningen. Forskningen 
undersöker teorier för vad detta beror på samt hur man skulle kunna 
förändra det genom att vidga publiken. Den visar också att museernas 
utbud i utställningarna inte heller presenterar något jämnt utsnitt utan 
tydligt brister i gestaltning och uppmärksammande av vissa grupper, 
identiteter, kön, uttryck och så vidare. Det vill säga exempelvis att den 
historiska berättelse som förmedlas inte motsvarar hur historien varit.

De storskaliga besöksundersökningar som gjorts pekar på samma sak 
som forskningen – Myndigheten för kulturanalys har upprepade gånger 
visat på att inte alla publikgrupper kommer till museerna. Dock har 
dessa undersökningar inte haft som avsikt att tillhandahålla några red-
skap för att utveckla publikarbetet.

I enkätundersökningen blir det tydligt att museerna själva inte identi-
fierar utbudets begränsningar eller behovet av egen förändring som den 
viktigaste faktorn för att inte fler kommer till museet. Istället anges hin-
der i form av synlighet, fysisk tillgänglighet som kan åtgärdas med eko-
nomiska insatser, biljettpriser och öppettider som de viktigaste hindren 
för ett utvidgat besökande. 
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Sammanfattande iakttagelser från kapitel 3 

�  Det finns mycket kunskap kring vilka som kommer till museerna och kring 

tänkbara orsaker till varför inte fler och andra kommer. Denna kunskap 

är dock inte så väl sammanställd och inte heller jämförbar eftersom den 

tagits fram med olika utgångspunkter.

�   Både forskningen och de många studier som gjorts kring specifika frågor, 

målgrupper och problem pekar på att det finns en rad olika faktorer som 

gör att alla inte kommer – eller kan komma – till museerna. Dessa faktorer 

kan beskrivas som olika typer av hinder för besök som finns hos museerna.

�  De hinder som pekas ut i forskning och nationella publikundersökningar 

är inte desamma som de hinder museerna själva lyfter fram som mest 

avgörande för att inte fler kommer till museet.
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Museerna i Sverige arbetar på många innovativa och framgångsrika sätt för att vidga sin publik. Foto Anna Lihammer/RAÄ.
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4. Det krävs strategier och medvetna  
 satsningar för att vidga sin publik

Forskningen diskuterar frågor kring vad man får med sig från ett musei-
besök, vem som får ta del av museernas verksamhet och hur man bäst 
utformar publikmötet. Den pekar också på faktorer som kan verka som 
hinder. Man kan dels tala om praktiska ekonomiska hinder för besök, det 
vill säga hinder som kan åtgärdas genom ökade resurser och som relaterar 
till frågor om hur flera ska kunna komma till museerna, dels finns det 
också hinder som står i vägen för flera att vilja komma till museerna. 
Dessa hinder relaterar till andra typer av strategier än rent resursmässiga 
och det är sådana strategier som fokuseras i detta kapitel.

Vi har i arbetet med rapporten undersökt frågan hur svenska museer 
har arbetat för att vidga sin publik. Detta har gjorts dels genom den 
enkät vi skickade ut där vi frågade vilken strategi museerna ansåg vara 
den viktigaste för att vidga publiken och dels genom intervjuer med ett 
femtiotal museirepresentanter. Slutligen har vi även undersökt fem sär-
skilda metodiska satsningar som fem museer använt sig av och som de 
anser varit framgångsrika.

4.1 ENKÄTUNDERSÖKNING: STRATEGIER SOM MUSEER 
 I SVERIGE ANVÄNT FÖR ATT VIDGA SIN PUBLIK

I enkäten ställdes frågan om man använde sig av någon särskild strategi 
för att vidga sin publik, samt hur man tyckte att den fungerat. Man fick 
också välja bland tio stycken strategier och ange den man tyckte låg när-
mast sitt eget arbetssätt. Man kunde också välja ”Annat” och i det fallet 
få möjlighet att själv formulera sitt svar. 

Strategierna som museerna fick välja mellan i enkäten formulerades 
utifrån resultaten från de intervjuer och den litteraturgenomgång som 
genomförts inom projektet. Anledningen till att man bara fick välja en 
av strategierna (den som man ansåg vara viktigast i det egna museets 
arbete) var att det skulle göra diskussionen tydligare, även om de flesta 
museer i praktiken självklart använder flera av strategierna i sitt arbete.

Resultatet av enkäten visar att knappt sex av tio (58 procent) av de 
museer som besvarat enkäten anser att de har använt sig av en uttalad 
strategi för att vidga sin publik. Bland museerna som använt sig av en 
särskild strategi fördelade sig svaren på denna fråga över tio olika slags 
insatser och arbetssätt (se diagram 3). 
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De två största grupperna handlar alltså om att öka programverksam-
heten samt öka museets synlighet genom annonsering och marknads-
föring. Man kan i dessa två fall tala om ganska klassiska sätt att jobba 
med marknadsföring som inte nödvändigtvis kräver någon egentlig för-
ändring av det innehåll som ska marknadsföras. Även den tredje grup-
pen, ”riktat arbete för att nå en viss definierad målgrupp”, är ett relativt 
traditionellt sätt att nå nya grupper genom en speciell, avgränsad sats-
ning, även om denna slags strategi i sig kan innehålla många olika slags 
satsningar. Sammantaget motsvarar dessa tre största grupper 63 procent 
av svaren.

Den fjärde största strategin, ”förnyat innehåll”, är ett uttryck för en 
annan typ av synsätt som innebär en förändring av museets innehåll som 
utgångspunkt för att museet ska vidga sin publik.

I det följande kommer vi först att gå igenom de olika strategier som 
museerna använt sig av för att vidga publiken (avsnitt 4.2). Därefter följer 
en presentation av de fem särskilda satsningar som vi valt att beskriva 
mer ingående (avsnitt 4.3.). Till sist kommer ett avsnitt där vi drar några 
slutsatser från det som har presenterats i kapitel 4.

22%

11%

21 %

20%

8%

7%

3%
3% 1%1%3%

 Ökad programverksamhet, t. ex.  

seminarier och events

 Öka museets synlighet genom  

annonsering och marknadsföring

 Riktat arbete som t. ex. en utställning 

eller aktivitet, för att nå en specifik  

definierad ny målgrupp 

 Förnyat innehåll. Utställningarna ändras 

för att vidga publiken

 Anpassat välkomnande och bemötande

 Interaktivt lärande där besökaren får 

prova och göra

 Uppsökande arbete utanför museet

 Medskapande där publiken är med  

och formar innehållet
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 Specialvisningar med olika perspektiv 

på samma utställning

 Rekrytering för att bredda museets  

sammansättning och kompetens

Diagram 3. Fördelningen mellan 
olika slags strategier bland de museer 
som svarade att de arbetar utifrån 
en uttalad strategi för att vidga sin 
publik.
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4.2 EXEMPEL PÅ HUR MUSEER I SVERIGE ARBETAT 

 FÖR ATT VIDGA SIN PUBLIK

I det följande diskuteras strategierna från enkäten generellt och genom 
exempel från museer med olika inriktning, huvudmannaskap och upp-
drag i olika delar av landet. 

Syftet är inte att presentera någon heltäckande kartläggning utan 
ambitionen är att förtydliga och exemplifiera de strategier och arbetssätt 
som förekommer på olika museer i landet. Det är också en förhopp-
ning att exemplen ska kunna fungera som inspiration och stöd i museers 
verksamhet.

4.2.1 Ökad programverksamhet – till exempel seminarier och events 

22 procent av de museer som uppgav att de arbetar utifrån en 

uttalad strategi angav ökad programverksamhet till exempel 

seminarier och events som sin viktigaste strategi för att vidga sin 

publik. 82 procent av dessa anser att detta sätt att arbeta har 

bidragit till att man vidgat sin publik.

Att arbeta med aktiviteter och events handlar om ett arbete med speciella 
händelser av olika slag. Händelserna kan vara till exempel föreläsningar, 
debatter, marknader, afterworks eller konserter. Det kan handla om 
händelser med ett speciellt innehåll, men det kan också handla om 
händelser som genom sin form gör museets ordinarie innehåll tillgängligt 
eller attraktivt för fler. Gemensamt för händelserna är att de på olika sätt 
vidgar museets verksamhet och kommunikativa räckvidd mot olika slags 
publikgrupper.

Armémuseum har satsat mycket på händelser. Museet anordnar 
debatter, diskussioner, föreläsningar och events – man försöker hitta 
med teman som överraskar. Ett exempel är en fest med Kalla kriget-
tema, andra kan handla om oväntade annonskampanjer eller inlägg på 
sociala medier.96 Även Kalmar läns museum har populära onsdagspro-
gram på kvällstid som kan bestå av till exempel föreläsningar och berät-
tarföreställningar med olika teman.97 På liknande sätt har Kulturen i 
Lund många happenings. Ett exempel är Sommarkvällar i parken som är 

96. Intervju med Armémuseum, 2017-10-04. 
97. Intervju med Kalmar läns museum, 2017-12-07. 
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ett musik arrangemang under somrarna med fri entré. Arrangemanget 
anordnas i samarbete med Lunds kommun.98

Events och händelser kan involvera stora delar av museet. Jamtli 
arbetar mycket med aktiviteter och events såsom att anordna Jamtli-
dagen då besökarna får möjlighet att se vad personalen arbetar med, 
delta i visningar och aktiviteter för barn, åka karuseller och pyssla. Ett 
annat exempel på aktiviteter är julmarknaden som lockar över 20 000 
 besökare. Museet arrangerar också afterwork med föredrag. Innehållet 
är ofta breda ämnen om kulturhistoria och lokalhistoria. På grund av 
stort intresse sänds föredragen även på Youtube.99

Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum har ett nära samarbete med 
turistnäringen. Årets höjdpunkt är Vintermarknaden då museet kan ha 
uppemot 10 000 besökare på några dagar.100 

Bildmuseet i Umeå kompletterar sina utställningar med olika typer 
av programverksamhet till exempel populärvetenskapliga föreläsningar, 
konstnärspresentationer, workshops, konserter, filmvisningar, teaterföre-
ställningar och seminarier. Programverksamheten syftar till att öppna 
upp för samtal och debatt kring teman och frågor som utställningarna 
berör och på så sätt fördjupa besökarens kunskap kring dem. En förut-
sättning för den omfattande programverksamheten är ett brett samar-
bete med olika aktörer exempelvis andra institutioner på Umeå universi-
tet, Umeå teaterförening och Norrlandsoperan. 

Bildmuseet har även ett koncept som heter Art Friday med kvälls-
öppet varje fredag. Dit förläggs vernissager, konstquiz, och möjlighet 
till walk-and-talk med pedagoger. Art Friday på Bildmuseet har bli-
vit en social mötesplats då besökarna gärna minglar i caféet och res-
taurangen där inbjudna och ofta lokalt kända DJ:s spelar musik. 
En stor del av Art Friday-besökarna är ungdomar. Särskilt de fre-
dagskvällar dit man förlagt vernissager lockar många besökare.101 
Satsningar på events kan också handla om att man gör en analys av vad 
en viss publik vill ha och tar fram evenemang som just dessa är intres-
serade av – eller arrangerar dem på ett sätt som når just dessa. På Röhs-
ska museet i Göteborg startade man till exempel Club Röhsska där man 
använde Facebook som kanal för att bjuda in publiken. Alla som gillade 
sidan Club Röhsska fick komma in på VIP-visningar och events.102

98. Intervju med Kulturen i Lund, 2017-11-16.
99. Intervju med Jamtli, 2018-01-10. 
100. Intervju med Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, 2018-01-16. 
101. Intervju med Bildmuseet, 2018-02-02.
102.  Nätverket för design och konsthantverk 2011. Årsrapport för Röhsska museets nätverksansvar. Röhsska museet 

2011. Göteborg.
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Thielska Galleriet arbetar för att öka besökarnas kvalitativa upple-
velse snarare än att locka en potentiellt ny publik. Man har en livaktig 
programverksamhet med föreläsningar, modevisningar, workshops och 
konserter. Museet upplever att de har fått god respons på att aktivera 
huset på det här sättet. När det gäller marknadsföring satsar museet 
hellre på en föreläsning än på annonser. Valet grundar sig i att museet 
hellre vill lägga sina resurser på att jobba med kärnan i verksamheten 
och öka den kvalitativa upplevelsen. De bedömer att detta gett både kva-
litativt resultat och fler besökare.103

En ökad programverksamhet är ett sätt att jobba för att vidga publiken 
genom att enstaka (eller serier av enstaka) händelser. Dessa kan med 
enkla medel anpassas till och riktas till en viss målgrupp, till exempel ett 
besökarsegment av något slag som museet vill nå. 

4.2.2 Ökad synlighet genom annonsering och marknadsföring 

21 procent av de museer som uppgav att de arbetar utifrån 

en uttalad strategi angav att öka museets synlighet genom 

annonsering och marknadsföring som sin viktigaste strategi för 

att vidga sin publik. 58 procent av dessa tyckte att detta sätt att 

arbeta bidrog till en vidgad publik.

Att öka museets synlighet kan ske på många olika sätt och få olika effek-
ter. Det kan till exempel handla om marknadsföring och annonsering, 
det kan handla om att synas på, för museet, nya och oväntade platser 
eller om att öka kommunikation och interaktion på sociala medier. 
Ökad synlighet behöver inte bara vara marknadsföring utan kan också 
vara något som sänker trösklarna till museet. 

När Nationalmuseum skulle stänga museibyggnaden på Blasieholmen 
för renovering funderade man på hur man skulle kunna möta publiken 
under de fem år renoveringen skulle vara. Detta resulterade i utställnings-
ytor i Kulturhuset (Nationalmuseum Design) respektive på Konstakade-
mien samt samarbeten med flygplatser (Swedavia) och järnvägsstationer 
(Jernhusen) runt omkring i landet. De senare innebar att museet gjorde 
utställningar för platser där man ofta inte möter ett kurerat innehåll. 
Eftersom 20 miljoner människor årligen passerar terminal 5 på Arlanda 

103. Intervju med Thielska Galleriet, 2017-10-26. 
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nådde satsningen ut brett och Swedavia såg konsten som en kvalitetshöj-
ning av platsen. Utställningarna på järnvägsstationer kombinerades med 
konstpedagogiska projekt och föreläsningar. Förutom att nå ut till fler 
var en bakomliggande orsak varumärkesförskjutning – museet vill att 
nya Nationalmuseum (som öppnar hösten 2018) ska upplevas som mer 
öppet och inkluderande.104 

Sociala medier är något som de flesta museer arbetar med. Ájtte lig-
ger i Jokkmokk men har som uppdrag att nå ut i hela Sápmi vilket är 
en utmaning på grund av de stora avstånden. Museet har därför arbetat 
mycket med Youtube som ett sätt för att nå ut till fler än de som fysiskt 
kan ta sig till museet.105

Världskulturmuseerna har valt att fokusera på synlighet eftersom man 
bedömt att myndighetens museer i varierande omfattning är okända för 
en stor del av den potentiella målgruppen. Det har skett genom ökad 
skyltning i anslutning till museerna, och en påbörjad gradvis ökning 
av filmmaterial som visas på webben, digitalt och genom traditionella 
medier. Världskulturmuseerna har bestämt sig för att öka andelen rör-
ligt material i både kampanjer och i de egna kanalerna eftersom museet 
bedömt att mobila användare föredrar rörligt material framför text 
och bild. En marknadskampanj med reklamfilmer för de tre museerna 
i Stockholm och utställningen Tillsammans på Världskulturmuseet i 
Göteborg gav sammanlagt en 50-procentig besöksökning under perio-
den förste december 2017 till 15 januari 2018. Filmerna visades på TV4, 
på biografer, digitalt på olika mediers webbsidor samt i myndigheter-
nas egna digitala kanaler. Den åtgärd som museet bedömer hade störst 
omedel bar påverkan vad gäller besöksökningen var bioreklamen.106

Även Nordiska museet har arbetat med synligheten på internet och 
menar att det kan vara lättare att nå ut till en ny grupp via digitala kana-
ler än det är att få dem att fysiskt komma till ett museum. Museet kan 
se två huvudsakliga ingångar via webben – dels personer som är ute efter 
ett fysiskt besök och dels personer som letar efter fakta om något speci-
ellt. En framgångsfaktor tror man har varit att man var tidigt ute med 
att lägga ut information på internet, bland annat utställningstexter, och 
att artiklarna ofta handlar om sådana ord som folk söker på såsom olika 
helgdagar.107 

104. Intervju med Nationalmuseum, 2017-11-14.
105. Intervju med Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, 2018-01-16.
106. Intervju med Världskulturmuseerna 2017-11-27. Världskulturmuseerna är en museimyndighet som  

omfattar Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt  
Världskulturmuseet i Göteborg.

107. Intervju med Nordiska museet, 2018-12-13.
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Livrustkammaren har fått ett stort genomslag på Facebook. Viktiga 
framgångsfaktorer är enligt museet själva ledningens stöd och tillit, att 
man har många tillgängliga och ofta nytagna digitala bilder som man 
kan använda samt att det finns ett innehåll bakom inläggen. Tillsam-
mans ger detta förutsättningar för timing: att man snabbt kan koppla 
historia till aktuella händelser. Museet schemalägger vissa inlägg till 
vissa datum, till exempel högtider, medan andra inlägg görs mer spon-
tant. Inläggen planeras till tider på dagen då man sett att de får mest 
genomslag. De inlägg man gör genererar ett högt engagemang och 
eftersom museets syfte är att förmedla kulturarvet är just engagemanget 
viktigt. Det är museets intendenter, både de som jobbar publikt och de 
som jobbar med samlingarna som gör de flesta inläggen. Museet menar 
att intendenternas kunskaper gör att de snabbt kan svara på följarnas 
frågor. Museets kommunikatörer handhar sponsrade inlägg och kam-
panjer. Intresset utifrån för metodiken har varit stort och man har åkt 
runt i Sverige och berättat även för andra branscher, till exempel biblio-
tek och företag om hur man arbetar. Museet ser Facebook som en annan 
pedagogisk arena att verka på och inte i första hand som marknadsföring 
i syfte att locka fler besökare. Museet beskriver sig själva som att ”Liv-
rustkammaren vill vara din historiebästis på internet”. Detta innebär att 
man försöker hålla en viss tonalitet i inläggen. Museet tror att denna 
tonalitet gör att människor vågar ställa frågor och diskutera, men att den 
även sänkt trösklarna till museet. Facebook har också gjort det möjligt 
för museet att nå ut till hela landet. Man har märkt kopplingar mel-
lan Facebook och fysiska besök, dels utifrån kommentarsfälten och dels 
genom att till exempel events och programpunkter som bara annonserats 
på Facebook blir slutsålda.108

Strategin att öka ett museums synlighet handlar ofta om olika slags 
klassiska marknadsföringsinsatser. Som avsnittet visar kan det dock även 
inbegripa exempelvis ett arbete med hur museiverksamheten kan fin-
nas på flera olika typer av platser eller att arbeta innovativt med sociala 
medier som Youtube eller Facebook. Alla dessa kan förutom att synlig-
göra museet också bidra till att sänka trösklarna för besök till museet 
och skapa olika typer av ingångar.

108. Intervju med Livrustkammaren, 2017-03-06.
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4.2.3 Riktat arbete för att nå en specifik ny målgrupp

20 procent av de museer som angav att de arbetar utifrån en 

uttalad strategi angav att de arbetade med riktat arbete för att 

nå en specifik publik, alltså en viss målgrupp, till exempel genom 

en utställning eller en aktivitet som sin viktigaste strategi för att 

vidga sin publik. 85 procent av dessa tyckte att detta sätt att 

arbeta bidrog till en vidgad publik.

När det gäller specifika målgrupper varierar de naturligtvis från satsning 
till satsning. Det kan till exempel handla om att man vill nå personer som 
bedöms som särskilt musei-ovana, personer med speciella  intressen eller 
personer som befinner sig i faser av livet som påverkar deras möjligheter – 
faktiska eller upplevda – att gå på museer. Gemensamt för de satsningar 
som exemplifieras här är att de utgår från en uppskattning av vilka intres-
sen, behov och önskemål just den grupp man vill rikta sig till har.

Den i särklass vanligaste grupp museerna specifikt riktar sig till är 
skolan. Teknikens Hus i Luleå har till exempel fokus på barn och unga. 
Varje år är det totala antalet skolbesök över 15 000 elever från hela regio-
nen. Alla skolelever från Norrbottens län har fri entré och det kostar 
heller ingenting att delta i skolprogrammen. Teknikens Hus ligger inom 
Luleå tekniska universitets campusområde och även studenter har fri 
entré. Teknikens Hus driver även lärarnätverk i Norrbotten där lärare 
fortbildas och just nu har man fokus på digitala kompetenser – men man 
arbetar också gentemot andra målgrupper.109

Sätten som olika museer arbetar med skolan på är många. Bergianska 
trädgården samarbetar med Naturens Hus som är en del av Vetenska-
pens Hus.110 De arbetar i samklang med skolans läroplan så att aktivi-
teterna ska fungera som ett komplement till undervisningen i skolan. 
Vetenskapens Hus arbetar aktivt för att öka besöksfrekvensen av skol-
klasser som ligger i områden och som sällan besöker Bergianska träd-
gården eller andra museer.111

I Mölndals kommun innebär ”kulturgarantin” att alla barn i kommunen 
ska få tillgång till minst en kulturupplevelse per år. Inom den satsningen 
kommer alla elever i särskolan och årskurs 1 till Mölndals stadsmuseum, 

109. Intervju med Teknikens Hus, 2018-02-06.
110. Vetenskapens Hus ägs av Stockholms universitet och KTH (Kungliga tekniska högskolan) och verksam-

heten sker med stöd också av Stockholm stad.
111. Intervju med Bergianska trädgården, 2018-02-08.
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vilket innebär cirka 800 barn per årskurs. Besöket blir en introduktion 
till vad ett museum är och lägger grunden för återbesök. Utöver kultur-
garantin finns också ett frivilligt skolprogram som är gratis för skolor 
inom Mölndals kommun. Det är ett tematiskt lektionsprogram kopplat 
till utställningarna och det öppna magasinet. 90 procent av de skolbesök 
museet har inom detta är förskola och lågstadiet.112 

Ájtte har samarbete med folkhögskolan Samernas utbildningscentrum 
och tycker samarbetet är viktigt för kunskapsutbyte och utveckling.113

Kulturen i Lund har en utbildning för lärare Ta körkort till Kulturen 
där de bland annat får tips på hur man kan använda museet. De får också 
möjlighet att boka in sig på museet innan klockan 12 då det öppnar för 
allmänheten.114

De flesta museer arbetar riktat mot flera olika målgrupper. Pedago-
genheten på Malmö Museer arbetar förutom med barn och vuxna spe-
cifikt med SFI-klasser, nyanlända och ensamkommande för att ge en 
bakgrund till det land man kommit till samt med nationella minoriteter 
särskilt romer. Man arbetar också med personer med demens, för vilka 
kulturhistorien har ett igenkänningsvärde.115

Bildmuseet i Umeå erbjuder gratis skolprogram för alla åldersgrup-
per, från förskolebarn till vuxenstuderande. I samband med termins-
starterna bjuder museet in till lärarträffar och journalistfrukostar för 
att informera om den kommande verksamheten. Under terminstid har 
man öppna bildverkstäder för alla åldrar på helgerna. Besökarna är både 
barn och vuxna, ofta 20–25-åringar. En fredag eftermiddag i månaden 
är bildverkstaden en drop-in-mötesplats för unga konstintresserade 
mellan 16 och 25 år. Varje fredag under terminstid anordnar man öppen 
kulturförskola för föräldralediga med små barn, en gång i månaden 
inbjuds till babymåleri.116

Tekniska museet i Stockholm arbetar med ”funkis-onsdag” under 
parollen ”100 % för alla tillsammans”. Vid de tillfällena är utställningen 
MegaMind stängd för alla besökare utom skolor vars elever har särskilda 
behov. En kommande satsning är att museet tar ut spelupplevelsen i 
rummet i syfte att locka barn och tonåringar. Utställningen ska bland 
annat utformas mot bakgrund av forskningsresultat och utgå ifrån spel-
möjligheter, upplevelse och lärande.117

112. Intervju med Mölndals stadsmuseum, 2018-03-09.
113. Intervju med Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, 2018-01-16.
114. Intervju med Kulturen i Lund, 2017-11-16. 
115. Intervju med Malmö Museer, 2017-11-01. 
116. Intervju med Bildmuseet, 2018-02-02.
117. Intervju med Tekniska museet, 2017-10-11.
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Det kan också handla om att man försöker arbeta riktat, utifrån olika 
typer av livsfaser som kan påverka om besökare kan eller vill komma till 
museet.

Livrustkammaren har ordnat singelkvällar. Det är tillfällen då man 
kan komma ensam och delta i guidningar och events. Dessa tillfällen är 
tänkta för dem som kanske inte har någon att dela sin museiupplevelse 
med, en idé som kommer ur att många besöksundersökningar lyfter 
fram att de flesta vill gå på museum som en social aktivitet.118 

Nationalmuseum har varit stängt för renovering i några år men  öppnar 
i oktober 2018. I det nyöppnade museet kommer man att ha en star-
kare barn- och ungdomsinriktning. Bland annat planeras en permanent 
utställningsyta enbart för barn vilket man bedömer hör till ovanligheten 
hos konstmuseer.119

118. Intervju med Livrustkammaren, 2017-03-06.
119. Intervju med Nationalmuseum, 2017-11-14.

Jamtli har en friluftsdel med hus och miljöer från 1700-tal till 1970-tal. Friluftsdelen används 
för att på olika sätt jobba riktat mot flera olika målgrupper, exempelvis genom historiska rollspel. 
Foto Sofia Ali/RAÄ.
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Kulturen i Lund har byggt Lekutställningen i syfte att renodla en plats 
som är väldigt inriktad på familjer med mindre barn för att platsen ska 
kunna bli en inkörsport till att man känner sig hemma på ett museum.120

Jamtli har en öppen förskola inom museiområdet. Museet arbetar även 
med insatser riktade till målgruppen äldre med demens. Varje vecka 
kommer en grupp från kommunen med sin vårdpersonal till museet. 
Här får de vistas i en museimiljö som påminner om äldre tider som 
pedagogisk metod för att ge trygghet och för att de ska kunna minnas 
tillbaka. Jamtli har också ett system med sommarjobb för ungdomar 
inom vilket ungefär 170 ungdomar får jobba på museet varje sommar.121

Satsningar som riktar sig till särskilda grupper kan också handla om 
att öka integration och inkludering. Forum för levande historia bedriver 
till exempel workshops i mänskliga rättigheter för nyanlända122 och Kal-
mar läns museum planerar att ta fram audioguider på arabiska.123

Mångkulturellt centrum arrangerar i samarbete med lokala musik-
producenter poesi-, skriv- och lyrikkurser, något man menar skänker 
legitimitet till verksamheten bland unga och får många yngre lokalbor att 
känna sig hemma och bekväma i lokalerna. På samma sätt arbetar man 
med föreläsningar och seminariekvällar där man väljer ämnen som man 
bedömer intresserar lokalborna. Även utställningarna görs på teman som 
engagerar den målgrupp man vill nå. När det gäller målgrupp arbetar 
man främst mot gymnasieskolorna och försöker ha en verksamhet som 
passar skolornas läroplan. Även förskolor och lågstadieklasser kommer 
till MKC. Det kan bland annat ske genom samarbetet med kommunens 
utbildningsverksamhet eller genom två sommarkurser.124

Att arbeta gentemot en viss målgrupp kan också handla om att 
föra samman två olika målgrupper. På Röhsska museet i Göteborg 
arrangerades i samarbete med British Council Queens Birthday. Med en 
breddad tolkning av begreppet ”Queen” arrangerade man en fest med 
transrörelsen och brittiska kvinnoklubbar.125

Ett riktat arbete för att nå en specifik målgrupp är ett väl etablerat sätt 
bland svenska museer för att arbeta med att vidga sin publik. Exemplen 
är många och förenas av att de utgår från de behov, intressen, önskemål 
en viss målgrupp har, eller från en vilja att motverka de hinder för besök 
som just denna målgrupp har. En målgruppsanpassning helt enkelt.

120. Intervju med Kulturen i Lund, 2017-11-16.
121. Intervju med Jamtli, 2018-01-10. 
122. Intervju med Forum för levande historia, 2017-12-08.
123. Intervju med Kalmar läns museum, 2017-12-07.
124. Intervju med Mångkulturellt centrum, 2017-10-24.
125. Hesselbom, Ted. 2011. Queen´s Birthday. Bookazine Röhsska no 3. Göteborg. 
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4.2.4 Förnyat innehåll, utställningarna ändras för att vidga publiken

11 procent av de museer som angav att de arbetar utifrån en 

specifik strategi angav förändring av utställningar/innehåll (för-

nyat innehåll: utställningarna ändras i syfte att få en viss effekt 

som vidgar publiken) som sin viktigaste strategi för att vidga sin 

publik. 56 procent av dessa tyckte att detta sätt att arbeta bidrog 

till en vidgad publik.

Att förnya innehåll och förändra utställningarna handlar om frågan hur 
man kan skapa utställningar som blir tillgängliga för en vidgad publik 
både i den bemärkelsen att de ska vara möjliga för flera att ta till sig och 
att de ska göra det möjligt för fler att känna sig delaktiga och berörda.126 
Detta kan ses som en tillgänglighetsfråga kring vilka som kan känna att 
museet handlar om eller berör dem. Till exempel kan det handla om frå-
gor om vems historia som berättas och vems historia som inte berättas.127

Denna strategi handlar om att göra mera genomgripande föränd-
ringar rakt igenom ett museums utställningar för att göra det mer att-
raktivt och tillgängligt för fler. De metoder som togs fram i projektet 
FunkTek som beskrivits tidigare i rapporten, är exempel på detta.128 

Satsningar för att arbeta genomgripande för att förbättra hur till exempel 
genusförhållanden presenteras kan vara ett annat exempel.129 Strategin 
kan också handla om avsevärd breddning och fördjupning av det innehåll 
som presenteras. Poängen är att det inte handlar om punktinsatser utan 
om förändringar genom hela museets basutbud.

När Sigtuna museum skulle göra en permanent utställning bjöd de 
in publiken till olika samtal om innehåll. Först därefter började de rita 
och skissa internt. De utgick delvis från medborgarberättelserna när de 
skapade utställningarna Sigtuna berättelser som tillsammans utgör muse-
ets basutställningar. Det ledde till att två huvudmålgrupper utsågs för 
utställningen – barn och turister. Det året då utställningarna var på 
plats, år 2017, nådde museet 70 000 besökare (genomsnitt de senaste tio 
åren har varit 35 000). Museet har konstaterat att ökningen i hög grad 

126. Se diskussion i kapitel 2.
127. Bara gör! Så skapar du ett tillgängligare museum. 2017. FunkTek. Göteborg.
128. Bara gör! Så skapar du ett tillgängligare museum. 2017. FunkTek. Göteborg.
129. Hauptman, Katherine & Näversköld, Kerstin. (Red.) 2014. Genusförbart. Inspiration, erfarenheter och 

metoder för mångfald i museiarbete. Lund.
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utgjorts av besökare från just dessa målgrupper, framför allt familjer 
med barn och turister. Med turister menar museet personer som inte är 
bosatta i kommunen och som besöker museet som en utflykt. Man har 
också noterat ett ökat tryck från förskolor och skolor i kommunen på att 
få komma till museet. Även i de skapande pedagogiska delarna kan man 
se en klar ökning.130

Livrustkammaren har arbetat med olika typer av utställningssats-
ningar för att nå nya målgrupper. Till exempel så gjorde man en norm-
kritisk utställning om drottning Kristina, där hennes brott mot normer 
kring kön, sexualitet, religion med mera diskuterades. Populärkulturen 
var i fokus i utställningen Maktspel, där dräkter ur samlingarna visades 
tillsammans med Oscarsbelönade kläder från Elizabeth-filmerna med 
Cate Blanchett och dräkter och rustningar från TV-serien Game of 
Thrones. För att få en koppling till sociala medier skapades ytor där man 
kunde fotografera och/eller skapa sig själv. Man har även planer på att 
bygga in erfarenheterna från Facebook i museets nya utställning, genom 
bland annat en interaktiv ”kunglig kalender” eller ”royal feed”, där kung-
liga ”uppdateringar” från förr och nu kan jämföras. Facebook har också 
gjort att man justerat lite i programverksamheten eftersom kommentarer 
och engagemang har kunnat visa vad som berör flest människor.131

Thielska Galleriet arbetar för att öka besökarnas kvalitativa upplevelse 
snarare än för att locka fler. En målsättning är att ha variation i utställ-
ningarna och att driva en självständig konstnärlig linje och samtidigt 
hitta en balans med vad publiken vill ha.132 

Strategier för att förändra innehåll och utställningar handlar om att 
göra större, bredare eller djupare förändringar i ett museums utställ-
ningar för att göra det mera tillgängligt, attraktivt eller fysiskt tillgäng-
ligt för flera. Framför allt så handlar det om att kunna få fler – eller 
andra än vanligt – att känna sig berörda och bekräftade av samt engage-
rade av museets verksamhet. Helt enkelt att känna att museets verksam-
het handlar även om dem.

130. Intervju med Sigtuna museum, 2017-11-02.
131. Intervju med Livrustkammaren, 2017-03-06.
132. Intervju med Thielska Galleriet, 2017-10-26.
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4.2.5 Anpassat välkomnande och bemötande 

8 procent av de museer som angav att de arbetar utifrån en 

uttalad strategi angav mottagande – i enkäten formulerat som 

anpassat välkomnande och bemötande – som sin viktigaste stra-

tegi för att vidga sin publik. 57 procent av dessa anser att detta 

sätt att arbeta har bidragit till att man vidgat sin publik.

Mottagande och/eller välkomnande har lyfts fram som ett sätt att göra 
mötet med museet personligt och få en besökare att känna sig sedd som 
individ.133 Strategin kring mottagande och anpassat välkomnande hand-
lar om olika slags sätt att utforma publikmötet och värdskapet på museet 
för att till exempel göra det mera personligt, inkluderande, varmt och 
långsiktigt relationsbyggande.

Statarmuseet i Torup, som är ett arbetslivsmuseum inriktat på statar-
nas liv och villkor, har som målsättning att mottagandet av besökarna 
ska vara personligt, varmt och respektfullt. Man arbetar med att skapa 
relationer till besökarna och har många ideella volontärer. Dessa volon-
tärer är ofta män med bakgrund i någon av de verksamheter som Statar-
museet berättar om, såsom hantverkare eller lantarbetare. Målet är att 
barn ska tycka så mycket om sitt besök att de kommer tillbaka med sina 
föräldrar på helgen. Denna typ av strategi gör att det är svårt att planera 
– den kräver att det finns utrymme för improvisation, men även att man 
kan vara flexibel och till exempel är öppen för att ta emot bokningar 
utanför ordinarie öppettider.134

Det kan också handla om att signalera välkomnande. Ett exempel är 
Nationalmuseum som planerar att från och med nyöppningen i oktober 
2018 flagga Sveriges nationella minoriteter samt regnbågsflagga utan-
för museet i syfte att besökare ska känna sig välkomna. Ett annat led i 
samma satsning är språk. Minoritetsspråken har redan lyfts fram på nya 
hemsidan och kommer även att finnas i foldrar och information på nya 
Nationalmuseum från och med 13 oktober 2018.135

Värdskap är något som många museer arbetar mycket med. På Ájtte 
har personalen fått fortbildning inom ämnet och man lägger stort fokus 

133. Simon, Nina. 2010. The Participatory museum. Santa Cruz.
134. Intervju med Statarmuseet i Torup, 2017-10-31.
135. Intervju med Nationalmuseum, 2017-11-14.
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vid värdskapet. Särskilt under lågsäsong finns extra utrymme och tid 
för personalen att ta emot och omhand besökarna.136 På Teknikens Hus 
utbildas alla nyanställda av en värdskapscoach, vilket museet märkt ger 
dem stärkt självförtroende i mötet med besökarna. Museet har även all-
tid en utställningsvärd ute i de publika ytorna och en tekniker är på 
”stand by” ifall något skulle gå sönder.137 Även Bildmuseet arbetar mycket 
med värdskap. Museets värdar har fått en viktig roll i verksamheten, 
med uppdrag att vara lyhörda och mottagande i både receptionen och i 
utställningssalarna. Inför nya utställningar anordnas utbildningsdagar 
för dem.138

På Mölndals stadsmuseum turas omkring tio av museets medarbe-
tare om att vara värdar ute i museet. På det sättet kan museets besökare 
få möta museianställda med olika kompetens och ordinarie arbetsupp-
gifter, till exempel tekniker, formgivare, producenter, kommunikatörer, 
antikvarier och digitaliserare. Museet har märkt att detta även berikar 
tillbaka in i den övriga verksamheten genom att alla delar av personalen 
blir delaktiga i publikmötet.139

Mottagande och välkomnande kan också handla om att göra det 
möjligt för alla att komma. Malmö Museer har på senare år haft en 
kraftig ökning av antalet besökare. Förutom nya arbetssätt tror man att 
en anledning kan vara generösa öppettider och låg entréavgift. Museet 
har öppet 359 dagar om året och en låg entréavgift för att minimera 
eventuella ekonomiska hinder. Målet är att kunna vara ett museum för 
alla.140 Mölndals stadsmuseum har ingen entréavgift. Det enda som är 
avgiftsbelagt är bokade visningar för grupper utanför kommunen eller 
för vuxna.141 Bildmuseet i Umeå har valt att ändra sina öppettider till 
10–17 istället för 11–18. Bakgrunden till beslutet är att besökare ofta vän-
tat utanför museet innan öppnandet, och att få besökare har kommit 
mellan klockan 17 och 18.142

Strategin kring mottagande och anpassat välkomnande är en strategi 
som oftast bygger på en utveckling eller förändring av den publikmö-
tande personalens beteende. Strategin handlar om en utformning av 
publikmötet och värdskapet på museet för att till exempel göra det mera 
personligt och inkluderande. Det kan bland annat handla om att ha mer 
personal eller volontärer på plats, om att uppmärksamma de nationella 
minoriteternas flaggdagar eller om att se över öppettider.

136. Intervju med Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, 2017-01-16.
137. Intervju med Teknikens Hus, 2018-02-06.
138. Intervju med Bildmuseet, 2018-02-28.
139. Intervju med Mölndals stadsmuseum, 2018-03-09.
140. Intervju med Malmö Museer, 2017-11-01.
141. Intervju med Mölndals stadsmuseum, 2018-03-09.
142. Intervju med Bildmuseet, 2018-02-28
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4.2.6 Interaktivt lärande där besökaren får prova och göra

7 procent av de museer som angav att de arbetar  utifrån en 

uttalad strategi angav att de arbetade med interaktivt lärande 

där besökare får prova och göra som sin viktigaste  strategi för 

att vidga sin publik. 69 procent av dessa tyckte att detta sätt att 

arbeta bidrog till en vidgad publik.

Lärande på museer skiljer sig ifrån till exempel traditionell utbildning, 
inte minst genom att besökaren är fri att bestämma när, var och hur detta 
lärande ska ske. Detta ställer särskilda kvalitativa pedagogiska krav.143

Ett sätt är genom de särskilda förutsättningar för interaktivitet och att 
få prova och göra som kan finnas på många museer. Interaktivt lärande 
kan i sin bredaste form handla om lärande i samband med aktivitet hos 
användaren som aktiverar flera sinnen och som gör att det händer något 
hos både mottagare och förmedlare. I denna breda bemärkelse kan man 
se interaktivt lärande som ett sätt att lära genom att prova och göra. 
Olika människor lär sig på olika sätt. Det finns också saker som är svåra 
att lära sig utan att prova. Interaktiva utställningar blir därmed ett annat 
sätt att förmedla kunskap på.144 

Interaktivitet förknippas ofta med tekniska museer. I Sverige finns 
19 science center, som arbetar för att väcka intresse för naturvetenskap, 
teknik och matematik hos barn, unga och allmänhet. Ett av dem är 
Teknikens Hus i Luleå. Här får besökarna lära sig genom interaktiva 
utställningar där fokus är på lärande genom att röra, känna och tänka. 
Utställningarna presenterar Norrbotten och dess näringar som gruva, 
stålverk, skog, energi, rymd och datacenter. Där det fungerar används ny 
teknik som simulatorer, det finns en skogskördesimulator och en hamn-
kranssimulator. Det finns också en utställningsstation som bygger på 
AR-teknik, eller ”förstärkt verklighet”. I program som vänder sig till 
skola och allmänhet används programmering av robotar, 3D-skrivare 
och laserskärare.145

143. Falk, John M. 2009. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek samt Falk, John H.  
& Dierking, Lynn D. 2000. Learning from Museums. Visitor Experiences and the Making of Meaning. 
Walnut Creek.

144. Salomonsson, Mikael. 2007. Interaktivitet i museer – att göra Naturhistoriska riksmuseets polarutställning 
mer interaktiv. Examensarbete KTH Datavetenskap och kommunikation. Stockholm.

145. Intervju med Teknikens Hus, 2018-02-06. 
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Kulturhistoriska museer har också mycket verksamhet som faller 
under att besökare får prova och göra. På Sigtuna museum iscensätter 
man varje år en utgrävning på museets innergård. Alla femteklasser i 
Sigtuna kommun får komma till museet och prova på att vara arkeologer. 
Precis som vid en riktig utgrävning får de gräva fram fynd som de sedan 
får tolka. Bland annat får de analysera vad fynden har haft för funktion 
och om de har använts inomhus eller utomhus. Barnen får också prova 
på olika typer av medeltida hantverk samt att baka pannkakor över 
eld. Aktiviteten är ett samarbete med Naturskolan. Museet bedömer 
att förutom att barnen lär sig om historia och arkeologi så ger det 
också en tillhörighet och skapar identitet med lokalsamhället. Främst 
är det viktigt för alla nyinflyttade men också för att hela kommunens 
medborgare ska kunna känna att museet och kommunens egna ”gamla 
stan” tillhör alla.146

Statarmuseet i Torup har i sin verksamhet gentemot skolan som mål-
sättning att eleverna som kommer ska få ett mångfacetterat och taktilt 
besök. Man ser ”görandet” som ett annat sätt att lära sig på. Museet 
har en skolklass åt gången på besök och de måste boka. Barnen som 
kommer får göra ”riktigt arbete”, sådana sysslor som måste göras med 
djuren, odlingarna och byggnaderna med stort fokus på miljön. De får 
arbeta med matlagning och bakning, med jordbruk, ta hand om djur 
och bygga. En annan viktig aspekt för museet är att barnen får göra allt 
tillsammans med varandra och på det sättet lära sig samarbete.147 

Interaktivt lärande är ett sätt att lära genom att få prova och göra. 
Interaktiva utställningar är ett alternativt sätt att förmedla kunskap på. 
Det skapar en taktil relation och upplevelse i förhållande till ämnet. 
Interaktivt lärande i utställningar kopplas ofta till science centers, men 
finns i olika former även på inte minst kulturhistoriska museer.

146. Intervju med Sigtuna museum, 2017-11-02.
147. Intervju med Statarmuseet i Torup, 2017-10-31.
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4.2.7 Uppsökande arbete utanför museet 

3 procent av de museer som angav att de arbetar utifrån en 

uttalad strategi angav uppsökande arbete utanför museet som 

sin viktigaste strategi för att vidga sin publik. 69 procent  

av dessa anser att detta sätt att arbeta har bidragit till att man 

vidgat sin publik.

En uppsökande verksamhet där museets personal ger sig ut utanför 
museet till andra platser, sammanhang och arenor är ett arbetssätt som 
brukar kallas för outreach i den engelskspråkiga världen. Den uppsö-
kande verksamheten kan vara av flera slag – det kan handla om events, 
långsiktiga projekt, resande utställningar eller samverkan med specifika 
målgrupper på en viss plats.

Tekniska museet driver en verksamhet kallad Maker Tour med syfte 
att nå utanför museets väggar. Bakgrunden till satsningen är att museet 
har ett nationellt ansvar med uppdraget att öka barn och ungas intresse 
för naturvetenskap och teknik samt att näringslivet har identifierat ett 
behov av att säkra framtidens kompetensförsörjning. Museet menar att 
teknikförståelse och att kunna känna sig inkluderad i den digitala och 
tekniska utvecklingen är en fråga om demokrati och förutsättningar för 
ett stabilt samhälle. I Maker Tour ingår två pedagoger från museet, en 
skåpbil fylld med aktiviteter och ett tält som kan sättas upp på skolgår-
dar, torg, i köpcentrum, på mässor och event. Genom att erbjuda akti-
viteter kopplade till ellära, kreativt skapande, enkel programmering och 
problemlösning är syftet att sprida maker-rörelsens anda och arbetssätt 
utanför museets väggar så att fler barn och unga ska se att de med enkla 
medel kan skapa själva och tillsammans med andra. 

En av bussarna rullar i Region Kronoberg, som har lägst andel unga 
som söker tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar i landet. Uti-
från skolresultat menar man att den teoretiska klassrumsundervisningen 
behöver komplement som ger möjlighet till inspiration, eget utforskande 
och nyfiket experimenterande. Tekniska museet vill genom sitt peda-
gogledda labb och uppdrag komplettera skolans undervisning. Bussen i 
Kronoberg körs av regionens egna mediapedagoger men aktiviteterna är 
kvalitetssäkrade av Tekniska museets pedagoger. Ytterligare en inredd 
chockrosa programmeringsbuss åker till utsatta områden (enligt poli-
sens definition) i Stockholms län. Då kommer pedagoger från Tekniska 
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museet på besök till skolan för att inspirera, lära ut och stärka den digi-
tala kompetensen hos både elever och lärare. Även workshops på museet 
ingår i utbildningen liksom transport till och från museet. De elever som 
deltar i projektet erbjuds att på sin fritid kostnadsfritt delta i någon av 
museets lovkurser i programmering. Tekniska museet ordnar med gratis 
transport för barnen till och från museet. Snart kommer även en buss 
rulla runt på liknande sätt i Region Gävleborg. Museet har även planer 
på att utöka med en buss på Gotland tillsammans med Regionen och 
andra samarbetspartners på ön.148

Kalmar läns museum genomför varje år 120 ”tidsresor” till skolklas-
ser i hela Kalmar län. Detta är en pedagogisk metod som kallas tidsre-
semetodik. En ”tidsresa” är ett slags rollspel där man med hjälp av en 
kulturmiljö, historisk plats i närheten av en skola eller arbetsplats och 
med stöd av historiska kläder och rekvisita får vara med om en dag i 
en viss tidsålder. Ett scenario skrivs för platsen och stöttas upp av olika 
frågeställningar som är relevanta för just den dagen. Innan det äger rum 
förbereds tidsresan i skolan eller på arbetsplatsen. Exempel på teman är 
demokrati, jämställdhet, försoning eller integration. Det finns alltid en 
koppling mellan tidsepoken och nutid och de följs av en reflektion efter 
tidsresan för att koppla ihop dåtid, nutid och framtid. Tidsresemetodik 
stöttar skolans kursplaner och blir på så sätt en del av undervisningen. 
Kalmar läns museum arbetar även mycket mot äldreomsorgen. 
Bakgrunden är att man ställde frågan vad museet kan bidra med för 
att nå målen för regionens hälso- och sjukvård. Det landade i att 
man exempelvis arrangerar kaffestunder eller träffar där man utifrån 
de äldres intressen hittar beröringspunkter som kan leda till aktivitet 
eller samtal. I dessa möten blir kulturarvet en resurs, till exempel på 
äldreboenden där man diskuterar kring kulturarv, gympa, tävlingar, 
musikquiz, matlagning, bakning och kortspel. Men det används också 
som minnesträning, genom väskor fulla av föremål från olika tidsepoker 
och inom olika ämnesområden som kan skapa samtal. Museet utbildar 
även undersköterskor där kulturarvet blir en arbetsmetod, ett stöd i 
arbetet och i mötet med den äldre. På detta sätt använder museet den 
äldres livsberättelse som en resurs och menar att det är viktigt att möta 
den äldre som en individ och inte bli betraktad som grupp men att även 
personalens livserfarenheter kan användas inom vården i möten med de 
äldre.149

Uppsökande verksamhet kan också handla om att man skapar regel-
rätta filialer eller för ut museets fysiska verksamhet på olika sätt. Natio-

148. Intervju med Tekniska museet, 2017-10-11.
149. Intervju med Kalmar läns museum, 2017-12-07.
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nalmuseum öppnar som ett led i arbetet att nå en större publik utanför 
Stockholm under sommaren 2018 Nationalmuseum Jamtli i Östersund. 
Det görs i samarbete med Jamtli. Nationalmuseum och Jamtli kommer i 
samverkan att visa utställningar.150 

Även Malmö Museer bedriver verksamhet utanför själva museerna. 
Marinpedagogiskt center är finansierat av Malmö stads kulturförvalt-
ning och ska arbeta med FN:s hållbarhetsmål. Just nu drivs verksamhe-
ten av föreningen SEA-U där Malmö Museer bidrar genom sina peda-
goger. Man har också genom exempelvis ”Tidsresan” verksamhet på alla 
stadens bibliotek samt pedagogisk verksamhet i naturen.151

För Ájtte är de geografiska avstånden inom det område som omfat-
tas av museets uppdrag en stor utmaning. Museet har därför tagit fram 
infolådor om samisk kultur som skickats ut. Lådorna kan hyras eller 
lånas och har erbjudits alla länsmuseer. Även andra, exempelvis same-
föreningar har använt dem. Det finns också exempel på en kommun som 
skaffat en sådan låda och sedan sökt pengar för att i sin tur bygga flera 
egna lådor.152

Forum för levande historia har utställningar i Gamla stan i Stock-
holm men också runt om i landet. Utställningar kan ske i samarbete 
med andra museer eller på andra typer av platser. Till exempel har man 
modulutställningar på köpcenter och utskrivbara utställningar som 
andra, exempelvis bibliotek, får använda.153

Teknikens Hus skickar ibland ut utställningar till Folkets hus eller 
liknande institutioner. Man har också tagit fram pedagogiskt material 
som skickas/lånas ut till skolor: Undervisningsboxar som kan handla 
om energi, rymden eller cykelns delar. Undervisningsboxarna är ett sätt 
att nå barnen utan att de behöver komma till science centret, eftersom 
många i Norrbottens län har väldigt långa avstånd. Materialet tas fram 
av Teknikens Hus och skolorna får ta del av det kostnadsfritt.154

Strategin med en uppsökande verksamhet där museets personal eller 
verksamhet ger sig ut till andra platser eller sammanhang kan vara av 
många slag – det kan exempelvis handla om resande utställningar, rund-
resor med bussar, tidsreseverksamhet eller projekt i samverkan med skolor.

150. Intervju med Nationalmuseum, 2017-11-14.
151. Intervju med Malmö Museer, 2017-11-01.
152. Intervju med Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, 2018-01-16.
153. Intervju med Forum för levande historia, 2017-12-08.
154. Intervju med Teknikens Hus, 2018-02-06.
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Medskapande kan innebära att besökarna får bli sina egna guider. Egna minnen och berättelser 
blir då en del av upplevelsen. Olika generationer kan till exempel mötas och byta berättelser om 
samma saker men utifrån olika perspektiv. Foto: Anna Lihammer/RAÄ.

4.2.8 Medskapande där publiken är med och formar innehållet 

3 procent av de museer som angav att de arbetar utifrån en 

uttalad strategi angav att de ser medskapande som sin  

viktigaste strategi för att vidga sin publik. 80 procent av dessa 

tyckte att detta sätt att arbeta bidrog till en vidgad publik.

Medskapande handlar om att bjuda in publiken till inte bara ett interak-
tivt deltagande utan till att faktiskt bli medskapande både i museet och i 
sin egen upplevelse. Nina Simon har argumenterat för att detta kan öka 
en institutions relevans för människor genom att besökare kan konstru-
era sin egen mening utifrån de upplevelser de får på museet. Publikens 
engagemang och deltagande kan på det sättet vara en av de saker som 
skapar museet.155 Medskapande ställer krav på museerna som behöver 
lita på besökarna samt vara öppna för att ett projekt inte alltid blir vad 
man avsåg med det.

Medskapande kan vara att man låter publiken komma till tals under 
planering och produktion av utställningar och programverksamhet. 
Kalmar läns museum har som ambition att museet ska upplevas som en 
bra plats att hänga på och kärnan i all verksamhet blir då att man

 

 

155. Simon, Nina. 2010. The Participatory Museum. Santa Cruz.
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måste fråga den avsedda målgruppen vad de vill ha och behöver samt 
reflektera över vad man som museum kan bidra med. Superkronan är ett 
exempel på en utställning som museet tog fram tillsammans med barn. 
Barnen blev medproducenter och fick bland annat göra önskelistor över 
vad som skulle finnas med i utställningen, skriva och rita samt komma 
till museet under utställningsbyggandet. Efteråt fick barnen godkänna 
resultatet. Museet har även haft projektet Miniguider där man utbildade 
barn i årskurs 4 och 5 till guider i en av museets utställningar. Som 
examensarbete fick barnen guida runt sina föräldrar.156

Ett annat exempel är Jamtli som gjorde utställningen Hårresande om 
hår och frisyrer tillsammans med frisörstudenter.157

Mölndals stadsmuseum har sedan 2002 ett öppet föremålsmagasin, 
Öppna magasinet, där besökare kan röra vid i stort sett alla föremål. Museet 
menar att det fungerar att ha ett öppet magasin eftersom samlingen till 
största delen består av bruksföremål från 1900-talet som tål att besökarna 
tar på dem. De menar också att föremålen inte är så kulturhistoriskt unika 
att ett slitage vore en katastrof. Samtidigt har man noterat att besökarna 
är oerhört försiktiga med föremålen och att försvinnande lite har skadats. 
Att besökare får röra vid föremålen lockar enligt museet fram minnen 
och ”igenkänning” på ett annat sätt än en mer traditionell utställning. 
Museet menar att detta sätt att arbeta gör besökarna till sina egna guider 
och medskapande i sin egen upplevelse. Man tror också att lukter, känsla 
och textur kan locka fram minnen och att det bidrar till såväl lärande 
som till en ”hemma-känsla” på museet. En målsättning är att museets 
innehåll ska vara enkelt att ta till sig i synnerhet för musei ovana. Museet 
har även ett ”community gallery”. I arenan 45 kubik skapas utställningar i 
samverkan med externa parter. Det kan vara föreningar, projekt, skolor 
och förskolor eller enskilda konstnärer och kulturskapare. När barn stäl-
ler ut kan det till exempel vara föremål de tagit med sig hemifrån där de 
får berätta om ett minne de förknippar med föremålet samt öva på att 
berätta detta för varandra. Museet har referensgrupper inför alla utställ-
ningar och satsningar. Gruppernas sammansättning varierar utifrån sats-
ning och målgrupp. Ibland är det barn, ibland vuxna, ibland pensionärer. 
Man arbetar med tillgänglighetsaspekter tillsammans med besökare med 
olika funktionsvariationer.158

Medskapande kan också handla om att göra publik och vänfören-
ingar praktiskt delaktiga i museet. Kulturen har provat att under åtta 
dagar ha Volontärer i parken som tar hand om husen. Först fick de en 

156. Intervju med Kalmar läns museum, 2017-12-07.
157. Intervju med Jamtli, 2018-01-10.
158. Intervju med Mölndals stadsmuseum, 2018-03-09.
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introduktionsutbildning, därefter fick de tidstypiskt klädda volontärerna 
bemanna några av husen i museets friluftsdel. Volontärerna var med-
lemmar från 20 års ålder och upp till pensionsåldern. Under dessa dagar 
berättade de och visade tidstypiska sysslor för besökare men de fick inte 
ersätta ordinarie arbetsuppgifter. Kulturen driver även två medicinhisto-
riska museer i samarbete med föreningar. På dessa museer finns mycket 
ideellt engagemang, till exempel genom att pensionärer guidar besökare: 
ett exempel på hur man kan använda föreningslivet för att upprätthålla 
en verksamhet.159

Gamla Uppsala museum har i fyra år arbetat med konceptet Take over 
day, som innebär att en dag om året får barn ta över museet. Varje år 
börjar man med att museets personal besöker en årskurs 3 på deras skola. 
Där berättar man vad ett museum är och vad man kan jobba med där. 
Barnen får sedan i uppgift att fundera över vad de skulle gjort om de fick 
ta över museet en dag. Nästa gång man träffas får barnen berätta om hur 
de skulle gjort och sedan utgår man från det i planeringen av dagen på 
museet. Under Takeover day får barnen ta över hela museet och utföra 
alla de olika uppgifter som normalt görs på ett museum. Takeover day 
har inneburit en läroprocess på båda hållen och museet har lärt sig att 
släppa kontrollen.160

Medskapande kan även handla om att publiken får vara delaktiga eller 
till och med skapande av utställningar. På Röhsska museet i Göteborg upp-
lät man årligen en utställningssal och konferenssal åt romska föreningar.161

Det kan också handla om att publiken blir delaktiga i olika plane-
ringsprocesser. När Akvariet på Malmö Museer skulle byggas om gjor-
des det utifrån en användardialog samt mot bakgrund av idéer om hur 
man kan stärka kunskapen hos besökarna om de olika djuren och deras 
sammanhang på nya sätt. Även nya satsningar i Teknikens och sjöfartens 
hus är ett resultat av användardialog, här involverade museet till exem-
pel förskoleklasser som tillfrågades och som gav värdefull information i 
utformningen av utställningar.162

Medskapande som strategi för att vidga publiken handlar om att bjuda 
in publiken inte bara till ett interaktivt deltagande utan till en djupare 
medverkan genom att faktiskt bli delaktiga i skapandet både av museet 
och sin egen upplevelse. De exempel som finns handlar om att publik-
grupper engageras i olika former av användardialoger som läggs till grund 
för utformning, att de får fungera som museiguider, bestämma vilka före-
mål som ska ställas ut eller fungera som medproducenter i utställningar.

159. Intervju med Kulturen i Lund, 2017-11-16. 
160. Intervju med Gamla Uppsala museum, 2018-04-04.
161. Palmroth, Kent. 2013. Deras finmuseum blev vårt museum. Röhsska Bookazine No 4. Göteborg.
162. Intervju med Malmö Museer, 2017-11-01.
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4.2.9 Specialvisningar med olika perspektiv på samma utställning 

1 procent av de museer som angav att de arbetar utifrån en 

uttalad strategi angav specialvisningar riktade mot olika mål-

grupper (specialvisningar med olika perspektiv på samma 

utställning) som sin viktigaste strategi för att vidga sin publik. 

60 procent av dessa tyckte att detta sätt att arbeta bidrog till en 

vidgad publik.

Denna strategi kan ses som en särskild variant av att arbeta med mål-
grupper, eftersom de specialvisningar det handlar om i princip utgår från 
särskilda perspektiv eller kollektiva erfarenheter inom en grupp. Det kan 
också ställa krav på hur utställningar designas. Om de är för hårt låsta 
vid ett perspektiv kan det vara svårt att få det att fungera.

Sigtuna museum bjöd under utställningen Från Ingegerd till Estelle – 
en prinsessutställning in flera olika personer att göra sin egen tolkning av 
utställningen. Det skedde dels genom att ett tiotal andra röster skrev 
texter i utställningen. Alla texter var lika långa och flera handlade om 
samma ämne. Bland annat Herman Lindqvist och Gudrun Schyman 
men också flera olika arkeologer som gav olika ”tolkningar” av och per-
spektiv på samma sak. Ett tiotal olika konstnärers verk ”tolkade” också 
olika aspekter på historia och/eller kvinnor i historien. I samband med 
utställningen fick olika personer genomföra guidningar med olika per-
spektiv. Museet ville tydliggöra att även intendenter, arkeologer och 
pedagoger inom museet är subjektiva. Bland annat inbjöds museets när-
maste kyrkoherde att göra en guidning med ”kristen tolkning”. Museet 
bad honom att ha sin ”uniform” på sig. Förutom kyrkoherden guidades 
utställningen av museichefen, teknikern, rektorn, konservatorn, konst-
nären, PR-chefen, pensionären, Svenska som främmande språk-student 
samt gymnasieelever. Förutom de olika perspektiven gav de olika tolk-
ningarna/guidningarna sammantaget också förutsättningar för fördju-
pande diskussioner kring historiebruk och vems berättelse som är mest 
sann eller om det kan finnas flera olika som är lika sanna.163

Armémuseum försöker i såväl pedagogik, program och events som på 
sociala medier och i marknadsföring utvidga perspektiven för att bland 
annat nå nya besökare.164

163. Intervju med Sigtuna museum, 2017-11-02.
164. Intervju med Armémuseum, 2017-10-05.
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Strategin kring att arbeta med specialvisningar i utställningarna för 
att vidga publiken kan ses som en variant av att arbeta med  målgrupper, 
eftersom de specialvisningar det handlar om vanligen utgår från sär-
skilda perspektiv eller kollektiva erfarenheter inom en grupp. Som 
exemplet med Sigtuna museer visar kan det dock även handla om att ge 
utrymme för en mångfald av olika tolkande röster. Detta kan ge mer-
värde inte bara för den målgrupp den specifika satsningen riktar sig till 
utan även för museet som får ett fördjupat underlag för diskussioner om 
den egna verksamheten.

På Sigtuna museum har man arbetat mycket med visningar av samma utställningar och 
miljöer utifrån olika perspektiv. Foto: Anna Lihammer/RAÄ. 
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4.2.10 Rekrytering för att bredda museets kompetens 

1 procent av de museer som angav att de arbetar utifrån en  

specifik strategi angav rekrytering för att bredda museets  

sammansättning och kompetens som sin viktigaste strategi för 

att vidga sin publik. 33 procent av dessa anser att detta sätt att 

arbeta har bidragit till att man vidgat sin publik.

I en rapport från 2017 påpekade Kulturanalys Norden att andelen 
anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinsti-
tutioner i Norden ökat över tid men att ökningen inte skett i samma 
takt som i befolkningen i stort. Detta innebär att andelen anställda med 
utländsk bakgrund i praktiken blivit mindre mellan 2000 och 2015.165

En annan undersökning från 2014 visade att medarbetare inom musei- 
och kulturarvsområdet är en relativt homogen yrkesgrupp vad beträffar 
sociokulturellt kapital. Undersökningen kom fram till att man oftare 
kommer från ett hem med kulturellt kapital och har välutbildade föräld-
rar. Det finns få personer med utländsk bakgrund, men det finns för lite 
forskning kring om det beror på att man inte söker sig dit eller på om det 
finns någon form av hinder eller uteslutningsmekanismer i organisatio-
nen/på arbetsplatsen. Rapporten visar att de som berättar om kulturarv 
inte motsvarar befolkningen i stort:

MK-sektorns yrkesgrupper vill arbeta med ett dynamiskt kulturarv 
för, och med, alla oavsett bostadsort och socialekonomisk bakgrund. 
Men medarbetarna har själva, i grova drag, vuxit upp i villa, saknar 
migrationserfarenheter, är välintegrerade i samhället och har ett kul-
turellt och socialt kapital.166

Att bredda genom rekrytering kan också handla om att försöka för-
ändra/vidga personalens samlade kompetens och/eller referens ramar. 
Sådana förändringar kan ske på olika sätt. Kalmar läns museum har 
anställt personal med olika kompetens och långsamt breddat samarbetet 
mellan olika funktioner och kompetenser inom museet.167 

165. Kultur med olika bakgrund. Utländsk bakgrund bland anställda på statligt finansierade kulturinstitutioner i 
Norden. 2017. Nordisk kulturfakta. Kulturanalys Stockholm. Stockholm.

166. Lund, Anna. 2015. Vem berättar? Vad vill man berätta? Till vem vill man berätta? Med fokus på anställda 
inom musei- och kulturarvsområdet. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

167. Intervju med Kalmar läns museum, 2017-12-07.
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Mångkulturellt centrum har valt att lyfta fram att vara bekant med 
lokalsamhället som en viktig kompetens med motiveringen att gemen-
samma referensramar med målgruppen som man vill nå är en viktig 
merit.168 Teknikens Hus anställde i starten bara kvinnor. Detta gjordes 
eftersom intresse-området traditionellt är så mansdominerat. Teknikens 
Hus jobbar aktivt för att öka genus och mångfald, bland annat genom 
att delta i olika projekt, visa utställningar och arbeta med skolprogram. 
Man har också ett Genus- och mångfaldsråd knutet till verksamheten 
med representanter från universitet, skola och industri. Eftersom det 
börjar bli högre medelålder vill man anställa yngre personer för att föra 
in nya perspektiv. De extra anställda som jobbat i Teknikens Hus är till 
stor del gymnasieungdomar och universitetsstudenter eftersom man tror 
på att arbeta med förebilder.169

Teorin bakom arbetet med breddad rekrytering som strategi för att 
vidga publiken bygger på idén om att en större bredd i personalen bör 
påverka museets kultur, ton, kompetens i olika avseenden och ska på så 
vis kunna göra museet tillgängligt för fler. Det kan naturligtvis också 
öka personalens samlade kompetens och referensramar.

4.3 FEM SÄRSKILDA SATSNINGAR FÖR ATT VIDGA PUBLIKEN

I det följande ska fem större genomförda särskilda satsningar presenteras 
som exempel på hur museer arbetat strategiskt för att vidga sin publik.170 
De särskilda satsningarna är i samtliga fall sådana där en tydlig strategi 
har genomförts och kunnat följas upp med tydliga resultat. De fem 
satsningarna identifierades i de intervjuer som vi genomförde med olika 
museer och de fem utvalda särskilda satsningarna fick därefter svara på 
kompletterande frågor om just deras strategi och arbetssätt. Texten i det 
följande grundar sig på dessa svar och har tagits fram i nära samarbete. 

De fem särskilda satsningarna är:
� Edutainment – Tekniska museet
� Analys av drivkrafter – utställningen History Unfolds  

vid Historiska museet 
� Generic Learning Outcomes – Malmö Museer 
� Interkulturell dialog – Jamtli 
� Do-it-yourself – Textilmuseet 

168. Intervju med Mångkulturellt centrum, 2017-10-24. 
169. Intervju med Teknikens Hus, 2018-02-06.
170. Texterna som presenterar de fem särskilda strategierna har tagits fram i nära samarbete med de fem 

museer/utställningar som berörs. De grundar sig på djupintervjuer samt institutionens/utställningens 
skriftliga svar på ett tiotal fördjupande frågor.
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4.3.1 Edutainment – Tekniska museet 

Tekniska museet är ett science center och Sveriges största  

tekniska museum. Med ett nationellt uppdrag att ansvara för 

det tekniska och industrihistoriska kulturarvet ska museet skapa 

intresse för teknik och naturvetenskap med ett uttalat fokus på 

målgruppen barn och unga. Museet är ett centralmuseum och 

drivs som en stiftelse. Uppdraget anges dels i stadgarna från 

stiftelsen och dels i regleringsbrev från Kulturdepartementet. 

Tekniska museets vision är att vara ”Alla små geniers favorit-

ställe”. Museet vill också vara en mötesplats och plattform för 

näringsliv och event-kunder. 

Vad gjorde man och hur?
Tekniska museet vill bli Sveriges bästa edutainment-upplevelse. Edutain-
ment är ett begrepp som sammanför education och entertainment enligt 
målsättningen att utbilda och lära genom underhållning och lek. Syftet 
är att väcka nyfikenhet för teknik och naturvetenskap hos den yngre 
målgruppen. Museets strategi grundar sig i att kliva utanför den tradi-
tionella museimarknaden och in på upplevelsemarknaden för att nå en 
bredare publik.

Omställningen till edutainment går tillbaka på ett större förändrings-
arbete. 1987 öppnade Tekniska museet utställningen Teknorama som 
snabbt blev museets mest populära del. När Teknorama till slut blev 
för sliten bestämde museet sig för att utveckla ett nytt koncept för den 
publika verksamheten – Science center 2.0. Samtidigt formulerades nya 
övergripande mål för museets verksamhet: 

� Att nå 500 000 besökare, varav 25 procent från skolan. 
� Att anses som det mest kreativa tekniska museet i Europa.
� Att locka besökare från hela Mälarregionen, det vill säga publik 

som kan ha uppemot två timmars enkel resväg till museet.

Museet har arbetat för att öka publiken men också för att i grunden 
förändra upplevelsen för de som kommer dit. Museet vill gå från att vara 
ett traditionellt tekniskt museum till ett museum och science center som 
har barn och unga i fokus – det är därför viktigt att den verksamhet som 
museet erbjuder är anpassad för just målgruppen barn och unga. 
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Sedan 2016 har museet som mål att ha 45 procent mycket nöjda besö-
kare. Detta mäts genom NKI (nöjd kund index) med målet att alla med-
arbetare vid Tekniska museet, oavsett vilken funktion eller vilka arbets-
uppgifter man har inom organisationen, ska känna till målsättningarna 
och arbeta för att de uppnås. Detta möjliggör att målet kan genomsyra 
hela museets verksamhet. Målet fäster automatiskt stor vikt vid besö-
karen och hens upplevelse. Museet anser att man för att kunna bredda 
publiken behöver förstå dem man vill nå och därför arbetar utifrån att 
analysera olika kundresor där man följer kunderna före, under och efter 
besöket.

Museets största satsning någonsin är science center-utställningen 
MegaMind som lanserades hösten 2015. Utställningen består av ett 40-tal 
stationer som alla har gemensamt att besökaren får utforska och lära sig 
om hur den kreativa hjärnan fungerar genom att leka och prova på olika 
aktiviteter. 

Matematikträdgården är en lärande lekmiljö utanför Tekniska museet, där man kan träna 
matematik genom att leka. Foto: Anna Lihammer/RAÄ.
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Framtagandet av MegaMind var en del av museets stora förändrings-
resa. Ledorden under arbetet var ”100 % för alla tillsammans”. 700 barn 
var genom co-creation på olika sätt medverkande i framtagandet av 
utställningen MegaMind.

Även tillgänglighetsaspekten har ett starkt fokus i MegaMind. Det ska 
vara möjligt för alla att ta sig runt i utställningen och samtliga stationer 
har digitala skyltar med information om den aktuella aktiviteten. 
Besökaren kan få information genom text, uppläsning, teckenspråk, 
synanpassning samt genom text med symbolstöd. Informationen finns 
också på engelska. Museet har även särskilda dagar – Funkis-onsdag – då 
bara skolor vars elever har särskilda behov har tillträde till MegaMind.

2017 öppnades Matematikträdgården, som är en lärande lekmiljö utanför 
museet som inte omfattas av entréavgiften och därför är tillgänglig för 
alla hela dygnet. Även två stora framtida satsningar inom edutainment 
planeras: Play Beyond Play som är en dataspelsutställning, riktad mot 
tonåringar. Den första etappen öppnade i våras och den andra etappen 
invigs i höst. Då kan besökaren med hjälp av rumsliga, speltekniska 
och interaktiva upplevelser kliva in i, uppleva, testa och förstå olika 
spelvärldar. Den andra stora framtida satsningen är Wisdome som är en 
plats med interaktiva digitala lärmiljöer.

Hur tycker man att det gick?
Museet mäter besöksantal till museet, men även till enskilda utställ-
ningar. De gör även löpande besöksundersökningar. När det gäller 
utställningen MegaMind så mäter man även till exempel ”nöjdhet hos 
kund”. Museet kan konstatera att besökssiffrorna ökar, anläggningsbe-
söken har ökat från 300 178 besökare år 2016 till 314 666 besökare år 2017 
och under jullovet 2017 slog man besöksrekord. Ökningen är egentligen 
betydligt större eftersom museet inte är lika beroende som tidigare av att 
ta in olika internationella vandringsutställningar för att attrahera flera 
besökare för att komma upp i samma besökssiffror. Museets egen verk-
samhet är numera publikdragande nog. Museet kan även konstatera att 
”lägsta-nivån” i besöksupplevelsen har höjts.

Museet upplever att tillgänglighetsarbetet som gjorts i samband med 
förändringsarbetet har ökat kvaliteten i hela verksamheten. Man tror 
själva att det omfattande tillgänglighetsarbetet samt arbetet genom co-
creation är viktiga faktorer för att satsningen lyckats.

Oväntade effekter och lärdomar
Förutom de positiva trender man kan urskilja så fick satsningen på till-
gänglighetsarbete oväntat mycket genomslag i museisektorn. Museet har 
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märkt en ökad efterfrågan på deltagande i konferenser och från andra 
museer som vill veta mera om museets tillgänglighetsarbete samt ett 
ökat intresse från andra verksamheter att göra studiebesök på Tekniska 
museet för att ta del av hur man arbetat. Detta tillsammans med insikten 
att förändringsarbete tar tid är museets viktigaste lärdom.

Man tror även att tillgänglighetsarbetet varit en bidragande orsak till 
de priser och nomineringar museet fått de senaste åren. Tekniska museet 
vann Children in Museums Award 2017 för utställningen MegaMind 
samt Årets samtidsdokumentation och Årets förnyare 2017 för utställ-
ningen I´m Alive.

4.3.2 Analys av drivkrafter – utställningen  
 History Unfolds: samtidskonst möter historia vid Historiska museet 

History Unfolds var en tillfällig utställning med tillhörande  

programverksamhet och publikation171 på Historiska museet i 

Stockholm som förenade samtidskonst och museets samlingar. 

Historiska museet är ett centralmuseum som ingår i myndig-

heten Statens historiska museer.

Visionen med projektet History Unfolds var att genom mötet 

mellan samtidskonst och historia kunna medverka till en ny syn 

på historieskrivning och ökad historiemedvetenhet. Interna mål 

var även att intressera en ny publik för museet och kompetens-

utveckling inom museet.

Vad gjorde man och hur?
Historiska museet använder det drivkraftsbaserade publikundersök-
ningssystemet Visitor 360.172 I systemet delas besökarna upp i segment 
utifrån vilka motiv och drivkrafter de antas ha för sitt museibesök. Den 
primära målgruppen för History Unfolds togs fram utifrån detta system.

History Unfolds hade fokus på samtidskonst och därför identifierades 
den främsta målgruppen för utställningen som en mycket aktiv konst- 
och kulturintresserad publik. Målgrupp för programverksamheten var 
en samhällsengagerad publik som gärna vill delta och påverka.

171. Larsson Pousette, Helene (Red.). 2017. History Unfolds. Samtidskonst möter historia.  
Historiska museet. Stockholm.

172. För mer diskussion kring Visitor 360, se kapitel 2 avsnitt 2.2.2.
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Redan våren 2015 började museet samla in andras erfarenheter till pro-
duktionen. Externa forskare, konstnärer och aktivister stod för guidade 
visningar i museets befintliga utställningar, med fokus på det som de 
upplevde saknades eller skavde. Visningarna följdes av akvariesamtal 
med externa personer (totalt 31 stycken) på aktuella och för projektet 
relevanta teman, exempelvis migration, andligt kulturarv, yttrandefri-
het och nationalism. Vid varje programtillfälle informerade museet om 
den kommande utställningen och såg till att allt gjordes inom samma 
grafiska profil. Programserien, som alltid genomfördes i samverkan med 
externa partners, var också ett sätt att kommunicera och väcka intresse 
inför den kommande utställningen som invigdes i november 2016.

Museet bjöd in fem konstnärer att med utgångspunkt i museets sam-
lingar och forskning producera nya konstverk. I utställningen fanns även 
fem befintliga verk av svenska och utländska konstnärer, alla placerade 
i museets kulturhistoriska utställningar. Museet valde att arbeta med 
konstnärer eftersom de ställer andra frågor om ett historiskt material 
och kan gestalta nya perspektiv.

Förutom samtidskonstutställningen och programverksamheten pro-
ducerades en ny basutställning och en publikation. 

Inför utställningsproduktionen fördes under ett och ett halvt år sam-
tal med många olika människor och kompetenser kring val av inriktning 
och innehåll. Som ett sätt att överbrygga glappet mellan forskning och 
praktik samverkade fem konstnärer med forskare och intendenter när 
de producerade sina nya konstverk. Museet anställde en konsthistoriker 
som kompletterade museets experter och en forskare inom ramen för 
Unstraight Research som båda bidrog till projektgruppens arbete och till 
publikationen. Under det år samtidskonstutställningen visades fortsatte 
museet samverka med olika aktörer kring programverksamheten. 

Under projektet samarbetade museet med många aktörer till exem-
pel olika konst- och kulturarvsinstitutioner, konstnärer och universitet. 
Dessa samarbetspartners tog med sig sin publik till museet varav många 
var förstagångsbesökare på just Historiska museet. Man erbjöd även 
lokaler till aktörer vars verksamhet på olika sätt kunde kopplas till tema-
tiken för utställningen. Genom de många olika samarbetena kunde man 
bygga en ny publik.

Hur tycker man att det gick?
Blandningen av teori och praktik möjliggjorde nya infallsvinklar och 
ny kunskap. Intrycket hos dem som arbetat med projektet är att man 
lyckades lyfta diskussionen kring museet som aktiv aktör i skapande av 
historia och kulturarv, hur det används och påverkar samhället.
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Att man lyckades nå den konstintresserade publiken syntes bland 
annat i uppmärksamheten i media och efterfrågan på visningar och före-
läsningar både kring innehåll och arbetsprocess. Förutom besökare till 
utställningen genomfördes inom ramen för projektet 45 programpunkter 
med sammanlagt 1 468 platsbokade besökare. Vidare bokade 12 grupper 
från grundskolan och gymnasiet och 22 vuxenutbildningar visningar. 
Utöver detta genomfördes 48 bokade visningar för andra grupper såsom 
Konstfack, Konsthögskolan, Stockholms universitet, Kulturrådet, Riks-
antikvarieämbetet och Svenska institutet. Många lärare höll egna vis-
ningar för sina elever och olika universitetsutbildningar har numera för-
lagt sina kurser på museet. 

Oväntade effekter och lärdomar
History Unfolds var på många sätt ett komplext projekt som eftersträ-
vade fördjupande kunskap och att våga visa komplexiteter istället för för-
enklingar. En viktig lärdom är enligt projektet att sådant kräver modiga 
och väl förberedda chefer. Museets vana vid att arbeta med historiebruk 
och mångfald menar man har varit avgörande för att projektet kunde 
genomföras.

En annan viktig lärdom är att den här typen av projekt med hög kva-
litet och fördjupning kräver tid. I synnerhet interdisciplinära projekt där 
många externa och interna personer samverkar, krävs engagemang, tillit, 
kompetensutveckling, öppenhet och tid.

Arbetssättet fick som bieffekt en kompetensutveckling hos involverad 
personal (och kanske även konstnärerna) kring att arbeta interdiscipli-
närt, att producera, kommunicera och visa samtidskonst samt insikt om 
vikten av konstnärlig frihet. 
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4.3.3 Generic Learning Outcomes (GLO) – Malmö Museer

Malmö Museer är en del av Malmö kulturförvaltning men har 

egentligen två uppdragsgivare – Malmö kommun och Region 

Skåne – som står för vardera cirka 50 procent av anslaget. Därför 

har man både ett kommunalt och ett regionalt uppdrag. 

Malmö Museer kan beskrivas som ett hybridmuseum med 

många olika verksamheter: Kulturhistoria, science center för 

naturvetenskap och teknik, djurpark, slott och kulturhistoriska 

byggnader samt en stor samlingsbredd. Museets vision är att 

vara ”Bäst på att väcka nyfikenhet och skapa sammanhang”. 

Museet bedriver även en stor verksamhet utanför själva musei-

byggnaden. Bland annat deltar museets pedagoger i verksam-

heten vid Marinpedagogiskt center med anledning av att kom-

munen arbetar med FN:s hållbarhetsmål. Man har även genom 

Tidsresan173 verksamhet på alla stadens bibliotek samt pedago-

gisk verksamhet i naturen.

173. Tidsresan är ett projekt med tretton olika mini-utställningar med historiska perspektiv som visas på  
13 stadsdelsbibliotek i Malmö. Varje utställning fokuserar på det egna bibliotekets närområde.

Malmö Museer kan beskrivas som ett hybridmuseum med många olika verksamheter. 
Foto: Sofia Ali/RAÄ.
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Vad gjorde man och hur?
Malmö Museer har sedan 2009 arbetat med metoden Generic Learning 
Outcomes (GLO).174 GLO syftar till att göra utvärdering till ett redskap. 
För Malmö Museer innebär metoden GLO att museet arbetar med 
ständig utveckling och förbättring av basutställningarna. Alla involve-
rade lyssnar, analyserar, bygger, följer upp och åtgärdar i dialog med 
publiken. För alla större utställningsproduktioner tas effektmål fram 
som sedan följs upp. 

Målet med införandet av GLO som arbetsmetod var att nå nya besö-
kare, öka kvaliteten och besökssiffrorna, erbjuda mer tillgängliga utställ-
ningar samt öka dialogen med användarna. Målet var även att de som 
kom skulle komma tillbaka.

Anledningen till att man började arbeta utifrån GLO är att man vill 
bli än mer relevanta, angelägna och bättre på att möta publikens behov. 
Dessutom har synen på och behovet av olika analyser och mätmetoder 
ökat. En konsekvens är att verksamheten nu integrerat dessa metoder 
och utvecklar dem i takt med det förändrade behovet av kunskap om 
publiken och publikens synpunkter på museet. 

Verksamheten har anpassats på så sätt att alla utställningsproduktio-
ner eller förändringar i görligaste mån utgår från GLO. Metoden har 
spelat en viktig roll i museets förändringsarbete och utgör nu en del i den 
ordinarie verksamheten. 

Förnyelsen på Malmö Museer inleddes med förändringar i Tekni-
kens och sjöfartens hus. Att förändringen inleddes där var ett sätt att 
kunna tillgodose och kompensera besökarnas behov under den rådande 
akvarieombyggnaden på den intilliggande Slottsholmen under perioden 
2014–2015. I samband med att akvariet skulle byggas om nyproducerades 
även museets naturavdelning 2014 i samma byggnad.

I förnyelsearbetet har också ingått att skapa nya utställningsrum för 
tillfälliga utställningar. För att vara så kostnadseffektiva som möjligt 
köper man in tillfälliga utställningar som visas under kortare perioder. 
Detta gör att mer resurser kan läggas på egna nyproduktioner och för-
bättringar av basutställningar i enlighet med museets GLO-arbete.

Till följd av olika epokers om- och tillbyggnader är Malmö  Museers 
olika byggnader komplexa vilket påverkar utställningsverksamheten. 
Som en konsekvens kan besökare ha svårt att orientera sig genom muse-
ets olika delar. Därför har museet satsat på att skapa tydliga ”vägskäl” 
så att besökare ska förstå vad som skiljer utställningarna från andra ytor 
på museet.

174. För en generell beskrivning av metoden GLO, se resonemang i kap 2, avsnitt 2.2.3.
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De första och största satsningarna ägde rum på Teknikens och sjöfar-
tens hus 2009 och efterföljande år. Bland annat byggde museet utställ-
ningen Muskler & Motorer med så kallade barnspår och särskilda tak-
tila områden. Lokalen byggdes om med inriktning på ett mer modernt 
formspråk med större tillgänglighet genom att bland annat en hiss 
installerades upp till ett entresolplan (den så kallade Kunskapshyllan). 
Det tidigare lekrummet byggdes om i samarbete med stadens  förskolor. 
Bottenplan, med bilhall, fick nytt utseende och tillkomst av utställ-
ningsdelen Framtidens Fordon där vissa bilar och motorcyklar blev till-
gängliga för provsittning. Museets interaktiva science center-avdelning 
(tidigare benämnt Kunskapstivolit) gjordes om till en modernare och mer 
informativ utställning/upplevelseplats kallad Idéplaneten där alla besö-
kare i alla åldersspann kan prova på och uppleva olika experiment på ett 
handfast sätt. 

Som en konsekvens av ökat besöksantal på Teknikens och sjöfartens 
hus har planer initierats på att bygga om entrén samt utöka faciliteter 
såsom toaletter, skötrum, garderob med mera. Ombyggnationen är 
också ett sätt att möta kommande nybyggnation med anledning av byg-
gandet av en 360 graders teater-dom. 

Tillvägagångssättet har genomgående varit detsamma i alla utställ-
ningsprojekt. Personer i målgrupperna har fått vara med från början 
med vetskapen om att de kan påverka utformningen av utställningar och 
tillgänglighetsaspekter. Samma arbetsmetod användes också i den stora 
satsningen på ett nytt akvarium på Slottsholmen. 

Vidare har personal från museets samtliga enheter utbildats i metoden 
GLO och dessa har sedan dess fungerat som metodstöd och ambas-
sadörer för övrig personal. Som en parallell satsning utbildades även 
personalen i projektarbete enligt ProjektStegen för att bli både medvetna 
och få erfarenhet av hur man arbetar med projektledning och dess olika 
komponenter från planering till avslut och uppföljning.

Uppföljningarna sker på olika sätt beroende på hur fokusgrupperna 
har sett ut och vad museet vill ta reda på i just den givna produktionen. 
Därtill kan nämnas att museet utför publikundersökningar och dagliga 
statistikmätningar av besökarantalet.

Hur tyckte man att det gick?
Museet märkte tidigt att arbetet gav resultat. Omställningen från ett 
”se-men-inte-röra-museum” till ett mer öppet och utforskande museum 
resulterade i både fler och mer engagerade besökare. Allt ifrån nyfikna 
och engagerade fokusgrupper i produktionsfasen till ökade besöksantal 
efter öppnandet. Nya barnfamiljer besökte museet, inte bara en gång 
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utan upprepade gånger. Även föräldralediga ökade kraftigt bland dem 
som köpte årskort. Museet tolkade detta som ett kvalitativt resultat av 
arbetet: att man lyckats skapa en plats där både barn och vuxna trivdes 
och kunde umgås med varandra och andra i samma livsfas.

2017 års publikundersökning visade att 98 procent var nöjda med sitt 
besök och att man i störst omfattning kom tillsammans med barn och 
att just barnens önskemål var anledningen till besöket. 

Det viktigaste resultatet av satsningen för museet är en nöjdare, bre-
dare och större publik. Brukarundersökningar visar att museets verk-
samhet når ut brett i Malmö, men även regionalt. Museet uppfattar att 
GLO och användardialog är mycket bra och effektiva metoder för kva-
litetssäkring.

Oväntade effekter och lärdomar
En möjlig lärdom av omställningen är att ökat antal besökare har lett 
till ökat slitage på museilokalerna och utökat behov av fler faciliteter 
än tidigare. Den ökade tillströmningen har även inneburit större antal 
ovana besökare vilket ökat pressen på drift och underhåll. Därför behövs 
nu mer fokus på förbättring och förnyelse av museets hygienfaktorer så 
som till exempel toaletter, kaféer, garderober och inte enbart fokus på 
utställningar och taktila ytor. 

Satsningen med GLO och användardialog har inneburit en viktig 
kvalitetssäkring av museets utställningsproduktioner. Detta har gett 
färre klagomål samt mindre behov av ombyggnation och anpassning av 
nyproducerade utställningar eftersom de är mer användarvänliga redan 
när de öppnar. Samtidigt har självklart underhållskostnaderna ändå ökat 
avsevärt på grund av den ökade publiktillströmningen. 
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4.3.4 Interkulturell dialog – Jamtli

Jamtli är ett museum med en bred verksamhet som omfattar 

bland annat konst, arkeologi, friluftsmuseum med historiska 

hus och miljöer, historiska rollspel och forskning. Friluftsdelen 

av museet har hus och miljöer från 1700-tal till 1970-tal samt en 

lek- och lär-park som utgår ifrån tv-programmet ”Fem myror är 

fler är fyra elefanter”. Under sommarsäsongen används bygg-

naderna i friluftsmuseet för Historieland, som är en omfattande 

pedagogisk rollspelsverksamhet där ett sextiotal personer varje 

dag är utklädda och spelar en egen individuell roll. Sommaren 

2018 öppnar även Nationalmuseum Jamtli som är en filial till 

Nationalmuseum. I samband med detta byggs också Jamtlis 

Konstateljé.

Stiftelsen Jamtli har ett regionalt museiuppdrag, men stiftelsen 

är också aktiv genom fem dotterbolag – bland annat tre lokala 

museer – samt franchiseverksamhet med öppen förskoleverk-

samhet på Jamtlimuseet samt i Strömsund. Ett av dotterbolagen 

är NCK (The Nordic Centre of Heritage Learning & Creativity AB), 

där Stiftelsen Jamtli är huvudägare men som dessutom har elva 

andra muser och arkivinstitutioner i Norden och Baltikum som 

delägare. NCK arbetar med forskning och utveckling samt kurs- 

och konferensverksamhet med fokus på lärande genom kultur-

arvsupplevelser.

Vad gjorde man och hur?
Jamtli använder med inspiration från EU och OECD begreppet inter-
kulturell dialog, som de definierar som förmågan att stimulera, ta intryck 
av och ge input i en jämlik dialog mellan olika kulturbärare.175 

Bakgrunden till museets satsning på interkulturell dialog är att många 
friluftsmuseer sedan de grundades kring förra sekelskiftet attraherat 
besökare oberoende av socioekonomisk eller utbildningsrelaterad bak-
grund och på det sättet fungerat klassövergripande. Jamtli anser att det 
mot den bakgrunden är naturligt att friluftsmuseer fortsätter att ta den 

175. EU hade temaår för interkulturell dialog 2008.
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rollen.176 Man menar också att ett museum alltid är ett redskap för iden-
titetsskapande. Därför blir, menar de, ett museums popularitet ett mått 
på vem eller vilka som känner att de kan använda museet på detta sätt 
och vilka som inte kan. För att bli relevanta för fler valde Jamtli att göra 
frågor kring migration till en del av museet. 

Museets arbete med satsningen på en interkulturell dialog utgår ifrån 
ett antal strategiska utgångspunkter som handlar om att man vill verka 
för social sammanhållning och social rättvisa, att man anser att med-
borgare som flyttat till Sverige kan behöva stöd för att känna sig hemma 
samt att det är en bra ekonomisk investering för museet att alla oavsett 
bakgrund kan och vill söka sig till Jamtli.

Satsningen innebär en rad olika aktiviteter. Sedan 2004 har Jamtli 
bedrivit skolprogrammet På flykt som är riktat till årskurs 9. Mer än 
90 procent av alla tillgängliga klasser i denna årskurs deltar varje år, 
vilket innebär att ca 60 procent av alla i åldrarna 17–30 i regionen har 
gått programmet på Jamtli. I rollspelet får ungdomar under en dag spela 
rollen som flykting och i rollspelet ta sig igenom de moment en flykting 
kan tänkas utsättas för under tiden på flykt. I rollen ingår att man får sig 
tilldelat en enda ägodel som ska symbolisera allt man kunnat få med sig 
från sitt hem. Vilken typ av ägodel varierar med rollerna. Spelet inleds 
med en introduktion av museets pedagoger. Varje år revideras rollerna 
och de förberedda episoderna utifrån till exempel ändringar i lagstift-
ning. Det är viktigt för museet att programmet är uppdaterat så det 
upplevs som relevant och verklighetstroget av dem som deltar. Diverse 
undersökningar har konstaterat att programmet ökat deltagarnas empati 
och förståelse för flyktingars situation.177

Vid museet bedrivs också satsningen Jamtli-kompis. I samband med 
flyktingkrisen etablerade Jamtli en verksamhet där museet och dess vän-
förening visade asylsökande personer Jamtli, hade samtal och bjöd på 
fika. Satsningen har fortsatt och är i dag en verksamhet som primärt 
drivs av vänföreningen.

När det gäller utställningar prioriterar museet att varje år ha utställ-
ningar med interkulturella teman. I samband med flyktingkrisen fick 
asylsökande skriva ett brev till sina kommande barnbarn om sina liv och 
känslor. Breven visualiserades i utställningen Brev till mitt barnbarn.

Detsamma gäller föredragsserierna som ofta berör mångkulturella 
delar av historien, till exempel samisk eller judisk historia i regionen. 
Även sommarattraktionen Historieland har inslag som berör minoritets-

176. Zipsane, Henrik. 2017. Investing in sustainable intercultural dialogue at Jamtli. NCK. Östersund. 
177. Programmet har bland annat utvärderats av Pär Löfstrand som är utbildningspsykolog vid Mittuniver-

sitetet. Jamtli själva har också utvärderat sitt arbete. Bland annat i Berglund, Marcus. 2004. På flykt. 
Praxis och reflektioner. Jamtli, hösten 2004. Östersund.
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befolkningen, exempelvis romer och resande kring sent 1800-tal eller 
samisk kultur under rasbiologins tid.

Museet har byggt en stugby inne på Jamtliområdet med 17 mindre 
bostadshus för cirka 50 personer. Under tio år är stugbyn uthyrd till 
Östersunds kommun och de flesta hus bebos av unga nyanlända barn-
familjer samt ensamkommande. I nuläget står alla hus klara. Museet ser 
det som en möjlighet att uppnå konkurrensfördelar och samtidigt hjälpa 
människor. Man ser det också som en möjlighet för både personal och 
besökare att att få interkulturell kompetens som kan utveckla museets 
verksamhet genom nya eventidéer, bredare samlingar och nya utveck-
lingsidéer.

Museet har sedan länge ett mycket nära samarbete med Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan, med kommunerna och länsstyrelsen 
samt med till exempel Europeiska socialfonden (ESF). Detta samarbete 
är grunden för den praktik, arbetslivsprovning och anställningsprov som 
finns inom museet. Förutom cirka 120 fast anställda – av vilka en tredje-
del är anställda med ett lönebidrag på grund av någon  funktionsvariation 
– så har museet 16 medarbetare från primärt Syrien, Afghanistan, Irak, 
Eritrea och Somalia i arbetsplatspraktik, arbetslivsintroduktion och 
instegsjobb.

Satsningen Museifolk på flykt innebär att Jamtli (inklusive Jamtlimu-
seet och dotterbolagen Teknikland, Fjällmuseet, Döda fallet och NCK) 
under 2018–2020 tillsammans med Museerna i Sör Tröndelag ska sam-
verka om att ta emot nyanlända med museibakgrund. Projektet syftar 
till att introducera dem till en skandinavisk museivärld men också att 
det ska ge en möjlighet att lära av varandra och ge museet förståelse för 
andra kulturer.

Under 2018 inleds även försöksverksamheten SFI i öppna förskolan 
som handlar om att museet under 2018 inleder en försöksverksamhet 
på Jamtli öppna förskola i Strömsund och på Jamtli öppna förskola på 
Jamtlimuseet i Östersund i samarbete med Strömsunds kommun flyttar 
en SFI-lärare till öppna förskolan en dag i veckan för att nå föräldrar, 
särskilt kvinnor, från Mellanöstern.

Hur tyckte man att det gick?
Satsningen på interkulturell dialog som strategi för att vidga publiken 
upplevs vara positiv för stiftelsen, och museet upplever positiva reaktio-
ner från omvärlden – inte minst från stiftare och näringsliv. Man upp-
lever också att personal och volontärer tar intryck och vill vara med i 
växande omfattning.
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För att följa upp satsningen används systemet GLO (Generic Lear-
ning Outcomes)178 eller varianten särskilt utvecklad för vuxna målgrup-
per HLO (Heritage Learning Outcomes) samt mycket diskussion. I de 
flesta fall kan resultatet kopplas till satsningen men inte alltid. Museet 
anpassar alltid verksamheten efterhand till de resultat som uppstått och 
väger alltid ihop resurser, resultat och målsättning i alla satsningar före, 
under och efter.

Jamtli menar utifrån sitt arbete att om museerna ska lyckas i fram tiden 
måste interkulturell kompetens lyftas fram som en lika viktig kompe-
tens som traditionella formella kompetenser. Museet menar vidare att 
förankringsarbetet hos egen personal och hos volontärer är mycket 
viktigt och att alla måste förstå varför och vad som kan uppnås. Man 
menar också att det måste formuleras så det passar som argument för 
alla arbetsuppgifter hos personalen. Jamtli anser att satsningen stärker 
deras varumärke väsentligt vilket visar sig i samarbeten med näringsliv 
och det offentliga.

Oväntade effekter och lärdomar
Museet menar att det i viss omfattning måste finnas utrymme för lear-
ning by doing eftersom satsningen framför allt handlar om människor 
och deras rätt och möjligheter till en dräglig tillvaro. Museet anser att 
de viktigaste lärdomarna än så länge handlar om att acceptera att saker 
och ting tar tid. Museet anser också att tydliga signaler från styrelse och 
ledning om vad som är stiftelsens värdegrunder har blivit viktigare än 
man hade föreställt sig för tio eller femton år sen.

4.3.5 Do-it-yourself – Textilmuseet 

Textilmuseet i Borås är ett kommunalt museum. Museet är 

en mötesplats för textil i alla former med inriktning på industri-

historia, design, mode, konst och innovativ textil. Museet är 

sedan 2014 en del av Textile Fashion Center, som är ett kreativt 

centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet. 

178. Se beskrivning av detta system i kap 2, avsnitt 2.2.3.



86

Vad gjorde man och hur?
Do-it-yourself (DIY) är en öppen och experimentell arena för verksam-
het driven av både Textilmuseet själva men även av en mängd utifrån 
kommande initiativ och samverkanspartners, exempelvis kulturskola, 
studieförbund, nätverk, programidéer, högskolan, näringsliv, konfe-
rensverksamhet, workshops och enskilda besökare. Den utgörs av en 800 
kvadratmeter central arena som fungerar som ett flexibelt pedagogiskt 
instrument och en medskapandemetod i ständig förändring och utveck-
ling i dialog med publiken. 

På Textilmuseet finns bland annat en del där besökarna kan prova kläder och accessoarer från 
olika tider och sammanhang. Foto: Anna Lihammer/RAÄ.
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Medskapandemetoden innebär att ytan kan omformas efter hand med 
nya idéer i samarbete med besökare. Ambitionen från museets sida har 
varit att i de egna lokalerna skapa ett trivsamt, flexibelt, kontrastfullt och 
bekvämt pedagogiskt rum för olika textila verksamheter. Det viktigaste 
är att allt ska kunna – och får – ändras eftersom man anser att det då 
finns stora möjligheter att skapa nytt. Utvecklingen sker ihop med del-
tagarna och på deras premisser så minst lika viktigt är personal som är 
villiga att jobba utifrån de premisserna.

Praktiskt så har museet planerat ytan med olika zoner, exempel-
vis tryckrum, provningsgarderob, workshopsytor, syateljé och ”häng”. 
Flexi biliteten innebär att man kan arbeta med både torra och blöta hant-
verksmetoder, lägga till nya aktiviteter och ta bort det som inte fungerar. 
Olika aspekter på tillgänglighet var en förutsättning för formgivningen, 
liksom att inredningen måste vara förändringsbar och flyttbar. Flexibi-
liteten innebär också att gränserna för vilka som vill använda ytan och 
hur den används och till vad ständigt förändras.

Museet fungerar som ett resurscentrum för alla aktörer som vill 
utveckla det textila arvet på olika sätt och museets ämnesbibliotek och 
samlingar har länge varit tillgängliga för studenter och forskare som 
informationscentral inom textil- och konfektionsområdet. Genom DIY 
har museet tagit tanken längre för att involvera mer aktivitet och fler 
besökare.

Hur tycker man att det gick?
Sammantaget ser museet resultatet som mycket lyckat med återkom-
mande samarbetspartners. Textilhögskolan använder arenan till projekt-
presentationer, catwalks, utställningar av studenternas processer och för 
uppstartsdagar. Även studieförbund och andra grupper vill genomföra 
olika praktiska textila workshops. De som skapar längre relationer med 
museet får omgående stort förtroende vilket manifesteras i att få hålla 
öppet själv och ha egen nyckel om deras projekt/evenemang löper utan-
för museets öppettider.

Museet har inte genomfört någon övergripande utvärdering utan valt 
att istället utvärdera aktiviteterna med respektive  samarbetspartner. 
Detta arbetssätt ger handfasta tips till framtida förändringar och utveck-
lingsmöjligheter. Resultaten av förändringar kan tydligt kopplas till de 
enskilda samtal och utvärderingar man haft. 

För museet är det viktigaste resultatet ett förändrat arbetssätt där 
publiken har större möjligheter att påverka platsen och dess aktiviteter.
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Oväntade effekter och lärdomar
Museet lyfter fram att medskapande innebär att man inte alltid kan 
veta resultatet av ett projekt på förhand. Flera av de saker museet trodde 
behövdes visade sig helt onödiga och är idag borttagna. Andra saker som 
inte var med från början har tillkommit i lokalen. Sammantaget visade 
sig dock den från början tomma ytan mitt i museet sig bli den mest krea-
tiva och välutnyttjade lokalen på museet.

Sammanfattande iakttagelser från kapitel 4 

�  Museer i Sverige arbetar på många, innovativa och framgångsrika sätt  

för att vidga sin publik. Sätten kan få kvantitativa eller kvalitativa effekter. 

De kan också få olika sammantagna och oväntade effekter.

�  Det är en framgångsfaktor att ta reda på och förstå vad den önskade  

publiken behöver och vill ha, samt att ha insikt om att det finns en stor 

variation i vilka sätt olika människor vill ha sin upplevelse. På det sättet 

kan man skapa olika ingångar till museet.

�  Det krävs strategier och medvetna satsningar för att vidga sin publik,  

det räcker inte att ta bort hinder.

�  För att vidga sin publik behöver man skapa relationer med dem man  

vill nå.
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5. Att vidga sin publik handlar 
 om att vidga sig själv

Vi har i denna studie lyft fram ett stort antal exempel på hur museer 
arbetat för att vidga sin publik på sätt de har tyckt varit framgångsrika. 
Det kan till exempel röra sig om att ett museum i ett stort län eller region 
tillgängliggör innehåll via sociala medier för att nå publik som inte kan 
ta sig till museet. Eller så kan det vara att man anpassar verksamheten 
gentemot skolan efter läroplanen. Det kan handla om att man gör det 
möjligt för personer vars historier nästan aldrig berättas på museer att 
känna sig bekräftade och delaktiga i en utställning. Eller om att utvecklas 
som kunskaps- och samhällsinstitutioner genom att till exempel fördjupa 
sitt innehåll, bygga upp och förmedla ny kunskap och kulturupplevel-
ser. Det kan också handla om att utmana och överraska publiken genom 
nya och ibland oväntade perspektiv och samtidsfrågor. Eller om att göra 
det möjligt för alla oavsett funktionsvariationer att komma till museet, 
kunna röra sig obehindrat i utställningarna och kunna ta till sig inne-
hållet. Det kan handla om att sänka trösklarna för de som är ovana vid 
museikonceptet till exempel genom skämtsam eller lättillgänglig tona-
litet på sociala medier eller genom arrangemang och fester på museet 
som gör att publiken vågar eller vill komma. Det kan också vara att man 
involverar besökarna redan i planerings- och produktionsstadiet. 

Sätten är många, men gemensamt för alla strategierna och satsning-
arna är att de handlar om att museet försökt förstå sin önskade publik och 
anpassat sin verksamhet utifrån de behov, förutsättningar, livsvillkor och 
önskemål de har. De har också på olika sätt förändrat sin verksamhet i 
relation till publikens behov och för att fler ska kunna eller vilja komma till 
museet – utan att för den sakens skull ha frångått sina individuella uppdrag 
och områden eller förenklat nivån på  den kunskap som förmedlas. För att 
vidga sin publik har de alltså vidgat sig själva och sin verksamhet.

Forskning, statistik och publikundersökningar visar samstämmigt på 
att alla publikgrupper inte kommer till museerna samt att förklaringen 
till detta kan ligga i ointresse men också i att det finns en rad olika fakto-
rer som gör att alla inte kommer – eller kan komma – till museerna. Det 
kan till exempel handla om ekonomiska faktorer, att det är för dyrt att gå 
in på museet. Det kan handla om fysiska hinder, att det inte går att ta sig 
in på museet eller runt bland utställningarna. Det kan också handla om 
faktorer som gör att man inte vill komma för att man känner sig mindre 
bekräftad, välkommen till eller berörd av ett museum. 
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Dessa faktorer kan beskrivas som olika typer av hinder, ett begrepp 
som innebär en konkretisering av ett problem – i det här fallet faktorer 
som gör att alla inte vill eller kan komma till museet. Vi har i studien 
delat in dessa hinder i tre övergripande grupper: hinder som handlar om 
externa faktorer som museerna inte kan påverka, hinder som handlar 
om praktiska faktorer som kan övervinnas genom ekonomiska insatser 
och resurser (men som naturligtvis kan vara svåra att påverka av ekono-
miska orsaker) samt hinder som mer handlar om djupare förändring av 
och reflektion kring den egna verksamheten. Uppdelningen går tillbaka 
på frågan om hur dessa hinder kan överkommas och med vilken typ av 
insatser och verktyg.

Genom uppdelningen påvisades en skillnad mellan det som forskning, 
statistisk och studier respektive det som museerna själva anser vara de 
mest avgörande hindren för att fler inte kommer till museerna. Medan 
forskningen ofta framhåller att museernas främsta hinder för att vidga 
publiken är av intern karaktär så lyfter museerna i vår enkät i första hand 
fram olika externa eller resursrelaterade faktorer. 

Studien har också hävdat att det krävs strategier och medvetna 
satsningar för att vidga publiken. De många exemplen på strategier, 
tillvägagångssätt och arbetsmetoder som museer i Sverige använt för att 
vidga sin publik visar att en viktig aspekt av att nå nya målgrupper är 
att skapa relationer till dem man vill nå. För att kunna det behöver man 
förstå sin publik. Ett sätt att göra detta är till exempel genom att arbeta 
med kvalitativa besöksundersökningar eller målgruppsanalyser. 

Exemplen visar sammantaget hur en förändring i den egna 
verksamheten vidgat publiken och fått museet att nå nya målgrupper. 
Att vidga sin publik kan alltså sägas handla om att man först vidgar sig 
själv.
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Våra referenspersoner i undersökningen har varit:
Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
Lina Boberg, Myndigheten för kulturanalys
Katherine Anund Hauptman, Svenska ICOM
Mats Persson och Maria Jansén, Sveriges Museer

Vi har intervjuat följande museer: 
Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum  

– Elina Nygård
Armémuseum – Peter Zander
Bergianska trädgården – Catarina Rydin,  

Karin Martinsson, Gunvor Larsson, Mia Ulvång 
och AnnSofie Börjesson

Bildmuseet – Brita Täljedal
Forum för levande historia – Bertil Bäckström  

och Johan Rahm 
Gamla Uppsala museum – Linda Klementsson
Historiska museet – Katherine Anund Hauptman, 

Li Kolker och Sophie Nyman
History Unfolds – Helene Larsson Pousette
Jamtli – Charina Knutson, Torgärd Notelid,  

Henrik Zipsane, Christina Wistman
Kalmar läns museum – Andreas Juhl,  

Tina Lindström och Örjan Molander
Kulturen i Lund – Yvonne Andersson och  

Christian Penalva Flores Da Cunha
Livrustkammaren – Malin Grundberg,  

Jonas Lindwall och Magdalena Owczynska
Malmö Museer – Attila Rostoványi
Mångkulturellt centrum – Ceylan Holago och  

Leif Magnusson
Mölndals stadsmuseum – Cajsa Lagerkvist,  

Malin Broby, Birgitta Martinius och  
Clara Vollrathson 

Nationalmuseet i Köpenhamn – Anni Mogensen
Nationalmuseum – Per Hedström och  

Peppe Bergström Hesselbom
Nordiska museet – Aron Ambrosiani 
Riksutställningar – Erik Fugeläng 
Sigtuna museum – Ted Hesselbom
Statarmuseet i Torup – Barbro Franckie 
Teknikens Hus – Helena Lilja
Tekniska museet – Åsa Marnell
Textilmuseet – Fredrik Eytzinger och  

Ulrika Kullenberg
Thielska Galleriet – Patrik Steorn
Världskulturmuseerna – Mathias Bergendahl

Vi har intervjuat följande forskare:
Peter Aronsson – Institutionen för  

kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet
Eva Insulander – Institutionen för pedagogik och 

didaktik vid Stockholms universitet 
Azmara Nigusse och Pia Laskar – Nätverket för 

kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning
Kerstin Smeds – Institutionen för kultur och  

medievetenskaper, enheten för museologi, vid 
Umeå universitet

Jeff Werner – Institutionen för konstvetenskap vid 
Stockholms universitet
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Hur arbetar museerna med att nå en vidgad publik? Vilka har strategierna 

varit? Hur har de fallit ut? Vad kan man lära av varandra? 

Denna rapport sammanställer forskning om relationen mellan museer och 

publik samt olika typer av besöksundersökningar. Den undersöker vad 

museerna ser som de största hindren för fler besök samt vilka strategier som 

används för att vidga publiken. Rapporten presenterar även en lång rad  

exempel på arbetssätt och satsningar som olika museer använt och tyckt 

varit framgångsrika.

Vår förhoppning är att rapporten kommer att bidra till inspiration, diskussio-

ner och komma till nytta i museernas verksamhetsutveckling. Att vidga sin 

publik handlar om att vidga sig själv är en rapport från projektet Museer  

– en fråga för fler.




