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Besökarna i fokus 

En fokusgruppsundersökning av besökarnas upplevelser i tre 
museiutställningar 
 

Stadsmuseet i Stockholm är stängt för renovering och beräknas öppna under 2018. Inför 

nyöppnandet av museet har ett stort arbete lagts ner på att försöka ta reda på vad de 

kommande besökarna förväntar sig av den nya utställningen och det nya museet. Som ett 

inledande arbete deltog samtliga medarbetare 2014 i en diskussion om vilka effektmål museet 

skulle arbeta mot. Materialet sammanställdes i en handfull effektmål kategoriserade utifrån de 

fem allmänna lärandemålen i det så kallade GLO, Generic Learning Outcomes.
1
 I stora drag 

och ytterst kortfattat blev detta resultatet:  

 När Stadsmuseet öppnar igen 2018 ska det vara ett museum som berättar om hela 

Stockholms historia.  

 Utställningar och program ska inspirera människor att upptäcka staden som museet 

handlar om.  

 Fler människor ska känna att det museet gör är relevant för dem.  

 Museet ska ge nya perspektiv och stå för ett lustfyllt lärande.  

 Museet ska vara en mötesplats i staden och ett självklart besöksmål för såväl 

stockholmare som turister.  

 

                                                 
1 Effektmålsarbete eller ”allmänna lärandemål” (Generic Learning Outcomes, GLO) har utarbetats av forskare vid 

Universitetet i Leeds på uppdrag av den brittiska statliga myndigheten MLA (Museums, Libraries and Archives Council). 

Metoden utvecklades för att strukturera och mäta vilka effekter kulturarvsinstitutionernas verksamhet har på besökarna som 

en del i en strävan att öka social inkludering. Metoden är att betrakta som ett praktiskt verktyg och är inte vetenskaplig. Det 

finns andra liknande sätt att arbeta med referensgrupper. Hooper-Greenhill, Eilen, ”Measuring Learning Outcomes in 

Museums, Archives and Librairies: The Learning Impact Research Project (LIRP), International Journal of Heritage Studies, 

May 2004 (10:2), s. 151–174; Grut, Sara (red.), En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola. Fornvårdaren 

36, Östersund: Jamtli Förlag 2014, s. 16–19. Enligt metoden talar man om effekter eller GLOs inom fem olika områden: (1) 

Kunskap och förståelse, (2) förmågor och färdigheter, (3) attityder och värderingar, (3) glädje, inspiration och kreativitet, 

samt (4) aktivitet, beteende och progression. Att dessa begrepp inte i sig definierar någon form av lärande utan fenomen 

förknippade med lärande har påkats av bl.a. Stehen Brown, se t.ex: Brown, Stephen, “A Critique of Generic Learning 

Outcomes” i Journal of Learning Design 2: 2 (2007). GLO har även mött kritik, t ex av Andrew Pekarik som invänder mot 

de på förhand givna effektmålen och att det är viktigt att “planera och utvärdera utställningar som försöker stödja besökare 

istället för att styra dem ”mot på förhand givna mål”. Pekarik, Andrew J. 2010. “From knowing to not knowing: moving 

beyond ‘outcomes’.” Curator: The Museum Journal 53, 1: 105-115. För ytterligare kritik mot GLOs läs exempelvis: 

Appleton, Josie., Museums for 'The People'? London: Institute of ideas 2001; West, Celine & Smith, Charlotte, ”’We are not 

a government poodle’” i International Journal of Cultural Policy 11:3 (2005), s. 284. 
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I denna undersökning har Stadsmuseet arbetat med ett antal så kallade effektmål, som 

formulerats utifrån de fem ”allmänna lärandemål” (Generic Learning Outcomes, GLO) som 

utarbetats av forskare vid Universitetet i Leeds på uppdrag av den brittiska statliga 

myndigheten MLA (Museums, Libraries and Archives Council). Metoden utvecklades för att 

strukturera och mäta vilka effekter kulturarvsinstitutionernas verksamhet har på besökarna 

som en del i en strävan att öka social inkludering. Utifrån dessa GLO:s kan mer specifika 

effektmål formuleras. Metoden är inte vetenskaplig och Stadsmuseet avser att använda 

resultaten heuristiskt (En heuristik är en enkel procedur, metod, tumregel, som kan ge 

ofullständiga men för situationen tillräckligt tillfredsställande svar eller kunskapsunderlag på 

olika frågor eller inför olika beslut.) och inte som ett facit till vad besökarna efterfrågar, 

undersökningens resultat är rådgivande. 

 

Publikundersökning vid Stadsmuseets sista öppna helg 

Under den sista helgen Stadsmuseet i Stockholm var öppet, 10-11 januari 2015, kom närmare 

9000 besökare på två dagar. Ett trettiotal medarbetare tjänstgjorde under helgen och genom 

samtal, enkla övningar och enkäter samlades besökares tankar, önskemål och behov in inför 

den nya utställningen och det nya museet. Det var i hög utsträckning personer som redan 

tidigare hade besökt museet som kom denna helg och i stort sett samtliga deltagare var vuxna.  

 

Det var tydligt att besökarna främst hade intellektuella och känslomässiga drivkrafter bakom 

sina besök i museet. De ville lära mer och nytt, men också ha en upplevelse knuten till olika 

historiska miljöer. Begrepp som spänning och ha roligt nämndes ofta. De sociala 

drivkrafterna bakom ett besök nämndes sällan vid enkätundersökningarna, men majoriteten av 

besökarna kom tillsammans med andra, vilket visar vikten av att kunna göra och uppleva 

saker ihop på museet. För familjer kan det vara viktigare att göra saker tillsammans med sina 

barn i utställningarna, än att det finns ett speciellt lekutrymme för de yngsta.  

 

Besökarna ville ha modeller, men tyckte att de behövde förklaras tydligare. Bilder, texter och 

kartor knutna till modellerna efterfrågades. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tumregel
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Återskapade miljöer som Källarstugan eller de små bostadsrummen högst upp i museet, var 

ett återkommande önskemål och omnämndes genomgående som de mest uppskattade 

platserna i museet.  

 

En infallsvinkel som ofta återkom bland önskemålen var ökad tillgänglighet. Det som avsågs 

var ledstråk, tydligare skyltning, bättre ljus, audioguider och T-slinga.  

 

Väl värt att ta hänsyn till är medarbetarnas reflektioner från helgen. Många som arbetade 

under dessa två dagar tjänstgjorde inte till vardags i den publika verksamheten, men var i det 

närmaste lyriska över besökarnas engagemang, öppenhet och glädje över att bli tillfrågade om 

sina tankar inför ett nytt stadsmuseum. Som en av museets fotografer uttryckte det: ”Det slog 

Aktiva besökare under Stadsmuseets sista öppna helg, i januari 2015.  

Foto: Mattias Ek 
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mig flera gånger att besökarna var så glada och öppna och verkligen ville svara på enkäter och 

dela med sig av sina tankar. Lite att gränsen mellan personal och besökare suddades ut”. 

 

 

 

 

Fokusgrupper 

 
I den andra delen av publikstudien och effektmålsarbetet ingick ett antal fokusgrupper som 

museets representanter träffade vid tre tillfällen under hösten 2015 och våren 2016. Tillsammans 

utgjorde deltagarna i fokusgrupperna av drygt femtio personer. Varje grupp besökte tre olika 

utställningar, Vikingar på Historiska museet, Krig och fred 1500–1800-tal på Armémuseum och 

Medeltidsmuseets basutställning. Utställningarna valdes då de, precis som Stadsmuseets 

planerade utställning, har en kulturhistorisk tematik och för att de tillsammans innehåller skilda 

exempel på ämnen, perspektiv och olika former av förmedling och gestaltning.  

 

Inför varje besök träffades deltagarna och Stadsmuseets representanter som introducerade besöket 

och berättade vad som skulle ske. I varje besök ingick också mat i någon form, ibland innan 

Delar av fokusgruppen Unga vuxna på Historiska museets gård, tillsammans 

med Hans Öjmyr och Anna Seidevall-Byström från Stadsmuseet. 
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besöket och ibland efter. Besökarna fick också ersättning för sitt deltagande, antingen i form av ett 

mindre arvode eller som en biobiljett. 

 

Deltagarna fick uppgiften att själva eller i grupp gå genom utställningens olika delar och välja tre 

bra och tre dåliga saker, där ”bra” respektive ”dåligt” kunde vara i stort sett vad som helst, t ex ett 

föremål, en upplevelse, en text, ett ljus eller ljud. De fick varsin enkät och en penna och 

uppmanades att skriva ner sina tankar på papperet. (Valet att låta deltagarna gå själva, utan att en 

pedagog fanns i närheten som kunde förklara och berätta, var medvetet, eftersom verkligheten 

ofta innebär att besökare i alla åldrar rör sig på egen hand i museet. I Stadsmuseet är det ganska 

vanligt med fritidsgrupper som själva går eller springer omkring i huset utan något egentligt mål 

med besöket. 

 

Efter ungefär 45 minuter återsamlades grupperna och Stadsmuseets deltagare för att sittande och 

på en lugn plats prata igenom upplevelsen och intrycken. Vid dessa samtal skrevs 

minnesanteckningar och det är dessa som ligger till grund för sammanställningen. 

Minnesanteckningarna har använts för att sätta de ofta kortfattade enkätsvaren i kontext och har 

möjliggjort förklaringar, fördjupningar och mer generella synpunkter.  

 

Fokusgrupperna 

Museet har arbetat med fokusgrupper ur följande besöksgrupper: (1)Unga vuxna i åldern 18 till 

20 år, (2) Barnfamiljer, (3) Barn i åldrarna 10 till 13 år samt (4) Personer med olika former och 

grader av funktionsnedsättning. Gruppen Unga vuxna, har bestått av små grupper om 4-7 

personer. Gruppen Barn i åldern 10 till 13 år bestod av sexton barn som går på Östberga 

fritidshem och som vid varje besökstillfälle delades in i två mindre grupper. Även gruppen 

Personer med olika former och grader av funktionsnedsättning delades in i två grupper: en liten 

grupp bestående av två synskadade personer samt en rullstolsbunden person med ett kognitivt 

handikapp och en något större grupp med cirka sju personer med utvecklingstörning. Vissa 

personer med funktionsnedsättningar – särskilt de synskadade – var i behov av ledsagning. Deras 

upplevelse var därför i hög grad beroende av ledsagarens förmedling av utställningarna. Gruppen 

Barnfamiljer bestod av fem barnfamiljer som vid olika tillfällen besökte utställningarna 

tillsammans. Vi har definierat ”familj” som minst en vuxen med ett eller flera barn. De deltagande 

familjerna har bestått av barn med ensamstående föräldrar samt familjer med två föräldrar. Åldern 

på barnen har varierat mellan två och fjorton år. Deltagarna kommer från olika delar av Stor-

Stockholm, med olika religion och ursprung. Vissa av deltagarna har nyligen kommit till Sverige 

medan andra är födda och uppvuxna här.  
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Anteckningarna från fokusgrupperna har sammanställts genom en kategorisering av deltagarnas 

synpunkter som redovisas tematiskt nedan. Iakttagelser från Stadsmuseets medarbetare har också 

tagits hänsyn till. På grund av metodens utformning, och särskilt enkätfrågornas formulering, kan 

främst vad-uppfattningar (vad upplever man som bra respektive dåligt i en utställning) och hur-

uppfattningar (hur upplevs det som är bra respektive dåligt?) urskiljas i deltagarnas synpunkter.  

Analysprocessen har bestått i att bekanta sig med enkätsvaren och etablera ett helhetsintryck för 

att därefter uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna.  

 

Utställningslokalen 

Det är svårt att särskilja utställningslokal från scenografi, då de ofta samspelar. En 

intresseväckande och spännande ingång till utställningen var något som flera såg som positivt. 

”Att gå in!” var till och med en av de mest positiva sakerna med utställningen på Armémuseum, 

tyckte ett av barnen i familjegruppen. Armémuseum var det enda av de tre museerna som hade ett 

särskilt introduktionsrum. I rummet fanns en hel vägg av uppförstorade detaljer ur en målning 

som imponerade stort på en av deltagarna i gruppen Utvecklingsstörda. Mitt i rummet finns ett 

ljudlagt sceneri där två vrålande schimpanser i naturlig storlek attackerar en tredje. Scenen med 

apdockorna gjorde intryck på både barn och vuxna. Många tyckte att det var effektfullt med 

ljudet, samtidigt som några upplevde det som lite spännande eller otäckt.  

 

Deltagare ur flera olika grupper uppskattade en tydlig disposition i utställningarna. En 

deltagare i gruppen Unga vuxna tyckte om ”upplägget” och ”ordningen” i Vikingar, som 

huvudsakligen har en mer tematiskt än kronologisk disposition. Flera av deltagarna ur 

gruppen med Personer med funktionsnedsättning föredrog en kronologisk disposition. En 

synskadad man i gruppen förklarade: ”En gång var jag här [på Armémuseum] tidigare och då 

var det blandat med föremål från olika tider i montrarna. Det var förvirrat och man förstod 

inte i vilken tid man var helt plötsligt. Nu är det tydligt och man följer med.” Någon nämnde 

också att det är bra om det är tydligt hur man kommer ut ur utställningen och hittar till 

museets övriga utställningar.  

 

Flödet i utställningen diskuterades av deltagarna. Armémuseum är det museum där det 

tydligast finns en bestämd väg och riktning genom utställningen. ”De olika temana var 

kopplade till varandra på ett bra sätt, de var en bra plan – ett flöde mellan rummen, en tydlig 

röd tråd”, tyckte en av deltagarna i gruppen Unga vuxna. Även barnen i gruppen Barn mellan 
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tio och tolv år uppskattade dispositionen på Armémuseum och det att gå från rum till rum. 

Medeltidsmuseet och Vikingar på Historiska museet har däremot en öppen disposition.  

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning  

 Utställningens upplägg ska vara tydligt och man vill gärna följa ett spår. Motsatsen är 

ett otydligt utställningsrum, där ingen vägledning erbjuds och där 

föremålen/montrarna/miljöerna står placerade i ett större rum utan avskiljande väggar. 

Armémuseets utställning kommer närmast en tydlig disposition, ett spår att vandra, 

medan Vikingar och Medeltidsmuseet istället öppnar upp för olika sätt att röra sig i 

utställningarna.  

 En känsla av välkomnande är viktig och personal som hälsar välkommen skapar ett 

tydligt mervärde. 

 Det ska inte vara för trångt i utställningen. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det 

viktigt att t ex lätt kunna vända en rullstol.  

Riddarholmsskeppet i Medeltidsmuseet var ett av de föremål som väckte 

störst intresse, inte minst beroende på dess storlek.  
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Utställningarnas innehåll 

Flera deltagare kommenterade att innehållet som förmedlades i de olika utställningarna var 

varierat och bra, att det var en bra blandning av spännande ämnen. Vad som upplevdes som 

positivt varierade dock inom och mellan grupperna, men en återkommande uppfattning var att 

stämningar, förmedlade på olika sätt, bidrog till upplevelsen. Några tyckte att det var viktigt 

att få kunskap, eller ”en känsla” för det förflutna, och flera berättade hur det fick dem att dra 

paralleller till samtiden. ”Nu lever vi så himla bra, man ska vara tacksam”, tyckte till exempel 

en av besökarna i gruppen Utvecklingsstörda. Vissa framhöll särskilt hur materiella 

förutsättningarna förändrats, hur man bodde och vad man åt, medan andra var mer 

intresserade av att se likheter och skillnader i hur ”man visar känslor, hur man leker, hur man 

skrattar.” En av deltagarna i gruppen Barn mellan tio och tolv år beskrev sitt drömmuseum 

som ”stort, flera våningar, mycket information, prova kläder, dataspel, spelrum för barn som 

är uttråkade, à la Disneyworld, mycket lekar, experiment, berg- och dalbana”.  

 

Många deltagare uppskattade när mer dramatiska händelser och ämnen, som krig, brott och 

olika sorters straff, togs upp i utställningarna. Flera deltagare, både i gruppen Barn mellan 10 

Besökare ur fokusgruppen Barn 10-13 år lyssnar på berättelser i Historiska 

museet. På nedersta bänken sitter Elisabeth Brenning från Stadsmuseet.  

Foto: Mikael Almehag 
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och 13 år och Utvecklingsstörda tyckte att det var spännande och bra när det var lite 

skrämmande. Men bland ungdomarna och föräldrarna i de andra grupperna var det flera som 

tyckte att det var ”dystert med allt våld och lidande”, eller ”för läskigt för barn”. Även några 

av barnen tyckte att gestaltningen av sådana ämnen som innehöll mycket mänskligt lidande, 

som krig, svält och straff, var för skrämmande eller dyster.  

 

Alla fokusgrupper upplevde utställningarna som en kombination av en upplevelse och 

lärande/fakta/kunskap i någon form. Det fanns individuella skillnader men flertalet deltagare 

drogs åt ett mer intuitivt lärande, där samspelet mellan olika medier var viktigt för både 

upplevelsen och förståelsen. En plats som många återkom till var Birkaflickan i Vikingar. Där 

fanns skelettfyndet intill en docka som rekonstruerade hennes utseende. Här kunde barn även 

pröva likadana kläder som flickan kan ha burit. En familj hade även läst boken om 

Birkaflickan i barnrummet. 

 

I övrigt var det många deltagare som uttryckte sig positivt om det faktainnehåll som 

förmedlades. Flera barn uttryckte att de tyckte utställningarna var roliga och bra för att ”det 

fanns mycket information” eller för ”att man lär sig mycket” i alla tre utställningarna. 

Deltagare ur flera grupper tyckte dock att en del kunskapsförmedlande inslag var krångliga 

och svåra att förstå, särskilt inom de områden där man saknade förförståelse.  

 

Vissa familjer tyckte att det var svårt att gå igenom hela utställningarna tillsammans, hela 

familjen, eftersom det oftast inte fanns något innehåll som riktade sig till småbarn. Flera 

tyckte att det saknades barnspår i utställningarna: ”En liten vikingapojke eller något kanske, 

som leder barnen till barnstationer.”  

 

Sammanfattning 

 Det upplevs som positivt när en utställning förmedlar stämningar. Dessa kan se ut på 

olika sätt, men ofta är det kombinationen av olika medier som skapar upplevelsen; 

ljud, ljus, återskapade miljöer, dockor eller annat. Att skapa ”en känsla” för historien 

är viktigt, besökaren vill se, känna och kunna leva sig in i en annan tid och plats. 

 Uttrycken ”spännande” och ”läskigt” var frekventa i flertalet fokusgrupper, i synnerhet 

bland barn, unga vuxna och utvecklingsstörda. Orden betyder ungefär samma sak och 

ska tolkas som positiva upplevelser som engagerar känslorna. En ”läskig” sak kan t ex 

vara en docka som är så realistisk att man inte riktigt vet om det är en människa eller 
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en docka, eller de vrålande aporna på Armémuseum. ”Läskigt” kan också vara ett 

innehåll som är otäckt, t ex avrättningar, tortyr och krig. 

 Nästan alla deltagare tyckte om att lära sig saker, men de uttryckte det på helt olika 

sätt, från den faktainriktade fadern som gärna läste texter till barnen som enbart gick 

på intuition och upplevde utställningarna med alla sinnen.  

 För barnfamiljer kunde det vara svårt att orientera sig i utställningarna och de 

efterfrågade någon form av barnspår.  

 

 

 

 

 

Dockor och verklighetstrogna modeller uppskattades av nästan alla. Den här 

grisen grymtade lite ibland och var därför särskilt omtyckt i 

Medeltidsmuseet.  
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Perspektiv och representation 

Flera vuxna deltagare uttryckte att de blivit positivt överaskade av att det fanns ”nya” och 

intressanta perspektiv, som genus- och mångfaldsperspektiv, i utställningarna. Ett av barnen 

tyckte att Armémuseums utställning var särskilt bra för att den började med ett direkt tilltal. ”Tänk 

dig att det börjar med dig.” ”Det får mig att ta in allt på ett mer verkligt sätt.” Flera av barnen 

uppskattade också det biografiska greppet, särskilt där museerna skapat karaktärer som 

soldatpojken Peter Hageldorf i Armémuseums utställning och Birkaflickan i Historiska museet.  

 

Några barn berättade att de hade funderat över barns livsvillkor och jämfört med sina egna. Just 

livsvillkoren och vardagslivet var något som deltagare ur alla grupper tyckte var intressant.  

 

Flera i gruppen Unga vuxna var positiva till att kvinnor var representerade i utställningarna, men 

tyckte genomgående att de var för få. Deltagarna efterfrågade ”mer om hur det var att vara kvinna, 

vad som förväntades av dem och om de hade maktpositioner.”  

 

En förälder i gruppen Barnfamiljer berättade att familjen hade tyckt det att det var intressant med 

den del av Vikingar som handlade om kulturmötet med samerna, medan en annan förälder tyckte 

att museet hade kunnat göra mer av kopplingen till Särkland under vikingatiden, eftersom en stor 

del av besökarna har rötter i Mellanöstern. Samma deltagare tyckte även att det saknades böcker 

på besökares olika hemspråk. Även en av deltagarna i gruppen Unga vuxna framhöll kulturmötet 

som intressant, och som vi sett ovan fascinerades flera av barnen av att utställningen kunde berätta 

att det fanns arabiska mynt och smycken i Sverige på vikingatiden. Flera av ungdomarna tyckte 

att utställningarna på Medeltidsmuseet och Armémuseum hade ett alltför etnocentriskt perspektiv. 

”Det var väldigt lite mångfald – väldigt svenskt.” Ungdomarna ansåg inte heller att personer med 

funktionsnedsättning representerades på ett bra sätt i utställningarna. Ett par deltagare tyckte att de 

bara porträtterades som offer och aldrig i några andra sammanhang än som tiggare. Andra tyckte 

däremot att det kan var bra att museerna visar att de hade det svårt. Gruppen med 

funktionsnedsättning tyckte överlag att det saknades både information om funktionshindrades 

livsvillkor i historien i utställningarna och en förmedling som riktade sig till handikappade.  

 

Sammanfattning 

 I gruppen unga vuxna var det flera som uppmärksammade genusperspektiv i 

utställningarna, antingen att det fanns eller att de saknade det.  

 Livsvillkor och berättelser om hur vanliga människor hade det uppskattades mer än 

mer övergripande teman. Många vill se historien speglad genom en person, gärna 
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namngiven eller fysiskt representerad som en bild eller en docka. För barnen var det 

de levandegjorda barnkaraktärerna som blev särskilt intressanta.  

 I de fall där utställningarna har lyft fram förbindelser mellan olika länder och kulturer 

har det framför allt varit den samiska och den arabiska. Den förra var det ett fåtal 

deltagare som kommenterade, medan desto fler uppskattade Vikingars arabiska mynt 

och silver, särskilt de deltagare som hade sina egna rötter i Mellanöstern. 

 

 

 

 

Textskyltar  

Uppfattningarna om texterna i utställningarna skilde sig åt, både mellan och inom grupperna. 

Ett fåtal deltagare var generellt positiva till texterna och läste mycket medan andra var 

negativa till blotta förekomsten av textskyltar. Gruppen Unga vuxna uppskattade generellt 

texterna i Vikingar som de tyckte var välskrivna och lagom svåra. ”Bra med info på 

skyltarna”, sa en deltagare. ”Mycket bra med information som gör att man vill fortsätta veta”, 

tyckte en annan. Men på Medeltidsmuseet och Armémuseum var gruppen mer avogt inställd. 

”[Jag] blev inte sugen att läsa dem alls, kan hellre leka i rummet”, förklarade en 17-åring 

under besöket på Medeltidsmuseet. ”Det var för få texter som berättade hur det var”, 

förklarade en annan. ” ”T. ex. vid klostret, när gick man ut och röjde i trädgården. Texterna är 

Alla fokusgrupper bjöds på mat eller fika  

Foto: Mattias Ek 
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för generella, det är bättre när det är individperspektiv.” Samma kritik riktades mot texterna 

på Armémuseum.  

 

 

 

 

 

 

Flera deltagare hade synpunkter på att texterna var för faktabetonade och efterfrågade mer 

engagerande texter som behandlade individers villkor och öden. En deltagare tyckte att 

texterna var styltiga och stela. I Armémuseum klagade hon på att texterna fokuserade för 

mycket på ”kungar och krig” och för lite på konsekvenserna av kriget.  

 

I gruppen Barnfamiljer var de vuxna övervägande positiva till texterna. En förälder tyckte att 

Armémuseums texter var bra, pedagogiska och lagom långa. Två familjer med barn i 

förskoleåldern gick en tipsrunda där svaren bland annat fanns gömda i texterna som de läste 

högt för barnen. Tipsrundan uppskattades av båda familjerna. ”Hela familjen tyckte att 

tipsrundan hade varit rolig och såg den som ett ”bra sätt att ta in information”, kommenterade 

en förälder. I en annan barnfamilj kommenterade den fjortonåriga dottern Armémuseums 

textskyltar: ”Bra och informerande, skyltar bra ordval och tydliga förklaringar. Det blir 

Några från fokusgruppen barn 10-13 tittar på modellen av Birka i Historiska 

museets utställning Vikingar.  

Foto: Mikael Almehag 
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intressant att läsa dem!” Samma person tyckte även om att textskyltarna i Vikingar 

kombinerades med illustrationer ”som inte bara beskriver vad det var”, utan även gav ett 

större sammanhang.  

 

Det faktum att barnfamiljerna generellt var mer positivt inställda till utställningarnas texter är 

intressant då det tydligt avviker från de övriga fokusgruppernas åsikter. En förklaring kan 

vara att föräldrar använder texterna själva och med hjälp av dem förklarar för sina barn. 

 

De mest kritiska kommentarerna om texterna kom från grupperna Unga vuxna och Barn 

mellan tio och tolv år, och handlade främst om att de upplevdes som för långa och för svåra. 

Som en deltagare i gruppen Unga vuxna uttryckte det om texterna i Vikingar: ”För mycket 

text för min smak. Kanske kan ha mindre text och mer rakt på saken så att de blir lite lättare 

att läsa.” En deltagare tyckte även att Armémuseum utgick från att besökarna hade 

förkunskaper som de inte hade, och att de därför borde skriva om faktarutorna. Liknande 

kritik framfördes från flera deltagare i gruppen Utvecklingsstörda. En förälder i gruppen 

Barnfamiljer förklarade att hon trodde att utställningarna säkert var bra, men att hon inte 

kunde tillgodogöra sig informationen eftersom de var utformade så att man behövde kunna 

läsa bra på svenska för att förstå sammanhangen.  

 

Mest negativt inställda till texterna var gruppen Barn mellan tio och tolv år. Många av barnen 

såg förekomsten av för långa, många och svåra texter som det mest negativa i utställningarna. 

Några sa att de hade försökt läsa men att texterna var för svåra och att de borde ha bättre 

rubriker så att man förstår vad de handlar om. ”Svåra texter, långa meningar, gamla ord, 

mycket text, behöver en sammanfattande mening”, kommenterade ett av barnen.  

 

Sammanfattning 

 Ju yngre besökarna är desto mindre läses texter och skyltar.  

 Flera deltagare efterfrågade kortare och mer engagerande texter. Rakt på sak och 

kortfattat uppskattas av de yngre besökarna 

 Barnfamiljer uppskattade texterna mer än övriga fokusgrupper. 

 Textens struktur och längd är oerhört viktig, liksom hur välskriven den är.  

 Texterna ska ha tydliga rubriker, 
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Skyltarnas utformning och placering  

Även själva skyltens utformning och placering påverkade hur texterna upplevdes. Vissa ansåg 

att det inte bara är viktigt att texten är tydlig utan även att dess utformning överensstämmer 

med tematiken. ”Vit text på svart botten passade den mörka stämningen”, tyckte en deltagare 

ur gruppen Unga vuxna om skyltarna på Armémuseum. Medeltidsmuseets skyltar var det 

ingen som läste, kommenterade en ur samma grupp: ”De var för små och smälte in i väggen. 

De var anonyma.”  

 

Flera deltagare ur båda grupperna med Personer med funktionsnedsättningar, påpekade att 

texterna i Vikingar var placerade för högt, särskilt för den som sitter i rullstol. Skyltarna var 

även dåligt belysta eftersom lamporna var placerade så att läsaren skuggade texten, vilket 

även blir ett problem för de synskadade eftersom ledsagaren måste kunna läsa. De synskadade 

deltagarna efterfrågade punktskrift. En deltagare med en kognitionsstörning påpekade även att 

det blir förvirrande och svårt om texterna har olika typsnitt, ”se till att det bara är ett!” Ett par 

deltagare tyckte att Medeltidsmuseets skyltar var för små: ”Texterna skulle förstoras och 

göras mer lättlästa.” På Armémuseum hade ett av barnen provat att läsa texter på en surfplatta 

och tyckte att det hade varit roligare, ”för då valde man själv”.  

 

Sammanfattning 

 Textskylten ska hänga så att även besökare i rullstol kan läsa.  

 Belysningen av skylten ska inte kasta slagskugga över den när man står framför. 

 De synskadade besökarna efterfrågade punktskrift. 

 Man ska inte blanda olika typsnitt i en text. 



16 

 

 

 

 

 

Föremål och montrar  

Relativt få kommentarer från deltagarna rör museiföremålen i utställningarna. Det är ett fåtal 

som återkommer, först och främst det väldiga Riddarholmsskeppet i Medeltidsmuseet, följt av 

runstenar, silverskatter och vapen i Vikingar och vapen och troférummet med fanor i 

Armémuseum.  

 

De föremål som väcker intresse sticker ut på något sätt, antingen genom sin storlek eller hur 

de är placerade. Temarummet om troféer på Armémuseum uppskattades av flera, kanske för att 

scenografin är anslående eller för att det blir en särskilt upplevelse när man går in i det mörka 

rummet och ljuset tänds. Ett annat återkommande föremål var Riddarholmsskeppet i 

Medeltidsmuseet ”Den stora båten såg wow ut, har inga ord för det” (barn). Flera deltagare i 

familjegruppen nämnde att de tyckte det var roligt att se hjälmar och rustningar på ”på riktigt 

istället för på film”. Några deltagare betonade särskilt autenticiteten, att föremålen är riktiga 

kvarlevor, och att de är sådant de känner igen från andra sammanhang som förklaring till varför 

vissa föremål är mer intressanta än andra. En flicka tyckte till exempel särskilt mycket om svärden 

i Vikingar: ”Det är bra för att jag kommer att tänka på en gammal kinesisk saga.”  

Uppgiften var att hitta tre bra saker och tre dåliga saker. 

Foto: Mikael Almehag 
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De synskadade deltagarna uppskattade de få riktiga föremål som gick att känna på. På 

Armémuseum fanns exempelvis fotanglar, eldrör och en spiselkant med uthuggna figurer som 

man kunde röra med händerna. Gruppen påtalade annars vid samtliga museibesök att det inte 

fanns särskilt mycket att uppleva taktilt och att de önskade sig exempel på olika typer av föremål 

så att de kunde få känna på formen, materialet och tyngden.  

 

Det fanns flera kritiska röster till museiföremålen, eller snarare invändningar mot hur de ställdes 

ut och presenterades. En av ungdomarna menade att det saknades föremål som väckte 

nyfikenhet och höll en kvar. ”Monterdelen mellan skeppet och huset (Medeltidsmuseet) var 

bara montrar, astråkigt. Skräpet i moderna slussen (Medeltidsmuseet) väckte inga känslor, 

skräp är också skräp om det är gammalt, tråkigt.” Och i Vikingar: ”För barnens del hade man 

kunnat ta bort 50% av sakerna”, tyckte ett föräldrapar. ”Man ser inte skogen för alla träd, det 

är som med ett lekrum med för många leksaker, barnen kommer in och kan inte välja, de tar 

ut en sak och slänger den på golvet efter några sekunder, tar nästa och slänger den på golvet 

också…” Samma familj tyckte också att Riddarholmsskeppet tog för stor plats i utställningen 

på Medeltidsmuseet och att det borde kunna bytas mot en mindre båt. Och från Armémuseum 

fälldes kommentarer som ”Jag tycker det är tråkigt med en massa saker i kabinett”. I Vikingar 

väckte mängden av trasiga och ganska små föremål inget större intresse och ”man blir inte 

taggad att kolla på alla träbitar och sånt”, som en i gruppen Unga vuxna utttryckte det.   

 

Det framkom flera förslag till hur man skulle kunna göra utställningarnas föremål mer 

intressanta. Barnen i en annan familj tyckte att det var synd att man inte ”kunde åka i båten” 

och föreslog någon form av interaktion i anslutning. Även gruppen Utvecklingsstörda hade 

förslag på ljud, interaktioner och andra sätt att göra skeppet mer levande, som ”dockor i 

båten”, ”en bro så att man kan gå över”, ”gubbar som seglar, gör något”. Flera deltagare 

uttryckte att de ganska snabbt ”tröttnade” på föremål som runstenar och smycken men några 

funderade kring hur man skulle kunna göra föremålen roligare, t.ex. med levande stenar som 

lyser och rör på sig.  

 

För ett par ungdomar verkar det vara själva sättet som föremålen presenterades på som de inte 

gillade. De tyckte att det var svårt att skapa ett sammanhang av saker ”som bara ligger” i 

montrar. ”En siffra, du ska koppla till en text, tråkigt och svårt”. Deltagare ur flera grupper 

tyckte däremot att det var positivt när föremålen hade en tydlig numrering med tillhörande 
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information. Flera deltagare efterfrågade tydlig information i anslutning till föremålen. De 

ville veta hur gamla sakerna var, vad inskriptionerna på runstenarna egentligen betydde och 

vems skelett det var som låg i montrarna. Några tyckte att det hade varit bra om man kunde fylla i 

där det fattades ben i ett skelett eller ”dra mobilen över runorna så den översätter till modern text.”  

 

Sammanfattning 

 Flertalet utställda föremål går besökarna förbi. 

 Hur ett föremål upplevs beror till stor del på hur det är utställt, eller om det är stort eller 

iögonfallande. 

 Ett föremål bör förmedla någon form av känsla eller sammanhang. 

 Taktila kopior eller möjlighet att ta på originalföremål är viktigt. 

 Föremålen bör aktiveras på olika sätt, genom ljus, ljud eller genom att placeras i ett 

sammanhang som blir intressant. 

 

Dockor och figurer  

När det gäller dockor och figurer i utställningarna var det särskilt grupperna Unga vuxna, 

Utvecklingsstörda och Barn mellan tio och tolv år som var positiva. Flera av ungdomarna nämnde 

hur realistiska dockorna var, att de gav en känsla för tiden och gjorde utställningarna mer levande 

och intressanta. En flicka i gruppen Unga vuxna menade på Medeltidsmuseet att dockorna gav 

skeletten liv. Även flera deltagare i gruppen Utvecklingsstörda imponerades av utställningarnas 

dockor i naturlig storlek, särskilt Armémuseums och apdockorna. Någon hade varit på en 

utställning på Museum of Natural History i New York där det fanns djurdockor som rörde sig 

men tyckte att det hade vara häftigt även här. Gruppen tyckte också om de andra dockorna både 

på Armémuseum och Medeltidsmuseet. För de synskadade deltagarna var dockorna några av de få 

saker som gick att känna på. ”Det var kul med dockorna, som vi kände på trots att man egentligen 

inte får”, berättade en deltagare.  

 

Gruppen med Barn mellan 10 och 13 år var också väldigt positiva till de realistiska dockorna. 

Flera barn tyckte att de såg så verkliga ut att de nästan blev rädda, vilket, enligt dem själva, var 

bra och spännande. Flera barn tyckte också att det var roligt när dockorna/modellerna (aporna på 

Armémuseum, grisen i Medeltidsmuseet) hade ljud och precis som i den ovan nämnda gruppen 

tyckte de att det skulle vara ännu mer spännande om dockorna rörde sig, eller ”rör sig som i 

Pepper’s ghost”. Några barn tyckte att det var särskilt intressant med de särskilda barnkaraktärer 

som både Historiska museet och Armémuseum hade skapat av dockorna.  
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Möjligen var det i studien något överraskande att intresset för dockorna var minst bland 

deltagarna i gruppen barnfamiljer. Bara en familj och en förälder i en annan familj nämnde att de 

tyckte att dockorna på Armémuseum var bra. Ett av barnen tyckte om grisen på Medeltidsmuseet: 

”För att den lät som en riktig gris.” Ett sexårigt barn tyckte att det var skrämmande att dockorna 

såg ut som riktiga människor. Även ett par av de äldre barnen tyckte att de realistiska dockorna 

var för läskiga, medan gruppen Unga vuxna tyckte att de som inte var ”verkliga” var dåliga. 

Några barn ansåg att det vore ännu bättre om dockorna blinkade eller pratade eller om man kunde 

få prova deras kläder.  

 

Sammanfattning 

 Flertalet av de dockor som har funnits i utställningarna har varit mycket realistiska. Den 

aspekten är viktig, dockan ska efterlikna en riktig människa så mycket som möjligt. 

 Dockan ska spegla det som presenteras i utställningen. Därför ska de vara i olika åldrar 

och skildra olika kulturer, funktionsvariationer eller kön. 

 De minsta barnen tyckte dockorna var läskiga. 

 Barn och unga vuxna tyckte att en kvalitet var att dockorna var läskiga. Just tvivlet om 

dockan var på riktigt eller inte var kittlande.  

 Flera menade att dockorna skulle vara ännu bättre om de rörde sig och om det kom ljud 

från dem.  

 Barnen tyckte att dockor som föreställde barn var viktiga.  

 Man bör helst kunna få ta på dockan. 

 

Scenografi, uppbyggda miljöer och scenerier  

Gruppen Unga vuxna var väldigt positiva till scenografin i alla tre utställningarna. De tyckte att 

Medeltidsmuseet lyckats skapa en härlig och inspirerande känsla och några menade att 

Armémuseum hade en atmosfär och känsla som ”passade bra för att berätta om de olika tiderna”. 

En av deltagarna i gruppen Barnfamiljer konstaterade att ”mycket kraft verkar ha lagts på att göra 

utställningen visuellt vacker utifrån vuxen smak” i Vikingar som i allmänhet var mer enhetligt 

inredd och gick i blå och grå färgnyanser.  

 

Flera av ungdomarna framhöll att det som skapar en bra atmosfär är en balanserad blandning av 

flera element. ”En bra blandning av ljud och ljus”, sa en deltagare. En avvägd balans mellan 

”föremål, bilder, film och projiceringar”, menade en annan som tyckte att Vikingar hade lyckats i 

det avseendet. Både barnen, grupperna unga vuxna och utvecklingsstörda tyckte att det var bra 

när sammanhang och förklaringar inte bara förmedlas med text utan även illustrerades med bilder, 
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som i Vikingar. Däremot förstod inte alla barn kopplingen mellan bilderna och föremålen, delvis 

på grund av bilderna var placerade för långt ifrån. Även under besöken i de både andra 

utställningarna uppskattades bilder, både i form av utställda konstverk som ”Vädersolstavlan” i 

Medeltidsmuseet och illustrationer som främst syftade till att förmedla information i utställningen 

som den stora kartan i samma museum.  

 

 

 

 

 

Gruppen Unga vuxna var mycket positiva till scenerierna och de uppbyggda miljöerna, både på 

Armémuseum och Medeltidsmuseet. Delvis för att de tyckte att ”det är lätt att leva sig in i dem”. 

Särskilt när miljön, ljud och innehåll samspelade och när de befolkades av dockor och röster. 

Gruppen tyckte också mycket om när det gick att ”gå in, titta ut, gå upp, hitta broar”, eller ”sitta 

med vid bordet” på Medeltidsmuseet. De tyckte att det var bra att detaljerna i miljöerna var stora 

och tydliga. Även grupperna Barn mellan 10 och 13 år och Barnfamiljer tyckte generellt om 

Armémuseums och Medeltidsmuseets scenerier och uppbyggda miljöer, även om en av 

barnfamiljerna menade att de borde kunna göras ännu mer interaktiva och lekbetonade för barnens 

del. Flera av ungdomarna tyckte mest om scenerier där ”man såg hur folk levde”. Det gjorde även 

många i gruppen med Barn mellan 10 och 13 år. Någon ansåg att en scen där soldaterna frös ihjäl 

i en snöstorm var bra, ”för att man fick en känsla för hur det var i krig”. ”Det var obehagligt men 

Birger Jarls huvud beskådas i Medeltidsmuseet. 

Foto: Mikael Almehag 
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spännande.” Även barnfamiljer med mindre barn blev stående länge framför scenerierna. Däremot 

tyckte flera familjer att en del saker, som Galgbacken på Medeltidsmuseet, var för läskig för de 

mindre barnen. Bland de uppbyggda miljöerna på Medeltidsmuseet var det främst möjligheten till 

interaktion som uppskattades. Även ”Pepper’s ghost”-illusionen tilltalade flera deltagare ur olika 

grupper. Flera tyckte att illusionen var rolig och lurig och att dockorna såg levande ut.  

Armémuseum har ett stort tält som man kan gå in i. Det var uppskattat av nästan alla deltagare, 

som tyckte att det var stämningsfullt därinne.  

 

Även den första gruppen med Personer med funktionsnedsättningar tyckte om de uppbyggda 

scenerierna på Medeltidsmuseet där synskadade kunde uppleva och känna utan att se. En 

synskadad man uppskattade till exempel krogmiljön. ”Man fick en stämning i och med 

ljudläggningen. Men de skulle kunnat ha låtit besökaren avnjuta en öl.” Däremot var de annars så 

pedagogiska scenerierna på Armémuseum otillgängliga för gruppen. Citatet från 

Medeltidsmuseets krogmiljö understryker betydelsen av att aktivera olika sinnen.  

 

Gruppen Utvecklingsstörda tyckte mycket om scenerierna på Medeltidsmuseet och Armémuseum, 

för att de ingav en realistisk och trovärdig känsla för det förflutna, som gjorde det lätt att leva sig 

in i utställningen. En deltagare tyckte att värvningsscenen i början av utställningen var bra för att 

”det kändes som att man var med, med grisen som kom ut. Det var så verkligt”. Andra gillade 

tältscenen för att där kunde man gå in i tältet och leka eller bara sitta. Flera deltagare tyckte att 

Galgbacken i Medeltidsmuseet var skrämmande och ville inte gå dit, andra att det var lite kusligt 

men spännande.  

 

Historiska museet hade en särskild hörna för barn uppbyggd runt sagoträdet Yggdrasil. Runt 

trädet fanns en gräsmatta och sittplatser på trappavsatser där man kunde sitta och lyssna på sagor i 

hörlurar eller läsa sagoböcker. På avsatserna fanns små luckor med föremål bakom. Hörnan 

uppskattades av barn och ungdomar i alla grupperna. De minsta barnen som kom med sina 

familjer tyckte att det var roligt med luckorna, även om de hade lite svårt att hitta dem från början. 

De lite äldre barnen tyckte mycket om att lyssna på sagorna, några för att de uppskattade sagorna, 

andra mer för lugnet och stämningen. Flera av ungdomarna i gruppen Unga vuxna tyckte också 

om att sätta sig en stund i sagohörnan. ”Det är tyst i sagoträdet.” Även några i gruppen 

Utvecklingsstörda tyckte om att ligga på gräsmattan.  

 

Både ungdomar och personer med en utvecklingstörning irriterade sig på när portar och dörrar i 

miljöerna inte gick att öppna. Flera sa att de skulle vilja att det gick att öppna och att det skulle 
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finnas något bakom dörren. Dörren kan stå som en metafor för något som inbjuder besökaren till 

en handling men som bara innebär besvikelse. 

Alla fokusgrupper var positiva till modellerna i de tre utställningarna. Den återskapade 

vikingastaden Birka var ett av de mest omtyckta inslagen i utställningen Vikingar bland både barn 

och vuxna. Vissa gillade modellen för att den var fin eller häftig att se på, andra för att man 

”kunde se hur det såg ut” med alla detaljer. En av familjerna tyckte att modellen var fascinerande 

men skulle kunna belysas bättre och ”förstärkas med ljud och lukter”.  

 

Armémuseums modell av ett styckebruk var omtyckt för att man kunde se hur 

kanontillverkningen gick till, ”man förstår utan att läsa – modellerna förklarar”. En av deltagarna i 

gruppen Unga vuxna berättade att hon tyckte om modeller dels för ”för att det är gulligt och fint”, 

men och så för att det man kan se sådant i miniatyr som man inte kan se i verkligen: ”Ett kloster 

går inte att bygga upp.” Någon tyckte att det bästa med modeller var att man såg hur staden har 

förändrats över tid. En del modeller förutsatte dock viss förkunskap, deltagare med mindre 

stockholmskännedom tyckte till exempel att stockholmsmodellen på Medeltidsmuseet var 

”otydlig” och att hade svårt att orientera sig. Många barn tyckte om när modellerna befolkades av 

små figurer och mycket detaljer och en deltagare framhöll att hon tyckte det var bra att allt inte 

var inglasat.  

 

Sammanfattning 

 Utställningsrummet ska skapa atmosfär och känsla. Det är viktigt att besökaren försätts i 

en stämning och rycks med i berättelsen.  

 Stämningen ska förmedlas med olika medier. Ljud, ljus, rekvisita, dockor, bild, film och 

taktila inslag ska samspela, så att upplevelsen förstärks.  

 För synskadade är det centralt att andra sinnen än synen används i utställningsrummen. Ett 

miljörum som krogen i Medeltidsmuseet förstärks och ljuden hjälper till att bygga upp 

miljön tillsammans med taktila inslag.  

 Små mysiga miljöer där man kan dra sig tillbaka, gömma sig eller bara sitta är viktiga. 

Armémuseets tält och Vikingars Yggdrasil uppskattades av alla grupper. 

 Det är bra när information förmedlas parallellt i olika medier. En text kan kompletteras 

med en bild, en film eller ett ljud.  

Alla besökare uppskattar välgjorda och tydliga modeller. 
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Interaktion och taktil upplevelse 

Ett av de tydligaste mönstren i undersökningen var att nästan alla deltagare ur samtliga grupper 

var positiva till de möjligheter till interaktion som fanns i utställningarna, och många ville ha 

ytterligare möjligheter att interagera med utställningen, röra på sig eller leka i rummet. ”Det borde 

finnas mer aktiviteter, något att göra”, sa en av ungdomarna i gruppen Unga vuxna vid besöket på 

Medeltidsmuseet. ”Vad som helst, ett medeltidsspel”. Några efterfrågade ett eller flera interaktiva 

moment till varje tema som behandlas i utställningarna. ”Det fattades aktiviteter. Saker att göra. 

Det var lite tråkigt. Inget att gå in, gå upp och ner, saker att göra, frågor, spel, sagor.” Även ett par 

I stort sett alla deltagare i fokusgrupperna tyckte om dockor. De skulle vara så 

realistiska som möjligt. 

Foto: Mikael Almehag 
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andra barn och ungdomar nämnde att de gärna hade velat ha något spel eller en frågetävling. 

Några efterfrågade också knappar så att de kunde välja, styra eller stänga på och av filmer och 

andra medier i utställningen. Samtidigt kunde vissa interaktiva inslag verka förvirrande när det 

inte fanns någon förklaring till. ”Varför skulle man lyfta 12 pund, och vad var det som man 

luktade på i tunnan?”  

 

Några, framförallt ungdomar och barn tyckte om när man som besökare kunde röra på sig, när det 

fanns öppningar och rum som man fick gå, eller ännu hellre krypa och klättra, in i. I flera fall 

använde barnen utställningarna på andra sätt än de var avsedda; några barn hoppade hage i 

skelettprojektionen i Vikingar. Ett annat barn bad till Gud i kyrkomiljön i Medeltidsmuseet (som 

ju på sitt sätt var riktigt).  

 

Nästan alla vill gärna pröva på att göra saker själv, som att få ta på sig uniformer eller andra 

kläder som visas i utställningen, sitta på en häst, prova en arbetsuppgift eller ett straff var saker 

som de flesta barn och ungdomar tyckte var roligt. Möjligheten att sätta sig ned i miljöerna och 

smaka eller dricka något från tiden efterfrågades även av vuxna deltagare. Några hade varit på 

andra museer där de hade fått prova på olika saker som att fäktas med svärd och tyckte att det 

borde finnas mer av den typen av aktiviteter i utställningarna. En av barnfamiljerna föreslog att 

man till exempel kunde prova på att baka som människorna gjorde på vikingatiden.  

 

De synskadade deltagarna var överrens om det fanns väldigt lite för synskadade i alla de tre 

utställningarna och hade gärna velat ha fler saker att känna på. ”Man skulle ha fått fingra på ett 

svärd i anslutning till svärdsmontern. Det hade inte behövt vara skarpslipat, men man hade gärna 

velat känna. Man skulle kunna göra åtminstone billiga kopior av föremålen i montrarna så att 

synskadade fick ett hum om vad som finns däri.” Istället kände de på museiföremål som det 

egentligen kanske inte var meningen att besökarna skulle ta på, som runstenar och dopfuntar i 

Vikingar eller på scenografin och kläderna på dockorna. De tyckte att det var roligt med de olika 

textilierna i hantverkarhuset i Medeltidsmuseet. Dels att känna på textilierna, dels även att höra 

om färgerna och hur de framställdes. De få saker som trots allt var möjliga att känna på 

uppskattades mycket: ”Roligt med stadsmuren som man kunde känna på. Det blev levande.” Även 

ett par deltagare ur andra grupper framhöll också att de ville känna och prova att hålla i föremål 

eller repliker av föremål i utställningen.  
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Flera av familjerna i gruppen Barnfamiljer uppskattade tipspromenaden för barn i Armémuseum 

och flera av barnen i de andra grupperna berättade att de tyckte om när det fanns uppgifter för 

barn och tyckte att det borde finnas ”något att göra på varje station”.  

 

Sammanfattning 

 I stort sett alla besökare vill ha mer saker att göra själva i utställningarna. Besökarna vill 

få ta på saker, trycka på knappar, prova kläder och liknande.   

 När det inte finns så många hands on fingrar besökarna på andra saker som de inte ”får” ta 

på. Dockorna inbjöd många, liksom runstenarna. 

 Många vill ha öppningar, dörrar och liknande som man kan gå in i. Huset i 

Medeltidsmuseet med sina trappor och små rum var mycket omtyckt.   

 Historiska miljöer som man får gå in i och där det är tillåtet att beröra är viktiga. Det bästa 

exemplet i undersökningen är det stora tältet på Armémuseum.  

 Besökare är påhittiga, de kommer på andra sätt att använda/tolka utställda miljöer. I 

Vikingar var det svårt att förstå vad gravprojektionen på golvet var, men den gick bra att 

hoppa hage i.  

 

Ljud  

Av utställningarna som fokusgrupperna besökte var Vikingar förhållandevis tyst medan både 

Medeltidsmuseet och Armémuseum var mer eller mindre designade med stämningsskapande ljud. 

Deltagare ur alla grupper tyckte att ljudläggningen kunde bidra till att skapa stämning. Även 

stämningsljud som kanonmuller, sprak i brasan och barockmusiken på Armémuseum 

uppskattades av deltagare i alla grupperna, men kanske särskilt av de synskadade. ”Det var 

trevligt och gav en känsla för tiden”, sa en av dem. Andra grupper ansåg att det var effektfullt när 

ljud och scenerier samspelade. ”Det borde vara mer att lyssna på istället för att läsa”, sa ett barn.  

Ungdomarna menade att det var för tyst i Vikingar, att det kändes stelt och ”som om man stör om 

man pratar”. Även på Medeltidsmuseet tyckte en av ungdomarna att det var för tyst på de ställen i 

utställningen som inte hade ljudlagts. En annan deltagare irriterades av att det i hens tycke var fel 

sorts ljud i den uppbyggda kyrkomiljön och ville ha ”mer blandning” eftersom kyrkomusiken 

uppfattades som ”obehaglig”. En av ungdomarna som hade särskilt svårt för tystnad tyckte att det 

skulle vara mer ljud, för barnens skull: ”Barn kan inte leka och tycka att det är kul. Ljud skulle 

göra det lättare för barn att tycka om utställningen.”  

 

Det fanns dock några barn som underströk att de uppskattade tystnaden i Vikingar och sa att det 

var lugnt och skönt när det var tyst. Även en av ungdomarna menade att tystnaden gjorde ”så att 



26 

 

man fokuserar på utställningen”. Tvärtemot irriterade sig flera av barnen och ungdomarna på att 

det saknades ljud eller att volymen på flera av utställningsfilmerna var för låg.  

 

Sammanfattning 

 En bra ljudläggning bidrar till att skapa stämning i rummet.  

 Ljudet ska inte störa utan upplevas som naturligt i sitt sammanhang, t ex en grymtande 

gris i Medeltidsmuseet eller en sprakande brasa i spisen på Armémuseum. 

 En alltför tyst utställning skapar hos flera en känsla av ödslighet, i synnerhet om det är få 

besökare. 

 Ljud var särskilt viktigt för de synskadade besökarna. 

 

Sammanfattande diskussion  
 

Syftet med undersökningen har varit att skaffa tentativ kunskap om vilka effekter 

museiutställningars olika innehåll, förmedling och gestaltning har på olika grupper av 

museibesökare. Arbetet utgör en del av det effektmålsarbete som Stadsmuseet i Stockholm 

använder för att strukturera och planera verksamheten inför nyöppningen av museet 2018. Vad 

upplever olika grupper av museibesökare som positivt, respektive negativt?  

 

Undersökningen har gjorts med fem olika fokusgrupper som fått besöka och ge sina synpunkter 

på tre olika museiutställningar, Vikingar på Historiska museet, Krig och fred, 1500 till 1800-talet 

på Armémuseum samt Medeltidsmuseets basutställning. Valet av utställningar motiveras av att de 

innehåller olika typer av innehåll, förmedling och gestaltning. Fokusgrupperna består av 

grupperna Unga vuxna mellan 18-24 år, Barn mellan 10-13 år, två grupper med Personer med 

funktionsnedsättningar varav den ena gruppen bestod av personer med utvecklingsstörning och 

Familjer. Sammanlagt har ungefär femtio personer deltagit. 

 

Effektmålsarbete med fokusgrupper är ingen vetenskaplig metod, men har i denna studie varit 

ett verktyg för att någorlunda strukturerat kunna diskutera utställningarna och de intryck de 

har givit på de olika grupperna. En viktig förutsättning är att de som tar hand om grupperna 

och diskuterar med dem är erfarna pedagoger, då en stor del av arbetet utgörs av deltagande 

observation. Deltagarna kan till exempel röra sig i rummet eller interagera med varandra på 

ett sätt som är viktigt för studien. Diskussionerna efter besöken finns nedskrivna i form av 

korta stödanteckningar och kan förstås på en mängd olika sätt, ju utförligare desto bättre som 
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underlag. Sammanställningen är ett försök att tolka och fånga upp åsikter och reaktioner, så 

att de kan användas som stöd i det fortsatta arbetet med Stadsmuseet Slussens nya 

basutställning. 

 

På Medeltidsmuseet säger en 14-årig flicka om två så kallade Peppers Ghost installationer 

”Det gör det hela mer spännande, inte bara en massa föremål att kolla på”. Hennes 53 årige 

far säger om samma museum ”det är sparsamt med föremål, det är delvis mer en upplevelse 

än ett museum.” Just detta par är intressant, då pappan tycks ha föredragit föremål före 

scenografi medan dottern tyckte tvärtemot och ville ha mycket scenografi. Kanske handlar det 

om vilka förväntningar som finns på vad ett museum är. Pappan fortsätter: ”Alla har olika 

förförståelse när de går på museer. Jag och Maja har helt olika upplevelser av utställningarna. 

Jag vill se föremålen och har kontexten – går in med en viss irritation på allt som är fel. För 

Maja saknas sammanhanget och jag var tvungen att förklara för henne hur föremålen hänger 

samman med den större historien. Ni måste räkna med att besökarna har liten förförståelse.” 

 

En uppenbar slutsats av effektmålsarbetet är att varje fokusgrupp består av individer, var och en 

med sina egna intressen. Till exempel fanns i gruppen Unga vuxna en person som gärna såg att 

det fanns mer för barn att göra, en annan önskade sig hela tiden spel, tävlingar och quiz medan en 

tredje gärna la ett genusperspektiv på det mesta. I pedagogiska sammanhang talas ofta om 

lärstilar, även om det ur vetenskaplig synvinkel är ett ifrågasatt begrepp, men det är uppenbart att 

alla individer ser och upplever olika saker och önskar sig förbättringar på det ena eller andra 

sättet. Flertalet vill lära sig genom att förstå mer intuitivt. 

 

De tre utställningar som fokusgrupperna besökte förmedlar kunskap på olika sätt och vänder sig 

delvis till olika sorters besökare. Några läser texter, andra inte, några vill uppleva suggestiva 

miljöer medan andra ser det som missledande scenografi. Varje individ befinner sig säkert på 

både den ena och den andra sidan beroende på anledningen till besöket, erfarenhet och humör. 

 

I grupperna Unga vuxna, Utvecklingsstörda och Barn i åldrarna mellan 10 och 13 år var det 

vanligare att deltagarna föredrog upplevelsebetonade inslag i såväl utställningarnas innehåll som i 

de former som användes för gestaltning och förmedling. I grupperna Barnfamiljer (de vuxna) och 

Personer med funktionsnedsättningar föredrog däremot majoriteten mer direkt 

informationsförmedlande inslag i utställningarna.  

 



28 

 

En viktig iakttagelse är att även de i högre grad upplevelseorienterade deltagarna var positiva till 

mer kunskapsförmedlande inslag i utställningar i de fall då de hade tidigare kunskap och 

erfarenheter, eller på annat sätt kunde identifiera sig med ämnet som behandlades. De 

upplevelsebetonade deltagarna föredrog i allmänhet en högre grad av abstraktion och ett mer 

direkt och personligt tilltal.  

 

Besökarna gillar i mångt och mycket samma saker. Lite förenklat skulle man kunna 

sammanfatta det med upplevelser, uppbyggda miljöer, iögonfallande eller iscensatta 

museiföremål, modeller, dockor och många föremål att ta på eller interaktiva stationer. Man 

vill se, uppleva och lära sig något men också ha roligt. De stationer eller platser i 

utställningarna som flest har kommenterat och tyckt om har varit sådana där olika medier 

samverkar eller där upplevelsen blir stark, t ex Birkaflickan i Vikingar, krogen på 

Medeltidsmuseet eller rummet med fanor i Armémuseum.  

 

En återkommande kritik var att det fanns för lite att ta på, att pröva och att göra. Relativt få 

efterfrågade digitala stationer, men desto fler efterfrågade taktila kopior av föremål, eller att 

det rentav skulle vara möjligt att få ta på originalen. Spel, mat, dofter och ljud var andra sätt 

som skulle kunna gjuta liv i museiföremål eller förmedla en historia på ett bra sätt.  

 

Uppfattningen om texter i utställningarna skilde sig åt ganska kraftig bland undersökningens 

besökare. Flera föräldrar har angett att texterna är bra och lagom långa. En mamma menar å 

andra sidan att texterna inte vänder sig till barn och att man behöver läsa mycket i 

utställningen. Unga vuxna, barn 10-13 och utvecklingsstörda menade visserligen att texter 

kunde fungera, men i så fall vara mycket tydliga och korta.  

 

Stockholm i november 2016 

 

 

 

 

 

 


