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FÖRORD	  

Det	  är	  nu	  tre	  år	  sedan	  vi,	  fulla	  av	  förväntan,	  flyttade	  till	  Piteå	  och	  träffades	  för	  första	  

gången.	  Vi	  visste	  inte	  då	  vad	  som	  väntade,	  en	  studietid	  som	  har	  präglats	  av	  glädje	  och	  

gemenskap.	  För	  denna	  fantastiska	  tid	  vill	  vi	  tacka	  vänner	  och	  klasskamrater,	  den	  här	  

upplevelsen	  hade	  inte	  blivit	  densamma	  utan	  er!	  

	  

Ett	  stort	  tack	  vill	  vi	  även	  rikta	  till	  vår	  handledare	  Johanna	  Blylod	  som	  har	  hjälpt	  och	  stöttat	  

oss	  under	  processen	  samt	  gett	  värdefull	  information	  om	  utställningsmediet	  och	  

museivärlden.	  Vi	  vill	  tacka	  Hans	  Gelter	  för	  hans	  entusiasm,	  uppmuntran	  och	  stöd.	  Tack	  till	  

ALMI	  för	  att	  ni	  valde	  oss	  till	  stipendiater.	  De	  erfarenheter,	  kunskaper	  och	  åsikter	  som	  våra	  

informanter	  delat	  med	  sig	  av	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  i	  detta	  arbete,	  stort	  tack	  till	  Ingrid	  

Metelius,	  Elin	  Harland,	  Sofia	  Grebius	  samt	  de	  som	  svarade	  på	  vår	  enkät	  för	  att	  ni	  tog	  er	  tid.	  	  

	  

Astrid	  vill	  rikta	  ett	  tack	  till	  sin	  pojkvän	  och	  mamma	  för	  ovärderligt	  stöd	  och	  kärlek.	  Sofia	  

vill	  tacka	  sina	  föräldrar	  för	  kärlek	  och	  uppmuntran.	  Sofia	  vill	  även	  tacka	  Helen	  Ericsson	  på	  

Spritmuseum	  för	  en	  givande	  praktik	  som	  lett	  till	  detta	  nyfunna	  intresse	  för	  museer	  och	  

utställningar.	  	  

	  

Slutligen	  vill	  vi	  tacka	  varandra,	  det	  har	  varit	  fantastiskt	  att	  dela	  den	  här	  resan	  och	  att	  kunna	  

stötta	  och	  peppa	  varandra	  genom	  processen.	  Resultatet	  hade	  aldrig	  blivit	  detsamma	  utan	  

den	  andra!	  Det	  är	  med	  stolthet	  vi	  kan	  konstatera	  att	  vi	  klarade	  det.	  Nu	  fortsätter	  resan	  och	  

det	  är	  med	  spänning	  och	  tillförsikt	  vi	  blickar	  framåt.	  Come	  what	  may!	  

	  

Astrid	  Fält	  och	  Sofia	  Martin	  

Piteå,	  maj	  2012	  
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SAMMANFATTNING	  

Då	  samhället	  går	  mot	  ett	  upplevelsesamhälle	  ställs	  nya	  krav	  på	  organisationer,	  och	  så	  även	  

på	  museer.	  Vi	  har	  identifierat	  att	  Generation	  Y	  (80-‐	  och	  90-‐talister)	  besöker	  museer	  i	  

mindre	  utsträckning	  än	  äldre	  generationer	  vilket	  skulle	  kunna	  ses	  som	  oroande	  då	  

Generation	  Y	  är	  morgondagens	  museibesökare	  och	  kulturkonsumenter.	  Generation	  Y	  är	  

den	  första	  generationen	  som	  vuxit	  upp	  omgivna	  av	  tekniska	  prylar.	  De	  ställer	  höga	  krav	  på	  

sin	  omgivning	  och	  vill	  bli	  underhållna,	  vilket	  är	  ett	  behov	  som	  museerna	  måste	  möta.	  

	  

Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  undersöka	  huruvida	  upplevelseproduktionsteorier	  kan	  appliceras	  

på	  utställningsproduktion	  för	  att	  skapa	  attraherande	  utställningar	  för	  Generation	  Y,	  

exemplifierat	  genom	  konceptutveckling	  av	  den	  permanenta	  utställningen	  på	  Piteå	  museum.	  

	  

Vi	  har	  funnit	  att	  upplevelseproduktion	  och	  utställningsproduktion	  med	  fördel	  kan	  

kombineras.	  Denna	  kombination	  har	  vi	  benämnt	  Upplevelsefokuserad	  

utställningsproduktion.	  Vi	  anser	  att	  Upplevelsefokuserad	  utställningsproduktion	  kan	  vara	  

nyckeln	  till	  att	  nå	  Generation	  Y	  eftersom	  den	  består	  av	  de	  komponenter	  som	  generationen	  

efterfrågar	  och	  uppskattar.	  	  

	  

För	  konceptutvecklingen	  har	  vi	  fokuserat	  på	  att	  med	  enkla	  medel,	  små	  resurser	  och	  god	  

målgruppskännedom	  utveckla	  den	  permanenta	  utställningen	  på	  Piteå	  museum	  till	  en	  

Upplevelsefokuserad	  utställning.	  Genom	  ett	  växelspel	  av	  både	  text,	  bild,	  ljud,	  film,	  föremål	  

och	  andra	  sinnesintryck	  kan	  utställningen	  på	  Piteå	  museum	  utvecklas	  för	  att	  attrahera	  

Generation	  Y.	  De	  moment	  som	  vår	  konceptutveckling	  innehåller	  kan	  med	  stor	  sannolikhet	  

appliceras	  även	  på	  andra	  museer	  och	  utställningar,	  om	  än	  med	  vissa	  modifikationer.	  	  

	  

Nyckelord:	  Upplevelseproduktion	  -‐	  Kulturhistoriska	  utställningar	  -‐	  Piteå	  museum	  -‐	  

Utställningar	  -‐	  Generation	  Y	  
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ABSTRACT	  

Whilst	  society	  is	  moving	  towards	  an	  “experience”	  society,	  new	  demands	  are	  placed	  on	  

organisations,	  but	  also	  on	  museums.	  We	  have	  identified	  that	  Generation	  Y	  (born	  in	  the	  80´s	  

and	  90´s)	  are	  less	  likely	  to	  visit	  museums	  than	  older	  generations.	  This	  could	  be	  viewed	  as	  

worrying	  since	  Generation	  Y	  are	  the	  visitors	  of	  tomorrow	  and	  consumers	  of	  culture.	  

Generation	  Y	  is	  the	  first	  generation	  to	  grow	  up	  completely	  surrounded	  by	  technology.	  They	  

place	  high	  demands	  on	  their	  surroundings	  and	  want	  to	  be	  entertained,	  which	  is	  a	  need	  

museums	  must	  meet.	  

	  

The	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  examine	  whether	  or	  not	  theories	  from	  experience	  

production	  can	  be	  applied	  to	  exhibition	  productions	  in	  order	  to	  create	  attractive	  

exhibitions	  for	  Generation	  Y.	  This	  was	  done	  via	  a	  conceptual	  development	  of	  the	  

permanent	  exhibition	  at	  the	  museum	  of	  Piteå.	  

	  

We	  discovered	  that	  experience	  production	  and	  exhibition	  production	  advantageously	  can	  

be	  combined.	  We	  have	  named	  this	  combination	  Experience-‐focused	  exhibition	  production.	  

We	  believe	  that	  Experience-‐focused	  exhibition	  production	  could	  be	  the	  key	  to	  reaching	  

Generation	  Y	  since	  it	  is	  made	  up	  of	  the	  components	  that	  the	  generation	  want	  and	  

appreciate.	  

	  

For	  the	  conceptual	  development	  we	  focused	  on	  using	  simple	  means,	  small	  resources	  and	  

good	  target	  group	  knowledge	  to	  develop	  the	  permanent	  exhibition	  at	  the	  museum	  of	  Piteå	  

to	  become	  an	  Experience-‐focused	  exhibition	  production.	  Through	  an	  interplay	  of	  text,	  

picture,	  sound,	  film,	  objects	  and	  other	  sensory	  impressions	  the	  exhibition	  at	  the	  museum	  of	  

Piteå	  can	  be	  developed	  to	  attract	  Generation	  Y.	  The	  parts	  that	  make	  up	  our	  conceptual	  

development	  can,	  with	  great	  probability,	  also	  be	  applied	  to	  other	  museums	  and	  exhibitions,	  

albeit	  with	  some	  modifications.	  

	  

Keywords:	  Experience	  production	  -‐	  Cultural	  history	  exhibitions	  -‐	  Museum	  of	  Piteå	  -‐	  

Exhibitions	  -‐	  Generation	  Y
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1	  INLEDNING	  
Under	  våra	  uppväxtår	  har	  vi	  spenderat	  många	  timmar	  på	  museum	  både	  i	  Sverige	  och	  

utomlands.	  De	  flesta	  museibesök	  vi	  gjort	  har	  varit	  i	  sällskap	  med	  antingen	  familj	  och	  släkt	  

eller	  vänner	  och	  varit	  en	  blandning	  av	  deltagande	  i	  guidade	  turer	  och	  att	  besök	  på	  egen	  

hand.	  Vi	  har	  båda	  under	  det	  senaste	  året	  fått	  upp	  ögonen	  för	  museivärlden	  och	  dess	  

oerhörda	  potential	  att	  utvecklas	  till	  upplevelser.	  När	  Astrid	  år	  2011	  besökte	  Immigration	  

Museum	  (Immigrationsmuseet)	  i	  Melbourne,	  Australien	  glömde	  hon	  både	  tid	  och	  rum	  

under	  sitt	  besök.	  Istället	  för	  att	  följa	  en	  guidad	  tur	  gick	  hon	  runt	  på	  egen	  hand;	  läste	  text,	  

tittade	  på	  bild,	  film	  och	  föremål,	  lyssnade	  på	  ljud	  och	  berättelser.	  Museet	  handlar	  främst	  om	  

immigration	  till	  Australien,	  vilka	  lagar	  och	  förordningar	  som	  funnits	  och	  vilka	  som	  finns	  

idag.	  Där	  finns	  också	  flertalet	  personliga	  berättelser	  från	  människor	  som	  immigrerat	  till	  

landet	  -‐	  också	  från	  de	  som	  försökte	  men	  inte	  fick	  komma	  in	  i	  landet.	  Aldrig	  tidigare	  har	  

Astrid	  spenderat	  så	  mycket	  tid	  och	  energi	  på	  att	  förstå	  och	  suga	  i	  sig	  så	  mycket	  kunskap	  

som	  möjligt	  på	  ett	  museum.	  	  

	  

Sofias	  nyfunna	  intresse	  för	  museer	  och	  utställningsmediet	  föddes	  under	  en	  praktikperiod	  

hösten	  2011	  på	  Spritmuseum	  i	  Stockholm.	  Museet	  hade	  inte	  öppnat,	  utan	  låg	  i	  

planeringsstadiet	  för	  en	  nystart	  i	  nya	  lokaler	  våren	  2012.	  Under	  sin	  praktikperiod	  insåg	  

Sofia	  att	  det	  fanns	  ett	  stort	  inslag	  av	  både	  förnyelse	  och	  upplevelseproduktion	  i	  sättet	  som	  

personalen	  på	  Spritmuseum	  arbetade.	  Från	  att	  ha	  varit	  mest	  intresserad	  av	  

marknadskommunikation	  kände	  hon	  att	  kulturvärlden	  gav	  bättre	  förutsättningar	  för	  att	  

skapa	  upplevelser	  som	  berör	  människor	  på	  djupet,	  får	  dem	  att	  tänka	  efter	  och	  mötas.	  Sofia	  

anser	  att	  trots	  att	  samhället	  är	  i	  ständig	  utveckling	  så	  har	  inte	  alla	  museer	  utvecklats	  i	  

samma	  takt.	  Museer	  måste	  hitta	  nya	  sätt	  att	  förmedla	  kunskap	  för	  att	  attrahera	  den	  

målgrupp	  som	  är	  framtidens	  museibesökare,	  dagens	  unga	  vuxna.	  

	  

Vi	  anser	  att	  inställningen	  till	  museer	  idag	  är	  väldigt	  varierad	  i	  olika	  åldersgrupper	  och	  med	  

detta	  arbete	  vill	  vi	  hitta	  modeller	  för	  hur	  museer	  skulle	  kunna	  locka	  och	  engagera	  även	  en	  

yngre	  generation.	  Vi	  båda	  anser	  att	  inslag	  av	  upplevelseproduktion	  skulle	  kunna	  höja	  
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museiutställningarnas	  standard.	  För	  att	  konkret	  påvisa	  hur	  upplevelseproduktion	  kan	  vara	  

behjälpligt	  i	  museiutställningar	  så	  har	  vi	  valt	  att	  applicera	  resultatet	  på	  Piteå	  museum.	  I	  

januari	  2012	  ansökte	  vi	  om	  och	  fick	  ett	  stipendium	  från	  ALMI.	  Detta	  stipendium	  gavs	  till	  en	  

eller	  flera	  individer	  som	  i	  sitt	  examensarbete	  vid	  Institutionen	  för	  konst,	  kommunikation	  

och	  lärande,	  Luleå	  Tekniska	  Universitet	  skulle	  samverka	  med	  en	  aktör	  inom	  de	  kulturella	  

näringarna	  i	  Norrbottens	  län.	  Att	  vi	  valde	  just	  Piteå	  museum	  föll	  sig	  naturligt	  då	  museet	  är	  

beläget	  i	  staden	  där	  vi	  båda	  bor	  och	  studerar	  samt	  att	  museichefen	  på	  Piteå	  museum	  ställde	  

sig	  positiv	  till	  att	  få	  förslag	  på	  konceptutveckling	  av	  den	  permanenta	  utställningen	  som	  

museet	  inhyser,	  en	  utställning	  om	  Piteå	  stad	  och	  dess	  historia.	  Piteå	  museum,	  som	  har	  både	  

permanenta	  och	  tillfälliga	  utställningar,	  ägs	  av	  Föreningen	  Piteå	  museum	  och	  drivs	  främst	  

med	  hjälp	  av	  kommunala	  bidrag	  (Piteå	  museum,	  2012).	  Museet	  är	  inhyst	  i	  stadens	  före	  

detta	  Rådhus	  och	  utställningarna	  är	  fördelade	  på	  två	  våningar	  (Piteå	  museum	  2012).	  

Skolbarn	  från	  Piteå	  med	  omnejd	  besöker	  museet	  som	  del	  i	  skolans	  undervisning	  och	  även	  

barnfamiljer	  och	  äldre	  människor	  är	  vanliga	  besökare	  berättar	  Ingrid	  Metelius	  (personlig	  

kommunikation,	  30	  mars	  2012),	  museichef	  på	  Piteå	  museum.	  Däremot	  ser	  de	  att	  unga	  

vuxna	  lyser	  med	  sin	  frånvaro	  och	  detta	  arbete	  syftar	  till	  att	  undersöka	  ifall	  den	  målgruppen	  

kan	  attraheras	  genom	  att	  man	  kombinerar	  utställningsproduktion	  med	  

upplevelseproduktion.	  På	  varsin	  sida	  jordklotet	  insåg	  vi	  att	  utställningsproduktion	  i	  

kombination	  med	  upplevelseproduktion	  möjligtvis	  skulle	  kunna	  locka	  en	  bredare	  publik	  

men	  också	  beröra	  på	  ett	  sätt	  som	  vi	  anser	  inte	  sker	  speciellt	  ofta	  idag.	  	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  de	  teorier	  som	  ligger	  till	  bakgrund	  för	  arbetet.	  

2.1	  Upplevelsesamhället	  
Redan	  på	  1970-‐talet	  förutspådde	  Toffler	  (1970)	  i	  sin	  bok	  “Future	  shock”	  att	  samhället	  

skulle	  gå	  mot	  en	  tydlig	  upplevelsefokusering	  med	  en	  ekonomi	  som	  inriktade	  sig	  på	  nya	  

marknader.	  Visionen	  kring	  framtidens	  samhällsfokus	  utvecklades	  vidare	  av	  Toffler	  (1984)	  i	  

boken	  “The	  Third	  Wave”	  och	  visionerna	  analyserades	  vidare	  av	  Schultze	  (1992).	  Resultaten	  

av	  Tofflers	  (1970	  &	  1984)	  och	  Schultzes	  (1992)	  visioner	  kan	  påträffas	  i	  många	  delar	  av	  

samhället	  idag.	  Både	  korvbröd	  från	  mataffären	  och	  internetleverantörer	  kan	  kallas	  för	  en	  

upplevelse	  (Korvbrödsbagarn,	  2012;	  Bredbandsbolaget,	  2012).	  Mossberg	  (2003)	  beskriver	  

hur	  människor	  de	  senaste	  åren	  har	  börjat	  söka	  alltmer	  efter	  produkter	  och	  tjänster	  som	  ger	  

mer	  än	  att	  bara	  uppfylla	  ett	  behov.	  Hon	  menar	  att	  det	  människor	  vill	  ha	  är	  upplevelser	  som	  

uppfyller	  både	  behov	  och	  förväntningar,	  och	  som	  helst	  även	  överträffar	  förväntningarna.	  

Då	  utbudet	  av	  produkter	  och	  tjänster	  idag	  är	  så	  pass	  utbrett	  börjar	  gästen	  söka	  efter	  något	  

mer.	  Detta	  mer	  kan	  då	  översättas	  till	  att	  gästen	  söker	  en	  upplevelse	  (Mossberg	  2003).	  

Gästernas	  basbehov	  (mat,	  dryck	  och	  sömn)	  är	  mer	  än	  väl	  uppfyllda	  i	  dagens	  Sverige	  och	  de	  

söker	  därmed	  efter	  att	  uppfylla	  sina	  högre	  behov,	  såsom	  gemenskap,	  uppskattning	  och	  

självförverkligande	  (Fernström,	  2005).	  Fernström	  (2005)	  menar	  att	  dessa	  utan	  tvekan	  kan	  

uppfyllas	  med	  hjälp	  av	  upplevelser	  i	  det	  nya	  samhället	  som	  växer	  fram,	  vilket	  Toffler	  (1970	  

&	  1984)	  förutspådde	  redan	  för	  drygt	  40	  år	  sedan.	  	  

	  

En	  upplevelse	  innehåller	  både	  känslor,	  förväntningar,	  engagemang,	  sensorik	  och	  

underhållning	  och	  kan	  ha	  tre	  generella	  fokus;	  att	  nöjesinslaget	  ska	  förstärkas,	  att	  nytta	  och	  

nöje	  ska	  förenas	  eller	  att	  gästen	  ska	  ges	  något	  extra	  (Mossberg,	  2003).	  Wahlström	  (2002)	  

förklarar	  att	  i	  den	  traditionella	  konsumtionsprocessen	  (då	  en	  gäst	  köper	  enbart	  en	  produkt	  

eller	  tjänst)	  går	  han	  eller	  hon	  igenom	  ett	  antal	  faser	  och	  detsamma	  gäller	  den	  nya	  

upplevelsekonsumtionsprocessen.	  En	  gäst	  går	  där	  genom	  faserna	  före	  upplevelsen,	  

upplevelsen	  och	  efter	  upplevelsen	  (Wahlström,	  2002).	  Mossberg	  (2003)	  poängterar	  att	  det	  

är	  fasen	  efter	  upplevelsen	  som	  i	  de	  flesta	  fall	  skiljer	  upplevelsesamhället	  från	  det	  mer	  
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traditionella	  samhället	  där	  fokus	  ligger	  på	  ekonomi	  och	  funktion.	  För	  att	  lyckas	  med	  en	  

upplevelse	  krävs	  uppföljning	  och	  utvärdering	  i	  efterhand	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  fortsätta	  

leverera	  upplevelsen	  i	  framtiden	  (Mossberg,	  2003).	  Ur	  upplevelsesamhället	  ökade	  

konsumtionen	  av	  kultur	  och	  upplevelser,	  vilket	  ledde	  till	  att	  en	  ny	  industri	  växte	  fram	  som	  i	  

Sverige	  fick	  benämningen	  upplevelseindustrin	  (Algotsson	  &	  Daal,	  2007).	  

2.2	  Museiutställningar	  i	  Upplevelseindustrin	  
Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  menar	  i	  “The	  Experience	  Economy”	  att	  en	  upplevelse	  aldrig	  helt	  

kan	  skapas	  åt	  någon	  annan,	  utan	  att	  endast	  förutsättningarna	  för	  upplevelsen	  kan	  skapas.	  

Detsamma	  gäller	  inom	  museiutställningar,	  den	  personliga	  upplevelsen	  går	  inte	  att	  på	  

förhand	  bestämma	  men	  det	  går	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  en	  god	  upplevelse	  och	  

presentera	  innehållet	  på	  ett,	  utifrån	  målgruppen,	  logiskt	  sätt	  (Hjort,	  2010).	  Enligt	  

Nationalencyklopedin	  (2012)	  är	  en	  utställning	  ett	  ”medium	  för	  visuell	  kommunikation”.	  

Hjort	  (2010)	  har	  en	  något	  mer	  konkret	  definition	  av	  en	  utställning;	  

	  
“växelspelet	  i	  ett	  rum	  mellan	  människor,	  form	  och	  innehåll,	  föremål	  och	  medier,	  för	  upplevelse	  och	  

kunskap.”	  

(Hjort,	  2010,	  sid.	  8).	  

	  

Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  förklarar	  hur	  en	  kopp	  kaffe	  köpt	  på	  ett	  café	  inte	  bara	  prissätts	  

utifrån	  kostnaden	  att	  få	  fram	  koppen	  med	  kaffe,	  konsumenten	  betalar	  idag	  även	  för	  

atmosfären	  inne	  på	  cafét,	  personalens	  leenden,	  gemenskap	  och	  den	  designade	  koppen	  som	  

kaffet	  kommer	  i.	  Konsumenten	  köper	  alltså	  en	  kopp	  kaffe	  men	  betalar	  för	  en	  upplevelse	  

(Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  Författarna	  menar	  att	  detta	  är	  vad	  hela	  upplevelseindustrin	  

handlar	  om	  i	  grund	  och	  botten	  -‐	  att	  kunna	  ta	  betalt	  även	  för	  de	  delar	  som	  varken	  syns	  eller	  

kan	  tas	  på.	  Upplevelseindustrins	  aktörer	  arbetar	  med	  att	  utforma	  upplevelser	  utöver	  det	  

vanliga	  som	  människor	  är	  villiga	  att	  betala	  för	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  Under	  de	  senaste	  

årtiondena	  har	  fokus	  hos	  utställningsproducenter	  varierat	  mellan	  innehåll	  och	  form	  -‐	  alla	  

har	  inte	  alltid	  varit	  överens	  om	  vilken	  del	  som	  har	  varit	  viktigast	  och	  vissa	  har	  hävdat	  att	  de	  

två	  måste	  hänga	  ihop	  för	  att	  de	  inte	  klarar	  sig	  utan	  varandra	  (Hjort,	  2010).	  Stiftelsen	  för	  

Kunskaps-‐	  och	  Kompetensutveckling	  (KK-‐stiftelsen)	  arbetade	  under	  flera	  år	  med	  att	  knyta	  
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samman	  de	  kreativa	  aktörer	  som	  verkade	  i	  Sverige	  (Algotson	  &	  Daal,	  2007).	  Detta	  gjordes	  

med	  avsikt	  att	  stärka	  branschen	  och	  lyfta	  fram	  näringen	  så	  att	  även	  de	  som	  inte	  verkade	  

inom	  branschen	  fick	  större	  vetskap	  om	  deras	  ambitioner	  och	  verksamhet	  (Algotson	  &	  Daal,	  

2007).	  Regeringskansliet	  (2009)	  tog	  för	  åren	  2009-‐2012	  fram	  en	  handlingsplan	  för	  

upplevelseindustrin	  som	  då	  också	  fick	  en	  ny	  benämning	  i	  Sverige;	  kulturella	  och	  kreativa	  

näringar.	  Regeringen	  såg	  ett	  behov	  av	  att	  satsa	  resurser	  på	  entreprenörskap	  och	  

företagande	  samt	  utveckla	  samarbeten	  mellan	  näringsliv	  och	  kultur,	  satsningen	  fick	  en	  

budget	  på	  73	  miljoner	  kronor	  och	  drivs	  delvis	  av	  Tillväxtverket	  (Regeringskansliet,	  2009).	  

Precis	  som	  KK-‐stiftelsen	  delade	  in	  upplevelseindustrin	  i	  sektorer	  så	  har	  de	  kulturella	  och	  

kreativa	  näringarna	  delats	  in	  i	  områden.	  Arkitektur,	  design,	  film	  och	  foto,	  konst,	  litteratur,	  

media,	  mode,	  musik,	  måltid,	  scenkonst	  och	  upplevelsebaserat	  lärande	  är	  sektorer	  som	  de	  

båda	  har	  definierat,	  medan	  KK-‐stiftelsen	  även	  hade	  sektorer	  för	  dator-‐	  och	  tevespel,	  

marknadskommunikation	  och	  turism	  och	  besöksnäring	  (Algotson	  &	  Daal,	  2007,	  

Tillväxtverket,	  2012).	  Erik	  Åström	  (2012)	  på	  Riksrådet	  specificerar	  en	  kulturhistorisk	  

utställning	  som	  en	  där	  utgångspunkten	  i	  första	  hand	  är	  att	  berätta	  eller	  beskriva	  historiska	  

förlopp.	  Vidare	  menar	  han	  att	  museer	  som	  inhyser	  kulturhistoriska	  utställningar	  ofta	  har	  

stor	  bredd	  och	  skiljer	  sig	  från	  konstmuseer	  som	  oftast	  skildrar	  en	  epok	  i	  tiden	  genom	  konst	  

och	  konstnärer.	  Museer	  och	  utställningsmediet	  fick	  dock	  aldrig	  något	  eget	  område	  av	  

Tillväxtverket	  och	  därmed	  inte	  heller	  någon	  specifik	  handlingsplan	  inför	  framtiden.	  	  

	  

Boswijk	  et	  al	  (2007)	  menar	  att	  en	  av	  beståndsdelarna	  i	  en	  meningsfull	  upplevelse	  är	  att	  

den	  involverar	  människans	  fem	  sinnen.	  Vi	  uppfattar	  vår	  omvärld	  genom	  sinnena	  och	  ju	  fler	  

sinnen	  som	  stimuleras,	  desto	  starkare	  blir	  upplevelsen	  (Boswijk	  et	  al,	  2007).	  Borta	  är	  tiden	  

då	  endast	  text	  prydde	  väggarna	  inne	  på	  ett	  museum	  -‐	  nu	  krävs	  en	  blandning	  av	  element	  för	  

att	  besökare	  ska	  lockas,	  intresseras	  och	  fascineras	  av	  en	  utställning	  (Hjort	  2010).	  Hjort	  

(2010)	  poängterar	  att	  omväxling	  förnöjer	  -‐	  och	  så	  även	  på	  en	  utställning.	  Tokuhama-‐

Espinosa	  (opubl.)	  menar	  att	  det	  är	  informellt	  och	  indirekt	  lärande	  genom	  underhållning	  

som	  står	  i	  fokus	  i	  utställningsmediet	  och	  som	  kan	  ha	  störst	  påverkan	  på	  besökaren.	  

Underhållande	  utställningar	  kan	  förändra	  människors	  liv	  och	  få	  dem	  att	  intressera	  sig	  för	  

ett	  specifikt	  ämne,	  vilket	  i	  långa	  loppet	  skulle	  kunna	  vara	  än	  mer	  värdefullt	  än	  specifik	  
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kunskap	  (Tokuhama-‐Espinosa,	  opubl.).	  Att	  skapa	  minnesvärda	  upplevelser	  som	  leder	  till	  

att	  gästen	  rekommenderar	  utställningen	  vidare	  till	  vänner	  och	  bekanta	  har	  av	  bland	  andra	  

Fernström	  (2005)	  definierats	  som	  den	  nya	  typen	  av	  ekonomi	  -‐	  upplevelseekonomin.	  

2.3	  Från	  Upplevelseekonomi	  till	  Upplevelseproduktion	  
Redan	  på	  1950-‐talet	  utvecklade	  Walt	  Disney	  sin	  första	  park	  i	  Kalifornien	  där	  vikten	  av	  att	  

erbjuda	  besökarna	  en	  helhetsupplevelse	  genomsyrade	  hela	  verksamheten	  (Fernström,	  

2005).	  Flera	  år	  senare	  myntade	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  begreppet	  upplevelseekonomi	  

(experience	  economy)	  och	  förklarade	  hur	  innebörden	  av	  begreppet	  kan	  användas.	  Pine	  och	  

Gilmore	  (1999)	  menar	  att	  det	  som	  sker	  backstage	  (benämnt	  off	  stage	  av	  Fernström,	  2005)	  

är	  sådana	  delar	  av	  en	  verksamhet	  som	  inte	  är	  av	  primärt	  intresse	  för	  en	  gäst	  att	  se	  eller	  

delta	  i,	  medan	  sådant	  som	  av	  högsta	  grad	  är	  viktigt	  att	  gästen	  får	  se	  eller	  vara	  delaktig	  i	  

sker	  front	  stage	  (benämnt	  on	  stage	  av	  Fernström,	  2005).	  I	  parken	  i	  Kalifornien	  var	  det	  

väldigt	  viktigt	  att	  anställda	  förstod	  skillnaden	  mellan	  vad	  som	  skedde	  front	  stage	  och	  vad	  

som	  skedde	  backstage,	  detta	  för	  att	  besökarna	  skulle	  få	  en	  så	  bra	  helhetsupplevelse	  som	  

möjligt	  utan	  att	  behöva	  besväras	  av	  det	  i	  verksamheten	  som	  skedde	  backstage	  (Fernström,	  

2005;	  Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  Att	  se	  de	  anställda	  som	  skådespelare	  och	  arbetsplatsen	  som	  

en	  scen	  var	  Pine	  och	  Gilmores	  (1999)	  sätt	  att	  förklara	  hur	  den	  nya	  upplevelseekonomin	  

fungerar	  i	  praktiken.	  Boswijk	  et	  al	  (2007)	  har	  definierat	  två	  dimensioner	  av	  upplevelser	  

vilka	  de	  valt	  att	  kalla	  Erlebnis	  och	  Erfahrung.	  Erlebnis	  innebär	  en	  upplevelse	  medan	  

Erfahrung	  är	  en	  meningsfull	  upplevelse	  -‐	  en	  upplevelse	  som	  är	  snäppet	  starkare	  än	  bara	  en	  

upplevelse	  (Boswijk	  et	  al,	  2007).	  Även	  Snel	  (2005)	  skriver	  om	  Erlebnis	  och	  Erfahrung	  och	  

trycker	  än	  mer	  på	  vikten	  av	  att,	  som	  företag,	  vara	  medveten	  om	  vilken	  typ	  av	  upplevelse	  

det	  är	  som	  gästen	  kan	  tänkas	  uppgå	  i.	  För	  att	  få	  en	  överblick	  över	  en	  upplevelses	  

dimensioner	  och	  uppbyggnad	  kan	  Pine	  och	  Gilmores	  (1999)	  modell	  The	  Experience	  Realms	  

(på	  svenska	  benämnd	  Upplevelsefälten	  enligt	  Mossberg,	  2003)	  användas.	  Den	  fysiska	  miljö	  

där	  en	  tjänst	  eller	  service	  produceras,	  levereras	  och	  konsumeras	  har	  Mossberg	  (2003)	  

definierat	  som	  upplevelserummet.	  I	  princip	  alla	  upplevelser	  kräver	  något	  typ	  av	  

upplevelserum	  för	  att	  kunna	  genomföras	  och	  det	  är	  inom	  detta	  upplevelserum	  som	  

interaktion	  mellan	  gäst,	  personal	  och	  andra	  gäster	  kan	  ske	  (Mossberg,	  2003).	  I	  detta	  
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upplevelserum	  kan	  även	  olika	  typer	  av	  interpretation	  ta	  plats	  (Mossberg,	  2003).	  Veverka	  

(2006a)	  förklarar	  att	  interpretation	  är	  ett	  verktyg	  som	  kan	  beröra,	  fånga,	  inspirera	  och	  

utmana	  gästen	  och	  dennes	  tankar,	  förståelse	  och	  känslor.	  Betydelsen	  av	  att	  kunna	  sin	  

verksamhet,	  känna	  sin	  gäst,	  ha	  en	  genomtänkt	  interpretation	  och	  känna	  till	  vilket	  intryck	  

gästen	  får	  av	  upplevelserummet	  anser	  Mossberg	  (2003)	  vara	  viktigt	  även	  inom	  

museivärlden.	  Hon	  menar	  att	  det	  är	  särskilt	  viktigt	  att	  veta	  varför	  en	  gäst	  gör	  ett	  

museibesök,	  då	  det	  inte	  alltid	  är	  på	  grund	  av	  de	  utställningar	  som	  för	  tillfället	  exponeras.	  

Mossberg	  (2003)	  beskriver	  hur	  atmosfär,	  tillgänglighet,	  öppettider	  och	  social	  interaktion	  är	  

värden	  som	  mer	  och	  mer	  avgör	  vem	  som	  går	  till	  vilket	  museum,	  varför	  och	  när.	  

	  

vom	  Lehn	  (2005)	  gjorde	  en	  studie	  rörande	  museibesökare	  och	  interaktionen	  mellan	  dem	  

och	  fann	  att	  människor	  ofta	  interagerar	  utan	  att	  tänka	  på	  det	  eller	  ens	  prata	  med	  varandra.	  

När	  två	  personer	  står	  framför	  ett	  museiföremål	  interagerar	  de	  omedvetet	  med	  en	  tredje	  

person	  som	  antingen	  går	  förbi,	  lutar	  sig	  fram	  för	  att	  läsa	  på	  en	  skylt	  eller	  går	  med	  snabba	  

steg	  för	  att	  betrakta	  föremålet	  ur	  en	  annan	  vinkel	  (vom	  Lehn,	  2005).	  Vidare	  förklarar	  vom	  

Lehn	  (2005)	  att	  dessa	  små	  “danser”	  som	  besökare	  utför	  i	  upplevelserummet	  ofta	  sker	  

omedvetet	  och	  utan	  eftertanke.	  Den	  omedvetna	  interaktionen	  kan	  även	  övergå	  i	  medveten	  

interaktion	  mellan	  museibesökare	  då	  en	  person	  ursäktar	  sig	  till	  en	  annan	  för	  att	  han	  eller	  

hon	  skymt	  en	  skylt	  eller	  sikten	  (vom	  Lehn,	  2005).	  Boswijk	  et	  al	  (2007)	  menar	  att	  det	  finns	  

tre	  former	  av	  upplevelser;	  första,	  andra	  och	  tredje	  generationens	  upplevelser.	  Första	  

generationens	  upplevelse	  innebär	  att	  företag	  engagerar	  gästen	  totalt	  i	  upplevelsen	  medan	  

andra	  generationens	  upplevelser	  handlar	  om	  att	  företag	  och	  gäst	  tillsammans	  producerar	  

värde	  och	  mening	  i	  upplevelsen	  (Boswijk	  et	  al,	  2007).	  Tredje	  generationens	  upplevelse	  

innebär	  att	  företaget	  tillhandahåller	  förutsättningar	  för	  att	  upplevelsen	  ska	  uppstå	  och	  att	  

gästen	  till	  största	  del	  utformar	  sin	  egen	  upplevelse	  (Boswijk	  et	  al,	  2007).	  vom	  Lehn	  (2005)	  

menar	  att	  interaktion	  mellan	  museibesökare	  ofta	  resulterar	  i	  att	  besökarna	  själva	  

egentligen	  producerar	  upplevelser	  för	  andra	  besökare	  eller	  tillsammans	  med	  dem.	  	  

	  

Hjort	  (2010)	  anser,	  precis	  som	  Mossberg	  (2003),	  att	  en	  viktig	  aspekt	  i	  alla	  år	  har	  varit	  hur	  

besökare	  på	  ett	  museum	  egentligen	  rör	  sig	  igenom	  alla	  rum	  eller	  utrymmen	  och	  hur	  dessa	  
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utrymmen	  uppfattas	  inne	  på	  museet.	  Enligt	  Hjort	  (2010)	  är	  det,	  för	  ett	  museum	  som	  ännu	  

inte	  är	  byggt,	  väldigt	  viktigt	  att	  tänka	  igenom	  hur	  gästens	  väg	  kommer	  att	  se	  ut	  vid	  

färdigställandet	  av	  ritningar,	  medan	  det	  för	  ett	  redan	  befintligt	  museum	  med	  befintliga	  

utrymmen	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  disponera	  ytor	  på	  ett	  genomtänkt	  sätt.	  Producenten	  bör	  

fundera	  över	  om	  besökarna	  ska	  gå	  från	  A	  till	  Ö	  och	  därmed	  passera	  genom	  alla	  utrymmen,	  

eller	  om	  det	  ska	  finnas	  möjlighet	  att	  som	  besökare	  själv	  bestämma	  sin	  väg	  inne	  på	  museet	  

(Hjort,	  2010).	  Något	  som	  Hjort	  (2010)	  poängterar	  är	  att	  det	  finns	  stora	  möjligheter	  till	  

överraskningsmoment	  eller	  att	  skapa	  rum	  i	  rummet	  för	  att	  förhöja	  upplevelsen	  hos	  

besökaren.	  Ett	  överraskningsmoment	  är	  något	  som	  inte	  ska	  ses	  eller	  uppfattas	  vid	  första	  

anblick,	  utan	  ses	  först	  när	  besökaren	  vänder	  sig	  runt	  i	  rummet	  eller	  allteftersom	  han	  eller	  

hon	  upptäcker	  alla	  rummets	  hörn	  (Hjort,	  2010).	  För	  att	  producera	  rumsliga	  upplevelser	  

måste	  producenten	  känna	  sin	  gäst	  och	  utveckla	  miljöer	  som	  triggar	  en	  upplevelse	  hos	  

denne	  (Mossberg,	  2003).	  Då	  upplevelseindustrin	  blev	  mer	  synliggjord	  i	  och	  med	  KK-‐

stiftelsens	  arbete	  var	  upplevelseindustrin	  på	  framfart	  och	  blev	  mer	  och	  mer	  

professionaliserad	  (Kairos	  Future,	  2011).	  I	  och	  med	  detta	  startade	  år	  2002	  

kandidatprogrammet	  Upplevelseproduktion	  vid	  Institutionen	  för	  Konst,	  Kommunikation	  

och	  Lärande	  vid	  Luleå	  Tekniska	  Universitet	  (Kairos	  Future,	  2011;	  Luleå	  Tekniska	  

Universitet,	  2012).	  Utbildningen	  har	  följande	  akademiska	  definition:	  	  
	  

“Upplevelseproduktion	  är	  läran	  om	  att	  iscensätta	  meningsfulla	  upplevelser.	  Ämnet	  inriktar	  sig	  på	  de	  

processer	  och	  metoder	  som	  används	  vid	  kommersiell	  produktion	  av	  meningsskapande	  upplevelser	  

inom	  det	  de	  kreativa	  och	  kulturella	  näringarna	  inklusive	  turism.	  Detta	  innefattar	  kompetenser	  kring	  

upplevelser	  som	  fenomen,	  upplevelsekategorier	  och	  upplevelsekvaliteter,	  olika	  kategorier	  av	  

människors	  behov	  av	  upplevelser,	  design	  och	  styrning	  av	  materiella	  och	  immateriella	  resurser	  under	  

upplevelseprocessen	  och	  hur	  upplevelser	  kan	  förstärka	  produkter	  och	  tjänster.	  Här	  ingår	  även	  

producentkunskaper	  såsom	  projektledning,	  ekonomi,	  lagstiftning,	  ledarskap,	  management,	  

entreprenörskap,	  produktionsmetodik	  m.m.”	  

	  

(Institutionen	  för	  Konst,	  Kommunikation	  och	  Lärande,	  2012).	  
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3	  PROBLEMOMRÅDE	  
Statens	  Kulturråd	  har	  fram	  till	  1	  januari	  2012	  haft	  ansvar	  för	  att	  föra	  besöksstatistik	  för	  de	  

statliga	  museerna	  i	  Sverige	  (Kulturrådet,	  2011).	  I	  besöksstatistiken	  för	  2010-‐2011	  syns	  

tydligt	  att	  den	  genomsnittliga	  åldern	  för	  besökare	  på	  21	  av	  Sveriges	  statligt	  ägda	  museer	  

ligger	  mellan	  35-‐50	  år.	  Kulturrådet	  (2011)	  har	  även	  tagit	  fram	  siffror	  på	  hur	  utvecklingen	  

bland	  besökare	  under	  19	  år	  sett	  ut.	  Utifrån	  dessa	  siffror	  är	  det	  tydligt	  att	  den	  yngre	  

generationen	  (Generation	  Y)	  inte	  befinner	  sig	  på	  museer	  i	  samma	  utsträckning	  som	  de	  

äldre	  generationerna.	  Att	  kombinera	  upplevelseproduktion	  och	  utställningsproduktion	  

med	  Generation	  Y	  som	  målgrupp	  är	  ett	  relativt	  outforskat	  område	  som	  vi	  anser	  vara	  

intressant	  att	  utveckla.	  	  

3.1	  Teoretisk	  Utgångspunkt	  
För	  att	  skapa	  upplevelser	  inom	  utställningsmediet	  för	  Generation	  Y	  har	  Pine	  och	  Gilmore’s	  

The	  Experience	  Realms	  (Upplevelsefälten)	  valts	  som	  utgångspunkt.	  Den	  passar	  bra	  i	  inom	  

utställningsproduktion	  då	  den	  visar	  på	  olika	  viktiga	  aspekter	  i	  utformningen	  av	  en	  

upplevelse.	  Sensorik	  är	  ett	  verktyg	  som	  är	  relevant	  för	  utställningsmediet	  eftersom	  det	  

skapar	  förutsättningar	  att	  beröra	  besökaren	  på	  ett	  djupare	  plan	  och	  passar	  bra	  att	  arbeta	  

med	  i	  rumsliga	  miljöer.	  Genom	  att	  anpassa	  verktyget	  interpretation	  med	  fokus	  på	  

Generation	  Y	  kan	  utställningar	  göras	  mer	  relevanta	  och	  ge	  en	  större	  upplevelse	  för	  dessa	  

besökare.	  För	  att	  tydligare	  kunna	  utveckla	  en	  passande	  interpretation	  på	  Piteå	  museum	  för	  

målgruppen	  Generation	  Y	  ska	  teorierna	  kring	  tre	  generationer	  av	  upplevelser	  ses	  närmre	  

på.	  I	  slutet	  av	  detta	  avsnitt	  görs	  en	  introduktion	  till	  målgruppen	  Generation	  Y.	  
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3.1.1	  Upplevelsefälten	  

 
Figur 1 Upplevelsefälten (Modifierad efter Pine & Gilmore, 1999, sid. 30) 

 
Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  beskriver	  att	  en	  gäst	  kan	  ta	  in	  upplevelsen	  i	  sig	  själv	  (Absorption)	  

eller	  själv	  gå	  in	  i	  upplevelsen	  (Immersion).	  Dessutom	  kan	  gästen	  vara	  allt	  mellan	  helt	  passiv	  

(Passive	  Participation)	  till	  helt	  aktiv	  (Active	  Participation)	  i	  upplevelsen.	  Författarna	  menar	  

vidare	  att	  en	  lyckad	  upplevelse	  kommer	  ur	  att	  följande	  fyra	  fält	  finns	  och	  berörs;	  

Entertainment,	  Education,	  Esthetic	  och	  Escapist.	  Genom	  att	  i	  en	  upplevelse	  ha	  berört	  alla	  

fyra	  fält	  i	  modellen	  kan	  en	  av	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  benämnd	  sweet	  spot	  uppnås	  vilket	  

de	  menar	  är	  en	  ultimat	  helhetsupplevelse.	  De	  engelska	  begreppen	  entertainment,	  

educational,	  estethic	  och	  escapist	  översätts	  till	  underhållning,	  utbildning,	  estetik	  och	  

eskapism	  (verklighetsflykt)	  på	  svenska	  (Mossberg,	  2003;	  Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  

Upplevelsefälten	  (figur	  1)	  är	  en	  god	  fingervisning	  när	  en	  person,	  företag	  eller	  organisation	  

vill	  försäkra	  sig	  om	  att	  dess	  gäster	  verkligen	  får	  en	  ultimat	  upplevelse	  (Pine	  &	  Gilmore,	  

1999).	  	  

3.1.2	  Sensorik	  
Boswijk	  et	  al	  (2007)	  menar	  att	  en	  av	  beståndsdelarna	  i	  en	  meningsfull	  upplevelse	  är	  att	  

den	  involverar	  alla	  fem	  sinnen:	  syn,	  hörsel,	  smak,	  känsel	  och	  luktsinne.	  Vidare	  definierar	  

Boswijk	  et	  al	  (2007)	  upplevelser	  som	  en	  process	  som	  startar	  med	  perception	  genom	  
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sinnena.	  Detta	  leder	  till	  att	  känslor	  uppstår,	  vilket	  är	  ett	  sätt	  för	  människor	  att	  bearbeta	  

information.	  Människor	  uppfattar	  sin	  omvärld	  genom	  sinnena	  och	  ju	  fler	  sinnen	  som	  

stimuleras,	  desto	  starkare	  blir	  upplevelsen	  (Boswijk	  et	  al,	  2007).	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  

menar	  att	  ju	  mer	  sensorisk	  en	  upplevelse	  är,	  desto	  större	  är	  sannolikheten	  att	  besökaren	  

kommer	  att	  minnas	  den.	  Alla	  sinnesintryck	  bör	  stötta	  varandra	  för	  att	  skapa	  en	  stark	  

helhetsupplevelse.	  Samtidigt	  är	  det	  en	  balansgång	  där	  alltför	  många	  sinnesintryck	  kan	  bli	  

överväldigande	  för	  gästen	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  Mossberg	  (2003)	  menar	  att	  

omgivningen	  har	  inverkan	  på	  människors	  humör	  och	  detta	  kan	  påverkas	  av	  ett	  flertal	  

faktorer	  kopplat	  till	  våra	  sinnen,	  exempelvis	  färg,	  dekor,	  musik	  och	  doft.	  Hultén	  et	  al	  (2008)	  

beskriver	  att	  synförmågan	  anses	  vara	  den	  starkaste	  av	  alla	  människans	  sinnen	  och	  

påverkar	  oss	  starkt.	  Genom	  hörselsinnet	  kan	  människan	  skapa	  förståelse	  och	  bilda	  en	  

verklighetsuppfattning	  och	  ljud	  väcker	  uppmärksamhet	  (Hultén	  et	  al,	  2008).	  Smaksinnet	  är	  

ett	  av	  de	  mest	  utvecklade	  sinnena	  men	  det	  är	  även	  fler	  sinnen	  än	  just	  smaksinnet	  som	  

bidrar	  till	  hur	  smaker	  uppfattas,	  många	  gånger	  har	  det	  att	  göra	  med	  en	  total	  

sinnesupplevelse	  (Hultén	  et	  al,	  2008).	  Det	  är	  genom	  känselsinnet	  människan	  upplever	  

fysisk	  kontakt	  med	  omvärlden	  och	  det	  är	  även	  det	  som	  bidrar	  till	  att	  vi	  kan	  komma	  ihåg	  hur	  

någonting	  kändes,	  utan	  att	  ta	  på	  det	  (Hultén	  et	  al,	  2008).	  Luktsinnet	  har	  stor	  betydelse	  för	  

minnet	  och	  inlärningen	  eftersom	  det	  är	  nära	  kopplat	  till	  den	  del	  i	  hjärnan	  som	  styr	  

människors	  känslor	  (Hultén	  et	  al,	  2008;	  Riksutställningar,	  2012).	  En	  doft	  som	  ger	  en	  känsla	  

av	  välbehag	  minns	  människor	  bättre	  än	  de	  som	  framkallar	  olust	  eftersom	  människor	  gärna	  

vill	  undvika	  det	  obehagliga.	  Dofter	  har	  alltmer	  börjat	  användas	  av	  kommersiella	  aktörer	  

som	  vill	  påverka	  köparen	  till	  köp	  genom	  att	  påverka	  dennes	  minne	  och	  det	  har	  visat	  sig	  

vara	  som	  mest	  effektivt	  när	  dofterna	  används	  på	  en	  förnimmelsenivå	  (Riksutställningar,	  

2012).	  Doftdesign	  har	  blivit	  allt	  vanligare	  inom	  detaljhandeln	  och	  i	  viss	  mån	  även	  inom	  

event	  (Riksutställningar,	  2012).	  Ett	  museum	  som	  kommer	  att	  använda	  dofter	  i	  

utställningssammanhang	  är	  Spritmuseum	  i	  Stockholm	  som	  doftsätter	  utställningens	  

årstidsmiljöer	  för	  att	  skapa	  olika	  associationer	  och	  sinnesstämningar	  hos	  besökaren	  

(Riksutställningar,	  2012).	  
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3.1.3	  Interpretation	  
Interpretation	  är	  ett	  engelskt	  ord	  som	  aldrig	  fått	  ett	  motsvarande	  ord	  på	  svenska,	  därför	  

kommer	  vi	  att	  använda	  oss	  av	  det	  engelska	  (nu	  försvenskade)	  ordet	  i	  detta	  arbete.	  

Begreppet	  definierades	  på	  1950-‐talet	  av	  Freeman	  Tilden	  som:	  

	  	  

“an	  educational	  activity	  which	  aims	  to	  reveal	  meanings	  and	  relationships	  through	  the	  use	  of	  

original	  objects,	  by	  firsthand	  experience,	  and	  by	  illustrative	  media,	  rather	  than	  simply	  to	  

communicate	  factual	  information.”	  

(

(MuseiTeknik,	  2008)	  

	  

Ursprungligen	  uppstod	  interpretationen	  som	  begrepp	  och	  hjälpmedel	  inom	  

besöksnäringen	  i	  nationalparker	  och	  andra	  naturområden	  (Ward	  &	  Wilkinson,	  2006).	  

Interpretation	  är	  ett	  verktyg	  som	  idag	  även	  används	  inom	  museivärlden,	  ofta	  genom	  

guidade	  turer	  (Ward	  &	  Wilkinson,	  2006).	  Veverka	  (2006a)	  beskriver	  att	  följande	  delar	  bör	  

finnas	  med	  för	  lyckad	  interpretation;	  kommunikationen	  ska	  ske	  på	  målgruppens	  nivå	  och	  

relatera	  till	  deras	  vardagliga	  liv	  och	  intressen,	  förmedla	  historia,	  berättelser	  och	  kunskap	  

genom	  ett	  enhetligt	  och	  genomtänkt	  språk	  samt	  provocera	  målgruppen	  till	  att	  faktiskt	  

engagera	  sig	  och	  intressera	  sig	  för	  interpretationen.	  Ward	  och	  Wilkinson	  (2006)	  menar,	  

precis	  som	  Tilden	  skrev	  på	  1950-‐talet,	  att	  interpretation	  innebär	  att	  besökaren	  inte	  enbart	  

passivt	  lyssnar.	  Under	  de	  guidade	  turer	  som	  vissa	  museer	  erbjuder	  lyssnar	  besökaren	  ofta	  

bara	  på	  fakta,	  vilket	  Ward	  och	  Wilkinson	  (2006)	  poängterar	  ofta	  inte	  resulterar	  i	  att	  

besökaren	  blir	  berörd.	  Veverka	  (2006a)	  sammanfattar	  sin	  uppfattning	  av	  interpretation	  

med	  att	  begreppet	  innebär;	  

	  

“translation	  from	  the	  language	  of	  the	  experts	  into	  the	  conceptual	  language	  of	  everyday	  people	  

(non	  experts).”	  

(Veverka,	  2006a,	  sid.	  2).	  
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För	  att	  i	  praktiken	  avgöra	  om	  det	  är	  verklig	  interpretation	  en	  museiutställning	  arbetar	  med	  

har	  Veverka	  (2006a)	  angett	  tre	  viktiga	  nyckelord;	  Provoke,	  Relate	  och	  Reveal.	  Om	  ett	  

museums	  utställning	  uppfyller	  syftet	  med	  dessa	  nyckelord	  så	  finns	  någon	  form	  av	  

fungerande	  interpretation	  i	  verksamheten	  menar	  Veverka	  2006a).	  Begreppen	  syftar	  till	  att	  

interpretationen	  på	  en	  museiutställning	  för	  det	  första	  bör	  provocera	  gästen	  på	  så	  sätt	  att	  

dennes	  uppmärksamhet	  fångas	  (Provoke),	  för	  det	  andra	  bör	  gästen	  kunna	  relatera	  det	  som	  

sker	  i	  utställningen	  till	  egna	  intressen	  (Relate)	  och	  för	  det	  tredje	  bör	  gästens	  

uppmärksamhet	  hållas	  uppe	  genom	  hela	  upplevelsen	  för	  att	  i	  slutet	  landa	  i	  en	  känsla	  hos	  

gästen	  av	  att	  “ah,	  nu	  förstår	  jag”	  (Reveal)	  (Veverka,	  2006a).	  

	  

När	  en	  ny	  interpretation	  ska	  planeras	  måste	  gästens	  upplevelse	  vara	  i	  fokus.	  Tidigare	  

gjordes	  interpretation	  ofta	  för	  att	  en	  samling	  fakta	  skulle	  presenteras	  medan	  det	  idag	  krävs	  

att	  gästen	  får	  en	  helhetsupplevelse	  (Veverka,	  2006b).	  Veverka	  (2006b)	  påpekar	  även	  

vikten	  av	  att	  se	  till	  alla	  delar	  av	  ett	  museum	  för	  att	  kunna	  ge	  gästen	  en	  bra	  

helhetsupplevelse,	  detta	  inkluderar	  allt	  ifrån	  mat	  och	  dryck	  till	  toaletter	  och	  

papperskorgar.	  Inom	  begreppet	  interpretation	  kommer	  vi	  i	  detta	  arbete	  fokusera	  på	  

skyltar,	  bilder,	  ljud	  och	  föremål	  och	  hur	  dessa	  på	  bästa	  sätt	  kan	  förmedla	  en	  historia.	  
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3.1.4	  Tre	  generationer	  av	  upplevelser	  	  	  
Boswijk	  et	  al	  (2007)	  har	  inom	  upplevelseindustrin	  definierat	  tre	  generationer	  av	  
upplevelser. 

 
Figur 2 Tre generationer av upplevelser (Modifierad efter Boswijk et al, 2007, sid. 10) 

 
Första	  generationen,	  iscensättning,	  innebär	  att	  organisationen	  utformar	  upplevelsen	  för	  

individen	  som	  sedan	  tar	  del	  av	  den	  (Boswijk	  et	  al,	  2007).	  Exempel	  på	  detta	  är	  en	  konsert	  

eller	  konstutställning	  där	  besökaren	  är	  passiv.	  I	  den	  andra	  generationen,	  kallad	  

samproduktion,	  menar	  författarna	  att	  organisationen	  och	  individen	  utformar	  upplevelsen	  

tillsammans.	  Gästen	  är	  medskapande	  och	  upplevelsen	  är	  interaktiv	  vilket	  tillåter	  gästen	  att	  

skapa	  värde	  för	  sig	  själv	  (Boswijk	  et	  al,	  2007).	  I	  den	  tredje	  generationen,	  självdirektion,	  

utformas	  upplevelsen	  till	  största	  del	  av	  individen	  själv	  utifrån	  vissa	  redskap	  som	  

organisationen	  tillhandahåller	  (Boswijk	  et	  al,	  2007).	  Författarna	  menar	  att	  organisationen	  

då	  fungerar	  som	  en	  stödjande	  roll	  eller	  katalysator	  i	  första	  hand.	  Boswijk	  et	  al	  (2007)	  

menar,	  precis	  som	  Prahalad	  och	  Ramaswamy	  (2004),	  att	  det	  innebär	  att	  företag	  och	  

konsumenter	  skapar	  innehåll	  tillsammans	  och	  kommunicerar	  med	  varandra	  på	  en	  

jämställd	  nivå.	  Detta	  innebär	  att	  företag	  och	  organisationer	  inte	  längre	  har	  makten	  att	  

bestämma	  över	  innehållet	  i	  sina	  erbjudanden	  till	  kunden	  utan	  att	  ett	  samspel	  mellan	  

företaget	  och	  mottagaren	  uppstår	  där	  mottagaren	  är	  delaktig	  i	  att	  identifiera	  och	  skapa	  
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värde	  utifrån	  den	  egna	  individen	  (Prahalad	  &	  Ramaswamy,	  2004).	  Författarna	  menar	  

vidare	  att	  dessa	  förändringar	  i	  konsumenters	  beteende	  och	  krav	  på	  företag	  har	  sitt	  

ursprung	  i	  att	  dagens	  konsumenter	  har	  gått	  från	  att	  vara	  isolerade,	  passiva	  och	  

oinformerade	  till	  att	  bli	  alltmer	  uppkopplade,	  aktiva	  och	  medvetna,	  vilket	  gör	  att	  de	  kan	  ta	  

mer	  genomtänkta	  beslut.	  Detta	  påverkar	  branscher	  inom	  alltifrån	  underhållning	  till	  

hälsovård	  (Prahalad	  &	  Ramaswamy,	  2004).	  Enligt	  Haggren	  et	  al	  (2008)	  dominerar	  

fortfarande	  envägskommunikation	  inom	  de	  flesta	  konstuttryck	  där	  åskådaren	  är	  passiv	  och	  

producenten	  har	  makten	  över	  det	  som	  produceras,	  en	  se	  men	  inte	  röra	  kultur.	  Författarna	  

anser	  att	  det	  leder	  till	  en	  elitistisk	  kultur	  där	  konstnärerna	  har	  makten	  och	  argumenterar	  

istället	  för	  en	  kultur	  där	  producenten	  bjuder	  in	  och	  sätter	  ramarna	  och	  där	  deltagarna	  är	  

konstnärer.	  De	  menar	  vidare,	  i	  likhet	  med	  Boswijk	  et	  al	  (2007),	  att	  deltagarkultur	  alltid	  

kräver	  något	  av	  deltagarna.	  	  

3.1.5	  Presentation	  av	  målgrupp	  
Historikerna	  Strauss	  och	  Howe	  (1999)	  är	  pionjärer	  inom	  generationsforskningen.	  De	  har	  

grupperat	  och	  namngett	  generationer	  i	  Amerika	  tillbaka	  till	  kolonisatörerna	  och	  har	  även	  

identifierat	  en	  generationscykel	  som	  de	  menar	  återkommer	  i	  en	  given	  ordning.	  Strauss	  och	  

Howe	  (1999)	  är	  noga	  med	  att	  poängtera	  att	  det	  finns	  en	  oerhörd	  komplexitet	  i	  att	  bedriva	  

generationsforskning.	  Alla	  generationer	  består	  av	  olika	  sorters	  människor	  vilket	  gör	  att	  

vissa	  kommer	  att	  känna	  igen	  sig	  i	  en	  beskrivning	  av	  sin	  generation	  medan	  andra	  inte	  alls	  

kommer	  dela	  den	  uppfattningen	  (Strauss	  &	  Howe,	  1999).	  Trots	  allt,	  menar	  författarna	  att	  

människor	  som	  tillhör	  samma	  generation	  delar	  ett	  kollektivt	  tänkesätt,	  vilket	  inte	  kan	  

undgå	  att	  influera	  och	  påverka	  dessa	  individer,	  oavsett	  om	  de	  håller	  med	  eller	  motsätter	  sig	  

generationsdefinitionen.	  Begreppet	  Generation	  Y	  förekom	  för	  första	  gången	  år	  1993	  i	  den	  

amerikanska	  reklam-‐	  och	  mediatidskriften	  “Ad	  Age”	  för	  att	  beskriva	  80-‐talisterna,	  den	  

tidens	  kommande	  tonåringar,	  för	  att	  separera	  dem	  från	  den	  tidigare	  generationen	  

benämnd	  Generation	  X	  (Parment,	  2008).	  Definitionen	  av	  Generation	  Y	  varierar	  något	  

beroende	  på	  informationskälla,	  men	  både	  Pihl	  (2011)	  och	  Parment	  (2008)	  definierar	  

Generation	  Y	  som	  människor	  födda	  1980	  –	  2000.	  På	  engelska	  blir	  begreppet	  passande	  

dubbeltydigt	  (Generation	  Why)	  då	  det	  är	  en	  generation	  som	  ifrågasätter	  det	  mesta.	  De	  har	  

höga	  förväntningar,	  både	  på	  sin	  omgivning	  och	  sig	  själva	  (Pihl,	  2011;	  Parment,	  2008)	  och	  
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vill	  hela	  tiden	  utvecklas	  vilket	  i	  arbetslivet	  kräver	  ett	  aktivt	  ledarskap	  och	  ständig	  feedback	  

(Pihl,	  2011).	  De	  är	  individualister	  och	  om	  de	  inte	  har	  en	  känsla	  av	  mening	  i	  arbetet	  söker	  de	  

sig	  vidare.	  Detta,	  i	  kombination	  med	  ett	  rakt	  sätt	  gör	  att	  de	  kan	  upplevas	  som	  bortskämda	  

och	  kaxiga	  (Pihl,	  2011).	  Generation	  Y	  har	  blivit	  curlade	  av	  sina	  familjer	  och	  samhället	  under	  

sin	  uppväxt	  vilket	  gör	  att	  de	  har	  sluppit	  ta	  konsekvenser	  av	  sitt	  handlande	  och	  därmed	  har	  

svårt	  att	  ta	  motgångar.	  Generation	  Y	  är	  även	  ständigt	  uppkopplade	  och	  kommunicerande	  

(Pihl,	  2011).	  De	  är	  bra	  på	  att	  marknadsföra	  sig	  själva	  (Pihl,	  2011)	  vilket	  blir	  allt	  viktigare	  i	  

ett	  samhälle	  som	  är	  i	  ständig	  förändring	  vilket	  bidrar	  till	  nya	  möjligheter	  (Parment,	  2008).	  

Den	  här	  generationen	  har	  vuxit	  upp	  med	  många	  tekniska	  prylar	  i	  hemmet,	  som	  dator,	  TV	  

och	  mobiltelefon	  (Parment,	  2008).	  Det	  har	  lett	  till	  att	  de	  kan	  hantera	  många	  olika	  intryck	  

på	  samma	  gång	  och	  de	  kallas	  även	  Homo	  Zappiens	  (Veen	  &	  Vrakking,	  2006).	  Begreppet	  

myntades	  av	  Veen	  och	  Vrakking	  (2006)	  och	  syftar	  på	  dessa	  människors	  vana	  att	  göra	  flera	  

saker	  samtidigt	  (“zappa”).	  Men	  det	  är	  mer	  än	  så	  menar	  Veen	  och	  Vrakking	  (2006),	  Homo	  

Zappiens	  skiljer	  sig	  från	  tidigare	  generationer	  på	  mer	  grundläggande	  sätt.	  Enligt	  Veen	  och	  

Vrakking	  (2006)	  har	  Homo	  Zappiens	  	  ett	  icke-‐linjärt	  tänkande,	  vilket	  innebär	  att	  de	  testar	  

sig	  fram	  och	  stöter	  de	  på	  problem	  tar	  de	  hjälp	  av	  vänner,	  eller	  konsulterar	  internetforum	  

och	  andra	  webbplatser.	  De	  läser	  inte	  från	  A	  till	  Ö	  utan	  har	  ett	  mer	  symboliskt	  tänk	  och	  läser	  

istället	  nyckelord	  (Veen	  &	  Vrakking,	  2006).	  Personer	  från	  tidigare	  generationer	  kan	  i	  snitt	  

hantera	  1,4	  olika	  informationskällor	  samtidigt,	  att	  jämföra	  med	  Generation	  Y	  som	  kan	  ta	  in	  

hela	  fem	  stycken	  (Veen	  &	  Vrakking,	  2006).	  Generation	  Y	  förverkligar	  sig	  själva	  och	  

kommunicerar	  sin	  egen	  identitet	  genom	  upplevelser	  (Pihl,	  2011),	  de	  konsumerar	  med	  

hjärtat	  och	  bygger	  sin	  identitet	  genom	  varumärken	  (Pihl,	  2011;	  Parment,	  2008).	  

Generation	  Y	  uppskattar	  att	  umgås	  med	  människor	  från	  annan	  bakgrund,	  annat	  yrke	  eller	  

med	  andra	  åsikter	  än	  de	  egna	  eftersom	  det	  utmanar	  och	  berikar	  dem	  (Parment,	  2008).	  	  

3.2	  Begreppsdefinitioner	  
I	  begreppet	  Upplevelseproduktion	  inkluderas	  de	  processer	  och	  metoder	  som	  används	  vid	  

skapande	  av	  meningsfulla	  upplevelser	  inom	  de	  kreativa	  och	  kulturella	  näringarna.	  

Generation	  Y	  definieras	  i	  detta	  arbete	  som	  människor	  födda	  från	  1980	  fram	  till	  1990-‐talets	  

första	  år.	  I	  detta	  arbete	  definieras	  begreppet	  Kulturhistoriska	  utställningar	  som	  de	  
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museiutställningar	  som	  syftar	  till	  att	  visa	  eller	  förmedla	  något	  av	  historisk	  eller	  kulturell	  

betydelse	  för	  både	  bosatta	  och	  tillresta	  besökare.	  Här	  räknas	  museer	  vars	  utställningar	  

främst	  består	  av	  konst	  eller	  teknik	  inte	  in.	  Konceptutveckling	  innebär	  att	  ett	  specifikt	  

område	  ska	  utvecklas	  eller	  omvandlas.	  

3.3	  Syfte	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  undersöka	  huruvida	  upplevelseproduktionsteorier	  kan	  appliceras	  

på	  utställningsproduktion	  för	  att	  skapa	  attraherande	  utställningar	  för	  Generation	  Y,	  

exemplifierat	  genom	  konceptutveckling	  av	  den	  permanenta	  utställningen	  på	  Piteå	  museum.	  

3.4	  Frågeställningar	  
1. Vad	  karakteriserar	  Generation	  Y	  som	  museibesökare?	  

2. Hur	  skulle	  inslag	  av	  upplevelseproduktion	  kunna	  användas	  inom	  kulturhistoriska	  

utställningsproduktioner?	  

3. På	  vilket	  sätt	  kan	  teorier	  från	  upplevelseproduktion	  bidra	  till	  att	  göra	  

kulturhistoriska	  utställningar	  attraktiva	  för	  Generation	  Y,	  exemplifierat	  på	  

utställningen	  Piteå	  stad	  1898	  på	  Piteå	  museum?	  
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4	  VETENSKAPLIGT	  FÖRHÅLLNINGSSÄTT	  
Vi	  har	  valt	  ett	  hermeneutiskt	  förhållningssätt	  för	  detta	  arbete	  eftersom	  vår	  egen	  

förförståelse	  kommer	  spela	  stor	  roll	  i	  processen.	  Enligt	  Patel	  och	  Davidsson	  (2003)	  

används	  det	  hermeneutiska	  förhållningssättet	  främst	  i	  human-‐	  kultur-‐	  och	  

samhällsvetenskaplig	  forskning.	  Detta	  förhållningssätt	  passar	  oss	  eftersom	  vi	  kommer	  att	  

vara	  subjektiva	  och	  engagerade	  i	  vår	  forskarroll	  och	  förstå	  andra	  människor	  genom	  att	  

utifrån	  egen	  förförståelse	  tolka	  hur	  de	  uttrycker	  sig	  i	  tal,	  skrift	  och	  handlingar	  (Patel	  &	  

Davidsson,	  2003).	  Som	  forskare	  kommer	  vi	  sträva	  efter	  att	  få	  en	  så	  fullständig	  förståelse	  för	  

objektet	  som	  möjligt	  genom	  att	  se	  till	  att	  helheten	  är	  större	  än	  delarna	  (Patel	  &	  Davidsson,	  

2003).	  Detta	  förhållningssätt	  gör	  att	  våra	  resultat	  kommer	  att	  påverkas	  av	  vår	  egen	  

tolkning	  och	  vi	  strävar	  inte	  efter	  att	  nå	  någon	  absolut	  sanning	  i	  resultaten.	  	  

4.1	  Forskarjaget	  
Forskarens	  tankar,	  intryck	  och	  känslor	  är	  en	  tillgång	  och	  inte	  ett	  hinder	  i	  den	  

hermeneutiska	  forskningen	  (Patel	  &	  Davidsson,	  2003),	  vilket	  innebär	  att	  våra	  forskarjag	  

kommer	  att	  påverka	  resultatet	  av	  undersökningen.	  Vi	  är	  dessutom	  två	  skilda	  forskarjag	  

med	  olika	  personligheter,	  karaktärsdrag	  och	  erfarenheter.	  Som	  vi	  ser	  det	  ger	  dessa	  två	  

olika	  forskarjag	  en	  helhet	  som	  är	  större	  än	  summan	  av	  de	  två	  delarna,	  det	  vill	  säga	  att	  det	  

finns	  två	  olika	  forskarjag	  men	  även	  ett	  tredje	  som	  är	  summan	  av	  oss	  båda	  tillsammans.	  

Detta	  tredje	  forskarjag	  gör	  att	  vi	  kommer	  att	  få	  ett	  resultat	  som	  ingen	  av	  oss	  hade	  kunnat	  

uppnå	  på	  egen	  hand	  eftersom	  vi	  utmanar,	  kompromissar	  och	  diskuterar	  med	  varandra	  

löpande.	  Vi	  kommer	  båda	  från	  Stockholmsområdet,	  har	  vuxit	  upp	  i	  en	  kulturell	  miljö	  med	  

högutbildade	  föräldrar	  och	  har	  sysslat	  med	  musik	  i	  olika	  former.	  Museibesök	  har	  varit	  ett	  

naturligt	  och	  återkommande	  inslag	  i	  våra	  liv	  sedan	  ung	  ålder	  och	  vi	  känner	  oss	  bekväma	  i	  

den	  miljön.	  Dessutom	  tillhör	  vi	  Generation	  Y	  och	  identifierar	  oss	  med	  generationens	  

karaktäriserande	  drag.	  	  
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4.2	  Relationen	  mellan	  teori	  och	  empiri	  	  
Enligt	  Patel	  och	  Davidsson	  (2003)	  kan	  en	  induktiv	  ansats	  även	  kallas	  upptäckandets	  väg	  

och	  innebär	  att	  forskaren	  studerar	  ett	  forskningsobjekt	  utan	  att	  på	  förhand	  ha	  förankrat	  

det	  i	  någon	  specifik	  teori.	  Vi	  kommer	  att	  använda	  oss	  av	  denna	  ansats	  i	  fråga	  ett	  för	  att	  

kunna	  formulera	  teorier	  utifrån	  den	  insamlade	  empirin.	  Det	  är	  oundvikligt	  att	  våra	  egna	  

föreställningar	  om	  resultatet	  kan	  komma	  att	  påverka	  de	  teorier	  som	  vi	  kommer	  fram	  till	  

eftersom	  den	  induktiva	  ansatsen	  är	  förutsättningslös	  då	  den	  inte	  bygger	  på	  befintliga	  

teorier	  (Patel	  &	  Davidsson,	  2003).	  En	  deduktiv	  ansats	  är	  motsatsen	  till	  den	  induktiva	  och	  

kan	  enligt	  Patel	  och	  Davidsson	  (2003)	  kallas	  bevisandets	  väg.	  I	  detta	  arbete	  kommer	  vi	  att	  

utgå	  från	  denna	  ansats	  för	  att	  besvara	  fråga	  två	  och	  tre	  eftersom	  vi	  där	  kommer	  att	  utgå	  

från	  befintliga	  teorier	  för	  att	  kunna	  dra	  slutsatser	  om	  enskilda	  företeelser	  (Patel	  &	  

Davidsson,	  2003).	  Den	  här	  typen	  av	  ansats	  är	  objektiv	  och	  kan	  stärkas	  i	  redan	  befintlig	  

teori	  men	  vi	  kommer	  behöva	  vara	  aktsamma	  så	  att	  de	  teorier	  som	  är	  utgångspunkt	  för	  

arbetet	  inte	  påverkar	  resultatet	  i	  forskningen	  (Patel	  &	  Davidsson,	  2003).	   	  
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5	  METOD	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  hur	  momenten	  som	  ingått	  i	  vår	  arbetsprocess	  utförts,	  samt	  

utvärderar	  kvalitet	  och	  etik.	  Under	  hela	  arbetsprocessen	  har	  vi	  haft	  ett	  gemensamt	  ansvar	  

för	  arbetets	  innehåll	  och	  struktur.	  I	  den	  inledande	  arbetsfasen	  hade	  vi	  dock	  olika	  

ansvarsområden	  där	  vi	  gjorde	  skilda	  teoretiska	  och	  litterära	  fördjupningar.	  Vi	  har	  sedan	  

tagit	  del	  av	  varandras	  delar	  och	  vidareutvecklat	  dem	  tillsammans	  för	  att	  få	  en	  

sammanhållen	  helhetsbild.	  Andra	  delar,	  såsom	  utformning	  av	  enkät	  och	  genomförande	  av	  

intervjuer	  har	  vi	  planerat	  och	  genomfört	  tillsammans.	  För	  att	  hitta	  relevant	  litteratur	  och	  

digitala	  källor	  har	  vår	  handledare	  Johanna	  Blylod	  och	  Universitetslektor	  Hans	  Gelter	  varit	  

oss	  behjälpliga	  med	  tips	  och	  kunskap	  inom	  sina	  respektive	  kunskapsområden,	  

utställningsproduktion	  och	  upplevelseproduktion.	  

	  

Fråga	  ett	  besvaras	  både	  genom	  en	  mindre	  litteraturgenomgång	  och	  med	  analyserad	  data	  

från	  en	  både	  kvalitativ	  och	  kvantitativ	  enkät.	  För	  att	  besvara	  fråga	  två	  har	  kvalitativa	  

intervjuer	  genomförts	  med	  Elin	  Harland,	  utställningsproducent	  för	  Spritmuseum	  och	  Sofia	  

Grebius,	  projektledare	  på	  Expology	  (en	  konsultbyrå	  för	  utställnings	  –	  och	  

upplevelseproduktioner).	  Fråga	  tre	  är	  den	  mest	  komplexa	  frågan	  och	  besvaras	  genom	  

analys	  av	  resultaten	  i	  fråga	  ett	  och	  två,	  vilket	  leder	  till	  en	  konceptutveckling.	  Ordet	  koncept	  

betyder	  “utkast,	  idé,	  begrepp”	  (SAOL,	  2006)	  och	  ordet	  utveckla	  betyder	  “process	  varvid	  

något	  förändras”	  (Svenska	  ordboken,	  1999).	  Lindström	  (2009)	  beskriver	  

konceptutveckling	  som	  en	  process	  i	  flera	  delar	  där	  en	  tydlig	  målgrupp	  är	  en	  viktig	  

startpunkt	  för	  processen.	  Till	  detta	  har	  en	  kvalitativ	  intervju	  med	  Ingrid	  Metelius,	  

museichef	  på	  Piteå	  museum	  genomförts.	  Även	  en	  deskription	  av	  den	  permanenta	  

museiutställningen	  på	  Piteå	  museum	  har	  gjorts	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  den	  ser	  ut	  i	  

dagsläget.	  	  

5.1	  Enkät	  
Enkäter	  är	  en	  bra	  metod	  då	  en	  bred	  publik	  vill	  nås	  och	  därmed	  förbättra	  sannolikheten	  för	  

att	  få	  ett	  stort	  antal	  svar	  (Denscombe,	  2009).	  Vi	  har	  utformat	  en	  enkät	  med	  både	  kvalitativa	  
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och	  kvantitativa	  frågor	  för	  att	  få	  kvantitativa	  data	  om	  informanterna	  såsom	  ålder,	  kön	  och	  

liknande,	  men	  också	  få	  kvalitativa	  data	  kring	  deras	  egna	  tankar,	  åsikter,	  kunskap	  och	  idéer	  

kring	  kulturhistoriska	  utställningar.	  För	  denna	  undersökning	  användes	  ett	  subjektivt	  urval	  

(Denscombe,	  2009)	  vid	  val	  av	  informanter.	  Detta	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  de	  som	  nås	  med	  

enkäten	  faktiskt	  är	  rätt	  målgrupp.	  Vi	  valde	  vi	  ut	  15	  stycken	  vänner	  var	  (totalt	  30	  

informanter)	  som	  vi	  visste	  med	  säkerhet	  tillhörde	  Generation	  Y,	  samt	  valde	  personer	  

bosatta	  på	  olika	  platser	  i	  Sverige	  för	  att	  få	  en	  geografisk	  spridning	  på	  svaren	  och	  därmed	  

kunna	  se	  om	  geografiskt	  läge	  påverkar	  svarens	  karaktär.	  Vi	  försökte	  även	  i	  möjligaste	  mån	  

välja	  personer	  med	  olika	  fritidsintressen	  eftersom	  vi	  anser	  att	  även	  detta	  kan	  påverka	  

resultatet.	  Genom	  att	  välja	  informanter	  som	  vi	  känner	  ökade	  sannolikheten	  att	  många	  av	  

dem	  faktiskt	  tar	  sig	  tid	  att	  genomtänkt	  svara	  på	  enkäten.	  	  

	  

Den	  29	  mars	  2012	  skickades	  denna	  enkät	  till	  30	  personer.	  Den	  är	  gjord	  i	  ett	  verktyg	  på	  

internet	  som	  heter	  Google	  Dokument	  och	  enkätlänken	  skickades	  till	  utvalda	  personer	  via	  

meddelande-‐funktionen	  på	  det	  sociala	  nätverket	  Facebook,	  då	  detta	  är	  det	  forum	  där	  

Generation	  Y	  rör	  sig	  dagligen.	  Meddelandet	  skickades	  till	  en	  person	  i	  taget	  så	  att	  de	  inte	  

skulle	  kunna	  se	  vilka	  andra	  som	  också	  fick	  länken,	  genom	  detta	  kan	  personerna	  förbli	  

anonyma	  både	  inför	  varandra	  och	  inför	  oss.	  Den	  5	  april	  2012	  skickades,	  återigen	  till	  en	  

person	  i	  taget,	  ett	  påminnelsemeddelande	  om	  att	  svara	  på	  enkäten.	  I	  detta	  meddelande	  

tackade	  vi	  även	  de	  som	  eventuellt	  redan	  svarat	  på	  enkäten.	  Sista	  svarsdag	  för	  enkäten	  var	  

den	  10	  april	  2012.	  Som	  nämns	  ovan	  skickades	  enkäten	  till	  totalt	  30	  personer,	  men	  det	  var	  

endast	  12	  personer	  som	  valde	  att	  besvara	  den.	  Även	  om	  svarsfrekvensen	  var	  40	  %	  anser	  vi	  

att	  svaren	  kan	  presenteras	  som	  åsikter	  från	  vårt	  urval	  av	  Generation	  Y.	  Däremot	  har	  inte	  

några	  generella	  slutsatser	  av	  svaren	  kunnat	  dras	  utan	  svaren	  har	  mer	  setts	  som	  en	  

fingervisning	  av	  urvalet	  av	  Generation	  Y.	  

5.2	  Intervjuer	  
För	  att	  vidare	  kunna	  lägga	  fokus	  på	  verbala	  formuleringar	  och	  få	  djupare	  kunskap	  inom	  

arbetets	  ämnesområde	  har	  kvalitativa	  intervjuer	  genomförts.	  De	  kvalitativa	  intervjuerna	  

har	  en	  låg	  grad	  av	  standardisering	  i	  enlighet	  med	  vad	  Patel	  och	  Davidson	  (2003)	  menar	  om	  
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att	  detta	  ger	  så	  mycket	  utrymme	  som	  möjligt	  åt	  informanten	  att	  svara	  med	  egna	  ord	  utifrån	  

egen	  kunskap	  och	  erfarenhet.	  Under	  intervjuerna	  användes	  den	  intervjuguide	  (bilaga	  1)	  

som	  vi	  skapat.	  Efter	  en	  inledande	  presentation	  av	  oss	  själva	  och	  syftet	  med	  vårt	  arbete	  har	  

ett	  kontrakt	  signerats	  (bilaga	  2)	  för	  att	  förtydliga	  att	  informanterna	  ej	  kommer	  att	  vara	  

anonyma	  i	  vårt	  arbete.	  Efter	  dessa	  formella	  punkter	  så	  började	  inspelning	  av	  intervjun,	  

inspelningen	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  en	  iPhone.	  För	  att	  skapa	  bra	  kontakt	  med	  informanten	  

hade	  vi	  även	  en	  låg	  grad	  av	  strukturering	  (Patel	  &	  Davidson,	  2003)	  för	  att	  lättare	  kunna	  

anpassa	  valet	  av	  frågor	  till	  informant	  och	  flöde	  i	  samtalet.	  Intervjufrågor	  (bilaga	  3	  och	  4)	  

formulerades	  på	  förhand	  men	  under	  intervjuns	  gång	  har	  vi	  bytt	  plats,	  omformulerat,	  lagt	  

till	  eller	  hoppat	  över	  vissa	  frågor	  beroende	  på	  vad	  som	  sagts	  och	  hur	  flödet	  i	  samtalet	  varit.	  

En	  av	  oss	  ställde	  frågor	  och	  förde	  dialog	  med	  informanten	  medan	  den	  andra	  antecknade	  

kroppsspråk,	  reaktioner	  och	  kommentarer	  som	  kändes	  viktiga	  att	  poängtera	  i	  en	  

kommande	  intervjuanalys.	  Vid	  slutet	  av	  intervjun	  var	  vi	  noga	  med	  att	  tacka	  för	  

informantens	  tid,	  höra	  efter	  om	  de	  vill	  läsa	  igenom	  intervjun	  när	  vi	  skrivit	  ner	  den	  i	  text	  och	  

att	  berätta	  att	  inspelningen	  av	  intervjun	  avslutas.	  	  

	  

	   För	  att	  få	  en	  hög	  validitet	  har	  informanter	  som	  är	  kunniga	  inom	  sitt	  område	  och	  som	  även	  

ligger	  i	  framkant	  vad	  det	  gäller	  utställningsproduktion	  valts.	  Sofia	  kom	  i	  kontakt	  med	  Elin	  

Harland	  under	  sin	  praktik	  på	  Spritmuseum	  hösten	  2011.	  Harland	  är	  utbildad	  kulturvetare	  

och	  har	  bland	  annat	  arbetat	  för	  Vasamuseet	  och	  Spritmuseum.	  Hon	  tänjer	  gränserna	  för	  

vad	  som	  betraktas	  som	  en	  museiutställning	  genom	  att	  utgå	  ifrån	  berättelsen,	  snarare	  än	  

föremålen.	  För	  att	  hitta	  ytterligare	  en	  informant	  rådfrågade	  vi	  vår	  handledare	  Johanna	  

Blylod.	  Hon	  föreslog	  Sofia	  Grebius,	  utbildad	  på	  programmet	  Kultur,	  Samhälle	  och	  

Mediegestaltning	  vid	  Linköpings	  Universitet	  och	  nu	  producent	  på	  Expology.	  Vi	  tyckte	  att	  

det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  intervjua	  Grebius	  då	  hon	  arbetar	  både	  mot	  museer	  och	  

företag,	  vilket	  vi	  ansåg	  skulle	  kunna	  ge	  ytterligare	  perspektiv.	  Eftersom	  resultatet	  ska	  

appliceras	  på	  Piteå	  museum	  i	  form	  av	  en	  konceptutveckling	  valde	  vi	  att	  även	  intervjua	  

Ingrid	  Metelius,	  museichef	  på	  Piteå	  museum.	  Detta	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  museets	  

verksamhet,	  mål	  och	  visioner.	  I	  intervjuerna	  har	  det	  däremot	  inte	  varit	  något	  problem	  med	  

bortfall	  då	  de	  tillfrågade	  gick	  med	  på	  att	  ställa	  upp	  på	  intervju.	  
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5.3	  Deskription	  
En	  deskription	  görs	  för	  att	  beskriva	  en	  företeelse	  i	  nutid	  (Patel	  &	  Davidson,	  2003).	  Efter	  

genomförd	  intervju	  på	  Piteå	  museum	  den	  30	  mars	  2012	  gick	  vi	  för	  att	  titta	  på	  den	  

permanenta	  utställningen	  Piteå	  stad	  1898	  som	  är	  beläget	  en	  trappa	  upp	  i	  museet.	  Vi	  

antecknade	  ingenting	  på	  plats	  kring	  utställningen	  utan	  fokuserade	  på	  att	  titta	  på	  

utformning,	  föremål,	  texter,	  modeller	  och	  bilder	  i	  rummet.	  Vi	  reflekterade	  över	  hur	  en	  gäst	  

på	  museet	  skulle	  kunna	  uppfatta	  utställningen,	  vilken	  dörr	  han	  eller	  hon	  skulle	  gå	  in	  genom	  

(det	  vill	  säga	  att	  vi	  funderade	  över	  var	  utställningen	  egentligen	  började	  och	  var	  den	  slutade	  

-‐	  eller	  om	  den	  inte	  skulle	  ha	  varken	  början	  eller	  slut),	  vilka	  element	  som	  skulle	  kunna	  

tänkas	  fånga	  gästens	  uppmärksamhet	  och	  vilka	  som	  eventuellt	  inte	  skulle	  det.	  Ett	  

återbesök	  gjordes	  på	  utställningen	  några	  veckor	  senare	  för	  att	  verifiera	  att	  den	  deskription	  

som	  skrivits	  faktiskt	  stämde,	  denna	  gång	  fotograferades	  även	  utställningen.	  

5.4	  Databehandling	  
Då	  Backman	  (2008)	  menar	  att	  det	  ofta	  är	  svårt	  att	  i	  grafer	  och	  tabeller	  redovisa	  resultat	  

från	  intervjuer	  rakt	  av	  bör	  de	  data	  som	  framkommer	  genomarbetas	  ordentligt	  innan	  de	  kan	  

presenteras	  på	  ett	  överskådligt	  sätt.	  Intervjuerna	  transkriberades	  enligt	  intervjuutskrift	  

(Denscombe,	  2009,	  sid.	  263).	  Därefter	  gicks	  de	  utskrivna	  intervjuerna	  igenom	  ett	  flertal	  

gånger	  för	  att	  identifiera	  och	  gruppera	  intressanta	  citat	  för	  arbetets	  syfte.	  Under	  intervjun	  

med	  Sofia	  Grebius	  var	  det	  en	  fråga	  som	  vi	  i	  efterhand	  inte	  tyckte	  att	  vi	  hade	  fått	  svar	  på	  och	  

bad	  därför	  henne	  att	  utveckla	  resonemanget	  i	  efterhand	  via	  e-‐mail.	  

	  

Svar	  och	  resultat,	  från	  både	  enkät	  och	  intervjuer,	  har	  strukturerats	  efter	  teman.	  Vidare	  har	  

samband	  och	  skillnader	  mellan	  teori	  och	  resultat	  analyserats	  för	  att	  kunna	  besvara	  

frågeställningarna.	  

5.5	  Etik	  och	  Kvalitet	  
I	  enkätundersökningen	  har	  vi	  valt	  att	  ha	  anonyma	  informanter	  eftersom	  det	  inte	  är	  av	  

värde	  för	  undersökningen	  att	  specificera	  vems	  svar	  som	  är	  vems.	  Dessutom	  kan	  

anonymitet	  göra	  att	  fler	  personer	  svarar	  sanningsenligt,	  utan	  att	  oroa	  sig	  över	  vad	  andra	  

ska	  tycka	  om	  svaren.	  Patel	  och	  Davidson	  (2003)	  beskriver	  hur	  människor	  har	  olika	  
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benägenhet	  när	  det	  gäller	  att	  besvara	  frågor	  beroende	  på	  i	  vilken	  situation	  frågorna	  ställs.	  

Gäller	  det	  en	  arbetsintervju	  så	  vill	  självklart	  den	  som	  får	  frågor	  svara	  så	  uttömmande	  som	  

möjligt	  medan	  i	  en	  enkätundersökning	  kanske	  personerna	  inte	  ser	  motivation	  i	  att	  svara	  

mer	  än	  kort	  och	  ytligt.	  Då	  vår	  enkät	  är	  gjord	  på	  internet	  är	  det	  inte	  möjligt	  att	  skicka	  med	  

ett	  följebrev	  med	  längre	  förklaring	  kring	  anonymitet	  såsom	  Patel	  och	  Davidson	  (2003)	  

förespråkar.	  För	  att	  fortfarande	  uppmärksamma	  att	  de	  som	  svarar	  kommer	  att	  vara	  

anonyma	  skrevs	  denna	  information	  i	  en	  kort	  inledning	  i	  början	  av	  enkätformuläret.	  

Informanter	  som	  har	  deltagit	  i	  intervjuer	  kommer	  däremot	  inte	  att	  vara	  anonyma	  utan	  

kommer	  nämnas	  med	  både	  namn,	  efternamn	  och	  befattning	  i	  detta	  arbete	  för	  att	  ge	  tyngd	  

åt	  påståendena.	  Innan	  intervjun	  genomfördes	  frågades	  informanten	  om	  detta	  var	  okej	  samt	  

signerade	  ett	  kontrakt	  (bilaga	  2)	  tillsammans	  kring	  detta.	  

	  

Denscombe	  (2009)	  förklarar	  att	  validitet	  innebär	  att	  data	  och	  metoder	  ska	  reflektera	  

sanningen	  och	  att	  data	  ska	  vara	  exakt	  och	  riktig.	  I	  detta	  arbete	  har	  vi	  använt	  oss	  i	  största	  

möjliga	  utsträckning	  av	  böcker	  och	  artiklar	  som	  antingen	  är	  vetenskapliga	  eller	  på	  liknande	  

sätt	  är	  baserade	  på	  trovärdig	  bakgrund	  och	  fördjupad	  kunskap	  inom	  sitt	  område.	  Material	  

som	  inte	  direkt	  anses	  vara	  vetenskaplig	  kommer	  från	  källor	  som	  vi	  anser	  vara	  trovärdiga.	  

Även	  intervjupersoner	  och	  de	  som	  besvarade	  enkäten	  är	  trovärdiga.	  Intervjupersonerna	  är	  

väl	  insatta	  i	  sina	  arbetsområden	  och	  betrodda	  med	  stort	  ansvar	  inom	  sina	  områden.	  De	  

som	  deltagit	  i	  enkäten	  ger	  sin	  personliga	  åsikt	  och	  uppfattning	  kring	  de	  frågor	  som	  ställts.	  

Trots	  att	  det	  inte	  med	  säkerhet	  kan	  fastställas	  att	  ingen	  medvetet	  ljög	  i	  sina	  svar	  så	  har	  vi	  

valt	  att	  tro	  på	  det	  som	  angetts	  eftersom	  vi	  inte	  kan	  finna	  något	  uppenbart	  skäl	  för	  

informanterna	  att	  ljuga.	  Svaren	  är	  dessutom	  en	  mindre	  del	  i	  det	  större	  resultat	  som	  arbetet	  

ska	  leda	  fram	  till.	  I	  två	  av	  intervjuerna	  har	  samma	  typ	  av	  frågor	  ställts	  vilket	  stärker	  

arbetets	  kvalitet	  eftersom	  de	  blir	  jämförbara	  med	  varandra.	  I	  en	  av	  intervjuerna	  ställdes	  

andra	  frågor.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  intervjun	  med	  Ingrid	  Metelius	  hade	  ett	  annat	  

syfte	  än	  de	  övriga.	  Vi	  ser	  dock	  inte	  att	  detta	  inverkar	  på	  vårt	  arbetes	  kvalitet	  utan	  snarare	  

stärker	  den	  då	  frågorna	  som	  ställts	  valts	  utifrån	  situation	  och	  intervjuperson	  för	  att	  få	  fram	  

relevant	  kunskap.	  
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6	  RESULTAT	  
I	  detta	  avsnitt	  presenterar	  vi	  resultaten	  från	  genomförd	  enkätundersökning	  och	  intervjuer	  

samt	  deskription	  av	  den	  permanenta	  stadsutställningen	  på	  Piteå	  museum.	  

6.1	  Enkät	  
12	  personer	  besvarade	  enkäten,	  varav	  sju	  var	  män	  och	  fem	  var	  kvinnor.	  Dessa	  är	  bosatta	  i	  

olika	  delar	  av	  Sverige	  och	  92	  %	  av	  dem	  föddes	  mellan	  åren	  1985-‐1989	  och	  8	  %	  föddes	  

mellan	  åren	  1990-‐1994.	  42	  %	  av	  informanterna	  gjorde	  ett	  till	  två	  museibesök	  under	  år	  

2011	  medan	  17	  %	  gjorde	  tre	  till	  fyra	  besök,	  resterande	  besökte	  aldrig	  ett	  museum	  under	  

2011	  och	  behövde	  därmed	  inte	  besvara	  alla	  enkätens	  frågor.	  I	  följande	  tabeller	  anger	  den	  

horisontella	  axeln	  antal	  personer.	  

	  

 
Tabell 1 Hur många museibesök gjorde du i Sverige under 2011? 

	  

Då	  en	  informant	  svarade	  att	  tre	  till	  fyra	  besök	  gjorts	  men	  sedan	  skrev	  att	  dessa	  gjordes	  

utomlands	  måste	  procentsatserna	  ovan	  ses	  som	  ungefärliga	  (Tabell	  1).	  Denna	  informant	  

har	  svarat	  på	  ett	  sätt	  som	  påverkar	  procentsatsen,	  men	  missuppfattat	  eller	  slarvigt	  läst	  vad	  

frågan	  egentligen	  var,	  då	  den	  tydligt	  syftade	  på	  besök	  i	  Sverige.	  

	  	  

De	  som	  inte	  besökte	  något	  museum	  angav	  som	  anledning	  att	  de	  antingen	  varit	  bosatta	  

utomlands	  eller	  att	  de	  inte	  haft	  tid	  eller	  intresse.	  Dessa	  personer	  associerade	  ordet	  
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museum	  till	  ord	  som	  tråkigt,	  tyst	  och	  marmor	  och	  ansåg	  att	  det	  som	  skulle	  kunnat	  få	  dem	  

att	  besöka	  ett	  museum	  var	  om	  de	  visade	  fotografier,	  tavlor	  av	  känd	  person,	  hade	  en	  bar,	  

sena	  öppettider	  eller	  bra	  marknadsföring.	  

	  	  

En	  informant	  angav	  att	  denne	  besökt	  Moderna	  Museet	  under	  2011	  och	  hade	  förväntningen	  

att	  besöket	  skulle	  bli	  tråkigt,	  denna	  förväntning	  uppfylldes	  och	  informanten	  hade	  inga	  

förslag	  på	  vad	  som	  skulle	  kunna	  förhöja	  upplevelsen	  av	  en	  museiutställning	  för	  honom	  

eller	  henne.	  Dock	  angav	  informanten	  att	  möjlighet	  till	  interaktion	  är	  ett	  viktigt	  element	  i	  en	  

museiutställning.	  Resterande	  informanter,	  som	  besökt	  ett	  eller	  flera	  museum	  under	  2011,	  

associerade	  ordet	  museum	  till	  ord	  som	  kunskap,	  historia,	  semester,	  kultur,	  bilder,	  

upplevelse,	  ledigt,	  långsamt	  och	  dinosaurier.	  Dessa	  informanters	  huvudsakliga	  syfte	  med	  

besöket/besöken	  var	  starkt	  kopplade	  till	  sociala	  aspekter	  såsom	  aktivitet	  med	  familj	  eller	  

vänner.	  En	  överblick	  över	  alla	  svar	  på	  frågan	  om	  huvudsakligt	  syfte	  för	  museibesök	  

presenteras	  i	  följande	  tabell.	  

	  

 
Tabell 2 Vad var ditt huvudsakliga syfte med besöket/besöken?	  

	  

Längtan	  efter	  inspiration,	  nyfikenhet	  på	  specifik	  utställning	  och	  specialintresse	  är	  faktorer	  

som	  lockat	  våra	  informanter	  till	  ett	  eller	  flera	  museibesök.	  Informanterna	  verkar	  dock	  inte	  
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ha	  haft	  varken	  besök	  av	  butik,	  café	  eller	  restaurang	  som	  huvudsakligt	  syfte	  med	  sitt	  eller	  

sina	  besök.	  

	  	  

För	  att	  bättre	  lära	  känna	  detta	  urval	  ur	  generationen	  ställde	  vi	  en	  fråga	  om	  personernas	  

fritidsintressen.	  Genom	  en	  överblick	  (tabell	  3)	  över	  dessa	  intressen	  får	  vi	  en	  förståelse	  

kring	  vilka	  informanterna	  egentligen	  är.	  

	  

 
Tabell 3 Vad gör du helst på din fritid?	  

	  	  

Nästan	  alla	  informanter	  (tio	  av	  tolv	  personer)	  går	  på	  café/restaurang	  på	  sin	  fritid	  medan	  

endast	  en	  informant	  (av	  tolv)	  utövar	  någon	  form	  av	  hantverk	  eller	  skapande.	  Det	  är	  lika	  

många	  (sju	  stycken)	  som	  har	  angett	  resande	  och	  matlagning	  som	  intressen	  medan	  

dataspel,	  shopping,	  böcker	  och	  tidningar	  bara	  intresserar	  mellan	  två	  och	  fyra	  personer.	  

Utav	  enkätsvaren	  kan	  vi	  utläsa	  att	  oavsett	  typ	  av	  fritidsintresse	  så	  handlade	  

informanternas	  förväntningar	  inför	  ett	  museibesök	  om	  att	  bli	  inspirerade,	  ha	  trevligt	  och	  

att	  det	  skulle	  vara	  lärorikt.	  För	  att	  få	  en	  inblick	  i	  generationens	  åsikter	  och	  önskningar	  

rörande	  museiutställningar	  ställde	  vi	  en	  fråga	  som	  löd;	  Vilka	  element	  i	  en	  museiutställning	  

tilltalar	  dig	  mest?	  Svaren	  är	  sammanställda	  i	  följande	  tabell.	  
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Tabell 4 Vilka element i en museiutställning tilltalar dig mest?	  

	  

Hälften	  av	  informanterna	  ansåg	  att	  museiföremål	  är	  tilltalande	  medan	  elementen	  teknik,	  

ljud	  och	  audioguider	  bara	  fick	  en	  röst	  vardera.	  Element	  som	  överlag	  är	  tilltalande	  är	  bild,	  

text	  och	  möjlighet	  till	  interaktion	  i	  utställningen.	  Vi	  har	  inte	  kunnat	  utläsa	  några	  

geografiska	  skillnader	  i	  åsikter	  och	  intressen	  hos	  informanterna.	  Vi	  tillfrågade	  personerna	  

om	  både	  var	  de	  växt	  upp	  samt	  var	  de	  bor	  idag	  men	  ser	  inga	  relevanta	  paralleller	  mellan	  

uppväxtort,	  bostadsort	  och	  vidare	  åsikter,	  förutom	  att	  många	  av	  de	  som	  besökt	  museum	  i	  

stor	  utsträckning	  besökt	  museum	  belägna	  i	  Stockholm.	  

6.2	  Piteå	  museum	  och	  Generation	  Y	  enligt	  Ingrid	  Metelius	  	  
“Piteå	  museum	  ägs	  och	  drivs	  av	  en	  ideell	  förening;	  Föreningen	  Piteå	  museum.	  Och	  vi	  har	  då	  

ett	  årligt	  bidrag	  från	  kommunen	  som	  har	  stått	  stilla	  sen	  2002	  kan	  jag	  tala	  om.	  Så	  att	  vi	  är	  

underfinansierade	  som	  det	  är.	  Och	  vi	  bedriver	  då	  verksamhet	  inom	  Piteå	  Kommun	  med	  

dokumentation,	  insamling,	  kulturmiljövård	  (där	  vi	  också	  har	  en	  expertfunktion	  gentemot	  

kommunen).”	  
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Ingrid	  Metelius	  är	  museichef	  på	  Piteå	  museum	  och	  går	  snart	  i	  pension.	  Hon	  hoppas	  att	  

hennes	  efterträdare	  tillhör	  en	  yngre	  generation	  så	  att	  museet	  öppnas	  upp	  mer	  till	  dagens	  

medier	  (exempelvis	  Twitter	  och	  Facebook)	  och	  kan	  få	  fler	  besökare	  även	  från	  Generation	  Y.	  

Idag	  kommer	  många	  grupper	  med	  både	  skol-‐	  och	  förskolebarn	  på	  besök	  till	  museet,	  medan	  

de	  äldre	  eleverna	  samt	  de	  unga	  vuxna	  lyser	  med	  sin	  frånvaro.	  Metelius	  förklarar	  att	  Piteå	  

museum	  har	  begränsade	  resurser	  och	  ett	  mindre	  antal	  personer	  i	  personalstyrkan	  men	  att	  

de	  kämpar	  på	  med	  bästa	  förmåga	  för	  att	  museet	  ska	  kunna	  hållas	  öppet	  för	  allmänheten	  

och	  inte	  endast	  för	  förbokade	  visningar.	  

	  	  

Metelius	  har	  sett	  en	  minskning	  i	  besöksantalet	  för	  museet	  men	  säger	  “jag	  tror	  det	  beror	  på	  

att	  vi	  har	  lite	  annan	  verksamhet	  nu.	  Man	  hade	  väldigt	  mycket	  på	  80-‐	  och	  90-‐talet,	  att	  man	  

hade	  studiegrupper,	  studiecirklar	  som	  satt	  här	  i	  museet.”	  Dock	  är	  hon	  väl	  medveten	  om	  att	  

museet	  idag	  har	  helt	  andra	  typer	  av	  konkurrenter	  än	  vad	  som	  fanns	  på	  80-‐	  och	  90-‐talet,	  

“det	  finns	  så	  mycket	  annat	  idag”	  säger	  Metelius	  eftertänksamt.	  Att	  attrahera	  Generation	  Y	  

på	  passande	  sätt	  är	  något	  som	  Metelius	  menar	  att	  de	  inte	  har	  tid	  med.	  “Men	  det	  är	  ju	  också	  

en	  fråga	  om	  prioriteringar,	  var	  man	  lägger	  sin	  tid.	  Och	  jag	  gissar	  att	  det	  kommer	  bli	  en	  

förändring	  av	  det.	  Och	  då	  kan	  man	  ju	  nå	  den	  publiken,	  men	  samtidigt	  så	  är	  det	  ju	  så	  att	  vi	  har	  

vårt	  område	  och	  det	  är	  kulturhistoria	  och	  det	  kanske	  man	  inte	  lockar	  den	  publiken	  med,	  

annat	  än	  vissa	  som	  är	  specialintresserade,	  för	  det	  finns	  det	  ju,	  det	  finns	  ju	  även	  i	  den	  gruppen.	  

Men	  inte	  sådär	  som	  vi	  kan	  locka	  en	  äldre	  publik	  eller	  en	  barnpublik.”	  

	  

Värt	  att	  poängtera	  är	  att	  Metelius	  inte	  är	  orolig	  över	  att	  Generation	  Y	  lyser	  med	  sin	  

frånvaro	  utan	  förklarar	  att	  de	  sett	  att	  “över	  tid	  så	  har	  antalet	  medlemmar	  [medlemmar	  i	  

Föreningen	  Piteå	  museum,	  förf.	  anm.]	  inte	  sjunkit.	  Folk	  dör	  ifrån,	  men	  det	  kommer	  hela	  tiden	  

nya.	  Men	  inte	  i	  den	  [Generation	  Y,	  förf.	  anm.]	  åldersgruppen.	  Men	  alltså	  jag	  inbillar	  mig	  ändå	  

att	  om	  man	  gör	  utställningar	  som	  riktar	  sig	  till	  den	  gruppen,	  då	  kanske	  man	  inte	  gör	  en	  

utställning	  här,	  utan	  man	  gör	  en	  utställning	  på	  nätet,	  eller	  man	  gör	  något	  som	  man	  lägger	  ut	  

på	  YouTube.	  Då	  når	  man	  ju	  den	  gruppen.”	  Vid	  frågan	  om	  Metelius	  tror	  att	  Generation	  Y	  

kommer	  att	  utvecklas	  och	  uppskatta	  det	  som	  museet	  erbjuder	  idag,	  eller	  om	  museet	  bör	  

förändras	  säger	  hon	  att	  “museerna	  i	  stort	  arbetar	  ju	  på	  så	  sätt	  att	  man	  digitaliserar	  sina	  
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samlingar	  och	  gör	  de	  tillgängliga	  på	  nätet.	  Och	  det	  kanske	  är	  så	  er	  generation	  då	  besöker	  

museer.	  /…/	  ja,	  man	  kan	  kanske	  börjar	  på	  nätet	  och	  så.	  För	  hur	  det	  än	  är	  så,	  jag	  menar	  

någonstans,	  verkligheten	  finns	  ju	  ändå.	  Det	  är	  ju	  inte	  bara	  en	  nätvärld	  man	  kan	  leva	  i.”	  

	  

Även	  om	  Piteå	  museum	  inte	  i	  dagsläget	  lockar	  Generation	  Y	  så	  påpekar	  Metelius	  att	  ingen	  

kan	  säga	  något	  om	  framtiden	  säkert.	  “Det	  här	  som	  museerna	  har.	  Vi	  har	  föremålen,	  vi	  har	  

alltså	  tredimensionaliteten.	  Och	  den	  kanske	  man	  vill	  ha	  efter	  tio	  år	  på	  nätet.”	  Inför	  framtiden	  

anser	  Metelius	  att	  en	  större	  och	  stadigare	  budget	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  utveckling	  ska	  

kunna	  ske.	  “När	  det	  gäller	  samlingarna	  så	  väntar	  vi	  på	  att	  kunna	  arbeta	  med	  en	  

digitalisering,	  med	  ett	  system	  då	  som	  är	  modernt.	  Vi	  har	  ett	  gammalt	  system	  som	  kanske	  två	  

tredjedelar	  är	  registrerade	  i,	  men	  det	  är	  så	  gammalt	  system	  så	  det	  fungerar	  inte	  längre.	  Det	  

går	  inte	  på	  datorerna.	  Och	  sen	  vill	  vi	  naturligtvis	  utöka	  personalen,	  vi	  vill	  ha	  en	  

museipedagog.	  Vi	  behöver	  ju	  utvidga	  lokalerna	  men	  det	  tror	  jag	  ligger	  väldigt	  långt	  i	  

framtiden.”	  

	  

När	  det	  gäller	  den	  permanenta	  utställningen	  som	  museet	  har	  om	  Piteå	  stad	  var	  det	  museets	  

personal	  som	  tog	  fram	  underlag,	  ritningar	  och	  kunskapsmaterial	  men	  sedan	  har	  en	  

modellbyggare	  genomfört	  själva	  verkställandet	  av	  modellen	  av	  Piteå	  stad.	  

6.3	  Intervjuer	  med	  Elin	  Harland	  och	  Sofia	  Grebius	  
Nedan	  presenteras	  de	  svar	  vi	  fått	  från	  intervjuer	  med	  Elin	  Harland	  som	  arbetar	  som	  

utställningsproducent	  och	  Sofia	  Grebius	  som	  arbetar	  som	  projektledare	  inom	  

utställningsproduktion,	  grupperade	  efter	  teman.	  

6.3.1	  Presentation	  av	  informanternas	  syn	  på	  trender	  inom	  utställningsproduktion	  och	  
museers	  roll	  i	  framtiden	  
Vi	  bad	  informanterna	  ge	  sin	  syn	  på	  framtiden	  inom	  utställningsmediet	  och	  för	  museerna.	  

De	  båda	  informanterna	  menar	  att	  det	  är	  en	  spännande	  tid	  med	  förändringar,	  som	  dock	  inte	  

alltid	  uppfattas	  av	  alla	  museer	  som	  en	  positiv	  utveckling.	  
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De	  båda	  informanterna	  menar	  att	  det	  verkar	  finnas	  en	  viss	  rädsla	  på	  många	  museer	  för	  vad	  

som	  händer	  om	  man	  utmanar	  och	  tänker	  annorlunda.	  Harland	  säger	  att	  “det	  är	  ju	  en	  väldig	  

diskussion	  inom	  museerna	  och	  museernas	  utställningar	  just	  nu.	  Om	  det	  är	  berättelsen	  som	  

ska	  vara	  i	  fokus	  eller	  om	  det	  är	  föremålen.	  /…/	  det	  är	  ganska	  oenigt	  just	  nu	  och	  det	  är	  ganska	  

heta	  känslor,	  där	  vissa	  museer	  väljer	  att	  verkligen	  fokusera	  mycket	  mer	  på	  samlingarna	  /…/	  

medan	  en	  del	  museer	  som	  Arbetets	  museum	  och	  Spritmuseum	  väljer	  att	  inte	  utgå	  från	  

samlingen	  på	  det	  sättet,	  utan	  mer	  utgå	  från	  berättelsen”.	  Harland	  berättar	  vidare	  att	  hon	  

redan	  har	  märkt	  av	  ett	  visst	  motstånd	  och	  kritik	  för	  hennes	  utställning	  Spritlandet	  Sverige	  

för	  Spritmuseum	  som	  invigs	  i	  slutet	  av	  maj	  i	  år	  (2012)	  och	  som	  har	  en	  annan	  utgångspunkt	  

än	  många	  traditionella	  utställningar	  och	  fokuserar	  på	  berättelsen	  framför	  föremålen.	  “Sen	  

är	  det	  en	  del	  som	  tycker	  att	  om	  man	  inte	  utgår	  från	  samlingarna	  så	  ska	  man	  inte	  kalla	  sig	  ett	  

museum	  till	  exempel.	  Men	  man	  ser	  ändå	  att	  det	  går	  mycket	  mot	  upplevelseindustrin.	  Mycket	  

mer	  mot	  det	  kommersiella	  och	  det	  kommer	  Spritmuseum	  vara	  ett	  exempel	  på,	  just	  att	  jobba	  

med	  det	  här	  med	  dofter,	  sinnligheten	  och	  människans	  alla	  sinnen”	  säger	  Harland.	  

	  

Informanterna	  är	  överens	  om	  att	  ett	  museibesök	  ska	  vara	  roligt	  och	  lustfyllt.	  Grebius	  säger	  

att	  “/…/	  jag	  tycker	  ju	  om	  ordet	  museum	  men	  för	  många	  har	  det	  en	  negativ	  klang.	  /.../	  Jag	  vill	  

inte	  att	  det	  ska	  kopplas	  till	  något	  som	  är	  tråkigt,	  utan	  snarare	  till	  något	  som	  verkligen	  är	  

inspirerande	  och	  kul.”	  

	  

I	  intervjun	  med	  Harland	  framgick	  även	  att	  utställningsbegreppet	  kan	  uppfattas	  som	  friare	  

jämfört	  med	  museibegreppet.	  I	  utställningsbegreppet	  ryms	  ett	  bredare	  och	  mer	  

nytänkande	  perspektiv	  medan	  många	  anser	  att	  ett	  museums	  uppgift	  är	  att	  ställa	  ut,	  och	  

utgå	  från	  föremålen	  i	  samlingarna.	  Harland	  ger	  sin	  syn	  på	  utställningar	  på	  följande	  sätt	  

“/…/	  jag	  tycker	  inte	  att	  utställningsmediet	  gör	  sig	  för	  fördjupningar.	  /…/	  det	  tycker	  jag	  att	  

man	  på	  ett	  mycket	  bättre	  sätt	  får	  ta	  del	  av	  på	  andra	  ställen.	  Alltså,	  man	  orkar	  inte	  ta	  in	  så	  

mycket	  information	  på	  det	  sättet	  i	  en	  utställning.”	  	  

	  

Grebius	  pekar	  även	  ut	  ett	  ökat	  användande	  av	  teknik	  som	  en	  trend	  men	  är	  noga	  med	  att	  

poängtera	  att	  tekniken	  bör	  stödja	  innehållet	  och	  inte	  vice	  versa.	  “/.../	  med	  all	  ny	  teknik	  så	  
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finns	  det	  ju	  möjligheter	  att	  jobba	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  med	  kommunikationen	  och	  innehållet	  

och	  uppdaterbarheten	  och	  att	  levandegöra	  utställningen	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt.	  Och	  det	  tycker	  

jag	  kan	  vara	  väldigt	  positivt	  om	  man	  gör	  det	  på	  rätt	  sätt.	  Sen	  så	  finns	  också	  alltid	  den	  här	  

risken	  att	  man	  tänker	  för	  mycket	  på	  teknik	  och	  att	  man	  har	  för	  stor	  tilltro	  till	  teknik	  som	  

sådan.“	  

	  

Grebius	  hoppas	  och	  tror	  att	  det	  är	  en	  trend	  att	  “/…/	  jobba	  mycket	  med	  besökarens	  egna	  

deltagande	  och	  se	  på	  en	  helhetsupplevelse,	  mer	  än	  museet	  eller	  utställningen	  som	  en	  plats	  att	  

visa	  upp	  saker.	  Självklart	  kommer	  man	  alltid	  att	  behöva	  visa	  upp	  saker,	  det	  är	  inte	  fel	  på	  

artefakter,	  det	  är	  inget	  fel	  med	  att	  visa	  upp	  saker	  men	  man	  kan	  jobba	  med	  sättet	  man	  gör	  det	  

på	  för	  att	  göra	  det	  till	  en	  mer	  enhetlig	  upplevelse	  och	  mer	  med	  deltagande.”	  	  

6.3.2	  Presentation	  av	  informanternas	  syn	  på	  upplevelser	  och	  upplevelseproduktion	  
Vi	  frågade	  informanterna	  vad	  de	  ansåg	  vara	  en	  upplevelseproduktion	  och	  ifall	  det	  funnits	  

element	  av	  upplevelser	  i	  de	  utställningar	  de	  arbetat	  med.	  

	  

“Upplevelseproduktion	  för	  mig,	  det	  är	  verkligen	  att	  se	  besökaren	  och	  jobba	  ur	  ett	  

besökarperspektiv	  och	  att	  jobba	  med	  sinnena	  /.../	  och	  att	  engagera	  besökaren	  att	  känna	  sig	  

påverkad	  av	  det	  den	  upplever.	  Att	  nå	  in	  helt	  enkelt.	  Att	  det	  inte	  lämnar	  en	  oberörd,	  utan	  

engagerar	  hela	  kroppen.”	  

(Harland)	  

	  

För	  Harland	  innebär	  upplevelseproduktion	  vidare	  att	  “få	  människan	  att	  finnas	  med	  sin	  

sinnesnärvaro,	  där	  och	  då	  och	  släppa	  bruset	  på	  det	  som	  har	  hänt	  tidigare	  på	  dagen	  /…/	  som	  

mindfulness,	  att	  finnas	  där,	  nu	  och	  då	  och	  ta	  in	  och	  när	  den	  [upplevelsen,	  förf.	  anm.]	  lämnar	  

utställningen,	  faktiskt	  finnas	  kvar,	  att	  det	  är	  något	  man	  minns.”	  

	  

Grebius	  hade	  svårare	  att	  definiera	  upplevelseproduktion	  eftersom	  hon	  menar	  att	  hon	  inte	  

brukar	  använda	  det	  ordet.	  “Upplevelse	  är	  något	  som	  är	  väldigt	  viktigt	  när	  man	  jobbar	  med	  

utställningar,	  men	  när	  jag	  tänker	  upplevelseproduktion	  så	  tänker	  jag	  nog	  väldigt	  mycket	  
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större	  än	  så,	  jag	  tänker	  event	  och	  jag	  tänker	  turism	  och	  jag	  tänker…	  att	  det	  kan	  vara	  nästan	  

vad	  som	  helst.”	  

	  

När	  frågan	  omformulerades	  till	  att	  handla	  om	  vad	  hon	  lägger	  i	  begreppet	  upplevelsebaserat	  

lärande	  som	  är	  ett	  begrepp	  hon	  använder	  för	  att	  beskriva	  sitt	  arbete	  med	  utställningar	  

svarade	  Grebius	  att	  “/…/	  vi	  skapar	  miljöer	  för	  lärande	  men	  vi	  vill	  göra	  det	  i	  en	  kontext	  av	  en	  

upplevelse.	  /…/	  det	  är	  ju	  att	  jobba	  med	  hela	  det	  rumsliga	  och	  hela	  utställningsmediet	  och	  allt	  

vad	  man	  kan	  göra	  och	  skapa	  insikter	  i	  det	  mediet	  och	  utmaningar,	  som	  är	  tricket.”	  	  

	  

I	  ett	  tillägg	  i	  efterhand	  menar	  Grebius	  att	  “vi	  vill	  med	  upplevelse	  engagera	  människor	  på	  ett	  

personligt	  plan	  och	  stimulera	  sinnen	  för	  att	  utlösa	  känslomässiga	  reaktioner.	  Generellt	  är	  

detta	  en	  ambition	  i	  alla	  våra	  projekt.	  Det	  kan	  vara	  både	  i	  enskilda	  övningar/element	  och	  hela	  

besöksupplevelsen.”	  

6.3.3	  Presentation	  av	  informanternas	  syn	  på	  betydelsen	  av	  lärande,	  eskapism,	  estetik	  och	  
underhållning	  inom	  utställningsproduktion	  
Informanterna	  bads	  rangordna	  begreppen	  estetik,	  eskapism,	  lärande	  och	  underhållning	  

utifrån	  sitt	  arbete	  med	  utställningar.	  Båda	  visade	  till	  en	  början	  en	  viss	  ovilja	  till	  att	  just	  

rangordna	  men	  diskuterade	  gärna	  kring	  begreppen	  och	  dess	  relevans	  för	  deras	  arbete	  med	  

utställningar.	  

	  

“/.../	  lärande	  tycker	  jag	  ändå	  är	  någon	  slags	  bas	  som	  ska	  finnas	  där	  men	  kanske	  inte	  på	  ett	  

traditionellt	  vis.	  Sen	  är	  estetiken,	  gestaltningen	  och	  underhållningen	  nyckeln	  för	  att	  nå	  till	  

lärandet,	  helt	  enkelt.	  Och	  även	  det	  här,	  tillflykten	  [eskapism,	  förf.	  anm.],	  att	  vara	  i	  nuet,	  att	  

släppa	  det	  som	  varit	  tidigare	  under	  dagen	  ur	  ett	  rent	  besökarperspektiv.	  Så	  man	  kan	  säga	  att	  

lärandet	  ligger	  liksom	  under	  och	  sedan	  så	  ligger	  de	  andra	  tre	  över	  som	  är	  på	  något	  sätt	  

nyckeln	  till	  det	  där.”	  

(Harland)	  
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“/.../	  i	  princip	  allt	  vi	  jobbar	  med	  utgår	  från	  ett	  lärande.	  Men	  för	  att	  uppnå	  ett	  lärande	  så	  måste	  också	  

det	  andra	  följa	  med.”	  	  

(Grebius)	  

	  

De	  båda	  informanterna	  är	  överens	  om	  att	  lärandet	  är	  en	  förutsättning	  för	  en	  bra	  

utställning.	  Däremot	  poängterar	  båda	  att	  det	  inte	  är	  ett	  traditionellt	  lärande,	  utan	  ett	  mer	  

upplevelsebaserat	  lärande	  som	  är	  primärt	  i	  utställningssammanhang.	  De	  båda	  anser	  att	  

underhållning	  är	  minst	  lika	  viktig	  som	  lärande	  och	  att	  det	  ska	  vara	  roligt	  att	  besöka	  

museer.	  De	  menar	  också	  att	  estetiken	  är	  viktig,	  även	  om	  Grebius	  anser	  att	  det	  inte	  är	  hur	  

snyggt	  det	  är	  som	  spelar	  roll,	  utan	  snarare	  att	  formspråket	  följer	  syftet	  och	  temat	  för	  

utställningen.	  Båda	  är	  även	  överens	  om	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  besökaren	  är	  närvarande	  i	  

utställningen	  och	  släpper	  andra	  tankar.	  Grebius	  menar	  att	  man	  kan	  leda	  in	  besökaren	  i	  det	  

tillståndet	  genom	  att	  skapa	  en	  kontrast	  från	  miljön	  utanför	  då	  besökaren	  kliver	  in	  i	  

utställningen.	  Dock	  säger	  Grebius	  att	  hon	  inte	  själv	  skulle	  använda	  ordet	  eskapism	  i	  

sammanhanget.	  

6.4	  Den	  permanenta	  utställningen	  på	  Piteå	  museum	  
Piteå	  museum	  är	  inhyst	  i	  det	  före	  detta	  rådhuset	  på	  Rådhustorget	  i	  centrala	  Piteå	  (Piteå	  

museum,	  2012).	  Den	  permanenta	  utställningen	  på	  Piteå	  museum	  har	  enligt	  Metelius	  varit	  

på	  plats	  sen	  år	  2000	  och	  inte	  uppdaterats	  sedan	  dess.	  Utställningen	  har	  namnet	  Piteå	  stad	  

1898	  och	  visar	  hur	  livet	  i	  Piteå	  kunde	  se	  ut	  på	  den	  tiden	  (Piteå	  museum,	  2012).	  	  

	  

Piteå	  stad	  1898	  finns	  i	  ett	  rektangulärt	  rum	  en	  trappa	  upp	  i	  museibyggnaden.	  Det	  finns	  två	  

ingångar/utgångar	  till	  rummet	  och	  i	  mitten	  av	  rummet	  finns	  en	  stor	  trämodell	  över	  Piteå	  

stad	  som	  det	  såg	  ut	  år	  1898.	  På	  tre	  av	  fyra	  väggar	  visas	  historien	  om	  Piteå	  stad	  både	  ur	  ett	  

historiskt	  perspektiv	  samt	  genom	  skildringar	  av	  tidstypiska	  yrken	  och	  pitebor.	  På	  den	  

fjärde	  väggen	  hänger	  en	  stor	  bild	  och	  endast	  en	  textskylt.	  Figuren	  nedan	  visar	  hur	  

utställningen	  ser	  ut	  idag.	  	  
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Figur 3 Piteå Stad 1898, fotografier av Sofia Martin	  

	  

På	  vägg	  ett	  varvas	  text	  och	  bilder.	  I	  hörnet	  mellan	  vägg	  ett	  och	  två	  är	  det	  helt	  tomt,	  medan	  

vägg	  två	  visar	  både	  text,	  bild	  och	  föremål.	  Även	  den	  tredje	  väggen	  är	  full	  med	  dessa	  tre	  

element.	  Föremålen	  finns	  både	  i	  glasmontrar	  och	  öppet	  för	  besökaren	  att	  beskåda	  -‐	  men	  då	  

med	  “var	  god	  rör	  ej”	  skyltar.	  Överlag	  är	  texterna	  rika	  på	  fakta,	  årtal	  och	  information.	  

Texterna	  på	  halva	  vägg	  två	  och	  vägg	  tre	  porträtterar	  olika	  tidstypiska	  sysselsättningar,	  och	  

personer	  som	  levde	  och	  verkade	  i	  Piteå.	  Vägg	  ett	  och	  halva	  vägg	  två	  berör	  viktiga	  händelser	  

i	  Piteås	  historia	  i	  kronologisk	  ordning.	  Tyngden	  i	  texterna	  ligger	  på	  ren	  fakta,	  snarare	  än	  

interpretation	  och	  berättande	  i	  texterna.	  Oklart	  är	  om	  tanken	  är	  att	  en	  besökare	  ska	  gå	  från	  

vägg	  ett	  till	  vägg	  fyra	  eller	  om	  de	  båda	  dörrarna	  in	  till	  utställningsrummet	  i	  själva	  verket	  

markerar	  början	  till	  två	  olika	  utställningar	  (en	  kronologisk	  historiebeskrivning	  och	  en	  

skildring	  av	  livet	  i	  Piteå	  1898).	  
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7	  ANALYS	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  resultat	  från	  både	  enkät	  och	  intervjuer	  att	  sammanflätas	  med	  

teorier,	  modeller	  och	  källor	  presenterade	  och	  utvecklade	  i	  arbetet.	  

7.1	  Generation	  Y	  som	  museibesökare	  
Efter	  genomgång	  av	  våra	  enkätinformanters	  svar	  har	  vi	  funnit	  att	  många	  av	  dem	  har	  

intressen	  som	  faller	  under	  en	  social	  kategori.	  Det	  tyder	  på	  att	  vårt	  urval	  av	  människor	  

tillhörande	  Generation	  Y	  är	  en	  väldigt	  utåtriktad	  grupp.	  De	  tycker	  om	  att	  vara	  tillsammans	  

med	  andra	  människor	  och	  har	  fritidsintressen	  som	  bygger	  på	  att	  de	  i	  största	  utsträckning	  

inte	  är	  ensamma.	  De	  är	  så	  kallade	  individualister	  i	  grupp	  eftersom	  de	  är	  tydliga	  i	  sina	  

åsikter	  men	  samtidigt	  värderar	  sociala	  aspekter	  högt,	  vilket	  både	  Pihl	  (2011)	  och	  Parment	  

(2008)	  menar	  är	  ett	  utmärkande	  drag	  hos	  Generation	  Y.	  De	  menar	  att	  generationen	  

hanterar	  många	  intryck	  samtidigt	  och	  tycker	  om	  att	  umgås	  med	  människor,	  gärna	  som	  är	  

från	  annan	  bakgrund	  eller	  har	  ett	  annat	  yrke	  eller	  åsikt	  då	  det	  berikar	  dem.	  	  

	  	  

Metelius	  påpekar	  att	  hon	  för	  den	  närliggande	  framtiden	  har	  en	  önskan	  om	  att	  Piteå	  

museum	  öppnas	  upp	  mer	  till	  de	  medier	  där	  Generation	  Y	  rör	  sig	  dagligen	  (såsom	  sociala	  

medier).	  Samtidigt	  som	  Parment	  (2008)	  beskriver	  hur	  Generation	  Y	  växt	  upp	  med	  teknik	  -‐	  i	  

form	  av	  allt	  från	  tv,	  dator	  och	  internet	  till	  mobiltelefoner	  och	  surfplattor	  -‐	  så	  ser	  vi	  i	  våra	  

enkätsvar	  att	  tekniken	  inte	  verkar	  vara	  ett	  av	  de	  viktigaste	  elementen	  i	  en	  museiutställning.	  

Vi	  kan	  utläsa	  att	  det	  istället	  är	  de	  mer	  traditionella	  elementen,	  text	  och	  bild,	  som	  värderas	  

högt.	  Detta	  är	  en	  spännande	  upptäckt	  då	  vi	  ser	  det	  som	  aningen	  motsägelsefullt	  att	  samma	  

personer	  som	  ständigt	  är	  omgivna	  av,	  och	  använder	  teknik	  inte	  värderar	  denna	  som	  ett	  

viktigt	  element	  i	  museiutställningar.	  En	  vidare	  reflektion	  kring	  detta	  är	  att	  generationen	  

möjligtvis	  inte	  ser	  teknik	  som	  en	  naturlig	  del	  i	  ett	  museums	  verksamhet	  och	  därmed	  inte	  

associerar	  teknik	  och	  museer	  med	  varandra.	  Detta	  kan	  vara	  förklaringen	  till	  att	  våra	  

enkätsvar	  inte	  påvisar	  att	  de	  tekniska	  elementen	  är	  viktiga	  för	  generationen.	  Vissa	  

informanter	  besöker	  sällan	  museum	  och	  Metelius	  tror	  att	  anledningen	  till	  att	  Generation	  Y	  

idag	  inte	  har	  tid	  eller	  intresse	  för	  museiutställningar	  förmodligen	  sammanfaller	  med	  att	  det	  
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idag	  finns	  så	  många	  andra	  saker	  i	  tillvaron	  som	  kräver	  generationens	  uppmärksamhet	  och	  

tid.	  Metelius	  påpekar	  dock	  att	  ett	  museum	  har	  tredimensionalitet	  att	  erbjuda	  -‐	  något	  som	  

denna	  mobila	  och	  uppkopplade	  generation	  inte	  är	  bortskämda	  med,	  vilket	  kan	  vara	  en	  stor	  

anledning	  till	  museibesök.	  	  

	  

Vi	  har	  funnit	  att	  informanterna	  värdesätter	  möjligheten	  till	  interaktion	  med	  andra	  

besökare	  vid	  museibesök,	  vilket	  stöds	  av	  Mossberg	  (2003)	  som	  menar	  att	  interaktion	  är	  en	  

avgörande	  faktor	  vid	  beslut	  om	  att	  besöka	  ett	  museum	  eller	  inte.	  Interaktion	  i	  

museiutställningar	  faller	  under	  Boswijk	  et	  al´s	  (2007)	  begrepp	  andra	  och	  tredje	  

generations	  upplevelser.	  Respondenterna	  vill	  därmed	  inte	  få	  sin	  museiupplevelse	  serverad	  

utan	  vill	  kunna	  vara	  med	  och	  påverka	  och	  skapa	  sin	  egen	  upplevelse,	  antingen	  till	  viss	  grad	  

(andra	  generationens	  upplevelse	  enligt	  Boswijk	  et	  al,	  2007),	  eller	  totalt	  (tredje	  

generationens	  upplevelse	  enligt	  Boswijk	  et	  al,	  2007).	  Precis	  som	  Prahalad	  och	  Ramaswamy	  

(2004)	  menar	  att	  dagens	  konsumenter	  gått	  från	  att	  vara	  oinformerade	  till	  att	  vara	  ständigt	  

uppkopplade	  och	  medvetna,	  så	  kan	  vi	  konstatera	  att	  generationen	  tar	  alltmer	  genomtänkta	  

och	  självständiga	  beslut.	  Detta	  kan	  översättas	  till	  att	  de	  vill	  ha	  kontroll	  över	  på	  vilket	  sätt	  de	  

upplever	  en	  museiutställning,	  därmed	  är	  en	  andra	  generationens	  upplevelse	  att	  föredra	  när	  

det	  gäller	  Generation	  Y.	  Så	  som	  Hjort	  (2010)	  och	  Veen	  och	  Vrakking	  (2006)	  beskriver,	  så	  

läser	  Generation	  Y	  nyckelord,	  prövar	  sig	  fram	  i	  tillvaron	  och	  har	  ett	  icke-‐linjärt	  tänkande.	  

Detta	  innebär	  att	  en	  utställning	  bör	  bygga	  på	  symboliskt	  tänkande,	  växelspel	  mellan	  

element	  samt	  en	  icke-‐linjär	  utformning	  för	  att	  passa	  generationen.	  

	  

vom	  Lehn	  (2005)	  menar	  att	  interaktion	  mellan	  museibesökare	  kan	  ske	  undermedvetet,	  

denna	  typ	  av	  interaktion	  antar	  vi	  dock	  att	  våra	  enkätinformanter	  inte	  avser	  i	  sina	  svar	  utan	  

de	  syftar	  med	  största	  sannolikhet	  på	  att	  en	  aktiv	  och	  medveten	  interaktion	  sker.	  

	  

Precis	  som	  Mossberg	  (2003)	  och	  Fernström	  (2005)	  beskriver	  att	  människan	  alltmer	  söker	  

efter	  något	  mer	  än	  att	  bara	  uppfylla	  basbehoven	  (mat,	  dryck,	  sömn),	  så	  har	  våra	  

informanter	  tydligt	  svarat	  att	  aspekter	  såsom	  caféer	  och	  restauranger	  på	  museerna	  inte	  

alls	  är	  lika	  viktiga	  som	  de	  sociala	  aspekterna.	  Att	  umgås	  med	  familj	  eller	  vänner	  är	  de	  
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viktigaste	  elementen	  vid	  ett	  museibesök,	  medan	  aspekterna	  som	  kan	  uppfylla	  människans	  

basbehov	  (Fernström,	  2005;	  Mossberg,	  2003)	  hos	  dagens	  Generation	  Y	  anses	  som	  

självklara	  element.	  Dessa	  behövs	  inte	  ens	  nämnas,	  utan	  ska	  finnas	  per	  automatik.	  

7.2	  Upplevelsefokuserade	  utställningsproduktioner	  
Grebius	  och	  Harland	  anser,	  precis	  som	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999),	  att	  de	  fyra	  fälten	  lärande,	  

estetik,	  underhållning	  och	  eskapism	  tillsammans	  skapar	  förutsättningar	  för	  upplevelser.	  

Däremot	  anser	  Harland	  och	  Grebius	  att	  dessa	  är	  olika	  viktiga	  inom	  utställningsmediet,	  till	  

skillnad	  från	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  som	  inte	  gör	  någon	  värdering	  i	  de	  olika	  fältens	  

betydelse	  för	  upplevelser	  utan	  menar	  att	  alla	  ska	  beröras.	  Att	  utställningar	  genererar	  

lärande	  är	  enligt	  informanterna	  en	  förutsättning	  för	  en	  bra	  utställningsproduktion.	  De	  

menar	  att	  de	  övriga	  elementen	  är	  byggstenar	  för	  att	  uppnå	  att	  ett	  lärande	  sker	  hos	  

besökaren.	  Harland	  och	  Grebius	  är	  överens	  om	  att	  underhållning	  är	  den	  viktigaste	  av	  dessa	  

tre	  byggstenar.	  Det	  menar	  även	  Tokuhama-‐Espinosa	  (opubl.)	  som	  skriver	  att	  roliga	  

utställningar,	  där	  lärandet	  sker	  indirekt,	  kan	  förändra	  människors	  liv	  och	  få	  dem	  att	  

intressera	  sig	  för	  och	  uppskatta	  ett	  specifikt	  ämne.	  Detta	  skulle	  i	  det	  långa	  loppet	  kunna	  

vara	  än	  mer	  värdefullt	  än	  specifik	  kunskap.	  Estetik	  är	  en	  självklar	  del	  i	  utformandet	  av	  en	  

utställning	  och	  Grebius	  menar	  att	  de	  estetiska	  inslagen	  skall	  stötta	  det	  övergripande	  temat.	  

Eskapismen	  är	  en	  viktig	  faktor	  på	  så	  sätt	  att	  gästen	  lämnar	  vardagen	  under	  besöket	  och	  

helt	  går	  upp	  i	  utställningen,	  vilket	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  besökaren	  ska	  kunna	  bli	  

berörd	  på	  ett	  djupare	  plan.	  Det	  kan	  enligt	  Grebius	  göras	  genom	  att	  en	  kontrast	  från	  miljön	  

som	  besökaren	  kommer	  från	  skapas	  i	  början	  av	  utställningen.	  Utifrån	  dessa	  resultat	  har	  vi	  

gjort	  om	  Pine	  och	  Gilmore’s	  (1999)	  modell	  The	  Experience	  Realms	  för	  att	  anpassas	  till	  

utställningar	  (figur	  4).	  
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Figur 4 Upplevelsefälten för utställningsproduktion. Egen modell baserad på  

Pine och Gilmore´s (1999) The Experience Realms 
	  

Modellen	  visar	  de	  tre	  byggstenarna	  underhållning,	  estetik	  och	  eskapism	  som	  

förutsättningar	  för	  att	  lärande	  ska	  uppstå	  i	  utställningen.	  Underhållning	  är	  den	  viktigaste	  

faktorn	  för	  att	  lärande	  ska	  uppstå,	  varför	  den	  är	  större	  än	  de	  övriga	  två	  i	  modellen.	  	  
 
Både	  Harland	  och	  Grebius	  använder	  ordet	  upplevelse	  i	  olika	  sammanhang	  när	  de	  pratar	  om	  

utställningar	  som	  de	  producerar.	  Harland	  menar	  att	  hon	  arbetar	  med	  

upplevelseproduktion	  genom	  att	  utgå	  ifrån	  gästen	  i	  utformningen	  av	  utställningar.	  Både	  

hon	  och	  Grebius	  anser	  att	  upplevelser	  går	  ut	  på	  att	  lyckas	  engagera	  och	  påverka	  besökaren.	  

Ledorden	  som	  återkommer	  gång	  på	  gång	  i	  intervjuerna	  är	  att	  det	  i	  en	  upplevelse	  uppstår	  

ett	  engagemang	  hos	  besökaren	  och	  denne	  blir	  känslomässigt	  berörd	  och	  påverkad	  på	  ett	  

djupare	  plan	  som	  finns	  kvar	  i	  medvetande	  efteråt.	  I	  likhet	  med	  detta	  menar	  Mossberg	  

(2003)	  att	  en	  upplevelse	  väcker	  känslor	  och	  engagemang	  hos	  besökaren.	  Harland	  nämner	  

även,	  i	  enlighet	  med	  Boswijk	  et	  al	  (2007),	  att	  sensorik	  är	  ett	  viktigt	  verktyg	  när	  man	  

producerar	  upplevelser	  eftersom	  det	  påverkar,	  engagerar	  och	  berör	  då	  sinnesstimulering	  

leder	  till	  att	  känslor	  uppstår.	  Grebius	  påpekar	  även	  att	  helheten	  är	  viktig	  för	  upplevelsen,	  

vilket	  kan	  kopplas	  till	  Mossbergs	  (2003)	  uppfattning	  om	  betydelsen	  av	  det	  intryck	  gästen	  

får	  av	  upplevelserummet.	  Utifrån	  resultatet	  kan	  vi	  se	  att	  en	  upplevelse	  i	  
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utställningssammanhang	  innebär	  att	  besökaren	  påverkas,	  engageras	  och	  berörs	  på	  ett	  

känslomässigt	  plan.	  Harland	  berättar	  att	  det	  pågår	  en	  het	  diskussion	  inom	  museivärlden	  

angående	  utställningarnas	  roll,	  där	  vissa	  aktörer	  menar	  att	  det	  är	  samlingarna	  och	  

föremålen	  som	  ska	  vara	  i	  fokus,	  medan	  andra	  anser	  att	  det	  är	  berättelserna	  som	  bör	  

komma	  i	  första	  hand.	  Utifrån	  ett	  upplevelseproduktionsperspektiv	  är	  det	  självklart	  att	  en	  

utställningsproduktion	  har	  berättelserna	  och	  helheten	  i	  centrum	  och	  kommunicerar	  dessa	  

genom	  interpretation.	  Föremål	  och	  andra	  gestaltningsverktyg	  bör	  stötta	  det	  övergripande	  

temat	  och	  föra	  berättelserna	  framåt,	  vilket	  även	  Harland	  anser.	  Hjort	  (2010)	  påpekar	  att	  

växelspelet	  mellan	  olika	  uttryck	  är	  viktigt	  i	  utställningar	  för	  att	  besökaren	  ska	  uppnå	  

kunskap	  och	  för	  att	  generera	  upplevelser.	  Grebius	  pekar	  ut	  ett	  ökat	  användande	  av	  teknik	  

som	  en	  stark	  trend,	  men	  är	  även	  hon	  noga	  med	  att	  denna	  måste	  stötta	  dramaturgin.	  

Harland	  tycker	  sig	  se	  att	  det	  är	  en	  trend	  inom	  utställningsproduktion	  att	  arbeta	  mot	  

upplevelseindustrin	  och	  att	  det	  finns	  ett	  ökat	  fokus	  på	  att	  producera	  kommersiellt	  

gångbara	  utställningar.	  Det	  vill	  säga	  att	  utställningarna	  har	  ökat	  fokus	  på	  besökaren	  och	  

målgruppens	  efterfrågan	  på	  upplevelser.	  Däremot	  menar	  Harland	  att	  det	  även	  finns	  en	  

föreställning	  hos	  en	  del	  museer	  att	  de	  måste	  utgå	  från	  samlingarna	  för	  att	  kallas	  museum.	  

Vidare	  framkom	  att	  Harland	  anser	  att	  utställningsbegreppet	  verkar	  vara	  större	  och	  friare	  

och	  kan	  inrymma	  mer	  än	  museibegreppet.	  Detta	  skulle	  kunna	  vara	  en	  förklaring	  till	  att	  det	  

har	  uppstått	  en	  oenighet	  om	  vad	  som	  egentligen	  definierar	  en	  museiutställning.	  Grebius	  

tror	  att	  det	  är	  en	  trend	  att	  jobba	  med	  gästens	  helhetsupplevelse	  och	  deltagande	  vilket	  stöds	  

av	  Veverka	  (2006a)	  som	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  besökarna	  kan	  relatera	  innehållet	  i	  

utställningen	  till	  sitt	  vardagliga	  liv	  och	  att	  genom	  interpretation	  förmedla	  en	  historia	  som	  

berör.	  Genom	  att	  fokusera	  på	  begreppen	  Provoke,	  Relate	  och	  Reveal	  (Veverka,	  2006a)	  i	  sin	  

interpretation	  kan	  en	  utställningsproduktion	  lyckas	  i	  framställningen	  av	  berättelser.	  

Mossberg	  (2003)	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  när	  hon	  menar	  att	  det	  inte	  enbart	  är	  det	  som	  

exponeras	  som	  lockar	  besökarna	  till	  museet,	  utan	  även	  andra	  aspekter	  som	  social	  aktivitet	  

är	  avgörande.	  Detta	  visar	  sig	  kanske	  framför	  allt	  i	  de	  kringaktiviteter	  som	  många	  museer	  

idag	  erbjuder.	  Vi	  anser	  att	  sociala	  aspekter	  även	  skulle	  kunna	  vara	  integrerat	  i	  själva	  

utställningarna	  och	  att	  det	  är	  ett	  viktigt	  perspektiv	  i	  utformningen	  av	  utställningar	  mot	  det	  

som	  Boswijk	  et	  al	  (2007)	  definierar	  som	  samproduktion	  eller	  andra	  generationens	  
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upplevelse.	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  gästen	  själv	  är	  med	  och	  påverkar	  delar	  av	  innehållet	  i	  

utställningen	  för	  att	  passa	  den	  egna	  individens	  önskemål	  och	  behov.	  Detta	  kräver,	  precis	  

som	  Haggren	  et	  al	  (2008)	  	  menar,	  alltid	  något	  av	  gästen	  som	  på	  så	  sätt	  blir	  engagerad	  på	  ett	  

naturligt	  sätt.	  	  

	  

Utifrån	  denna	  analys	  har	  vi	  identifierat	  och	  kallat	  utställningsproduktioner	  där	  teorier	  från	  

upplevelseproduktion	  återfinns	  för	  Upplevelsefokuserade	  utställningsproduktioner.	  	  De	  

utmärker	  sig	  genom	  att	  berättelsen	  är	  i	  fokus,	  att	  den	  engagerar	  samt	  berör	  besökaren	  

genom	  sinnena.	  
 

Upplevelsefokuserad	  

utställningsproduktion	  

Traditionell	  

utställningsproduktion	  

Berättelsen	  i	  fokus	  (interpretation)	   Föremålen	  i	  fokus	  

Översiktlig	  inlärning	   Fördjupande	  inlärning	  

Besökaren	  är	  aktivt	  engagerad	  (Andra	  

generationens	  upplevelse)	  

Besökaren	  är	  passivt	  åskådande	  (Första	  

generationens	  upplevelse)	  

Tonvikt	  på	  lärande	  genom	  underhållning	  

och	  upplevelser	  

Tonvikt	  på	  lärande	  genom	  text	  och	  

föremål	  

Fler	  sinnen	  stimuleras	   Främst	  synsinnet	  stimuleras	  

Fokus	  på	  social	  interaktion	   	  

Besökaren	  blir	  känslomässigt	  berörd	  och	  

påverkad	  

	  

Minnesvärt	   	  

Målgruppsanpassat	   	  
Tabell 5 Utställningsproduktion - två olika förhållningssätt. Egen modell	  
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8	  KONKLUSIONER	  
I	  detta	  avsnitt	  besvarar	  vi	  våra	  frågeställningar	  en	  åt	  gången.	  Den	  sista	  frågan	  innehåller	  

även	  den	  konceptutveckling	  vi	  gjort	  för	  Piteå	  museum.	  

8.1	  Generation	  Y	  som	  museibesökare	  
Generation	  Y	  har	  många	  intressen	  som	  faller	  under	  en	  social	  kategori	  och	  detta	  är	  även	  

viktigt	  vid	  museibesök.	  De	  värdesätter	  social	  interaktion	  på	  museum,	  helst	  med	  familj	  

och/eller	  vänner.	  Då	  de	  ständigt	  vill	  utvecklas	  och	  få	  uppmärksamhet	  kan	  det	  uppfattas	  

som	  svårt	  att	  fånga	  dem	  och	  faktiskt	  få	  dem	  att	  avsätta	  tid	  för	  ett	  museibesök.	  Det	  finns	  i	  

dagens	  samhälle	  så	  många	  olika	  saker	  som	  kräver	  generationens	  uppmärksamhet	  på	  

samma	  gång	  att	  något	  så	  traditionellt	  som	  ett	  museum	  inte	  ligger	  högt	  på	  listan	  över	  

fritidsaktiviteter.	  Trots	  att	  generationen	  ständigt	  hanterar	  flertalet	  intryck	  samtidigt	  och	  är	  

uppkopplade	  och	  kommunicerande	  är	  tekniska	  element	  inte	  högt	  värderade	  när	  det	  gäller	  

viktiga	  element	  i	  en	  museiutställning.	  Sammanfattningsvis;	  

● värdesätter	  social	  interaktion	  

● ständigt	  kommunicerande	  

● vill	  ständigt	  utvecklas	  

● omväxling	  förnöjer	  

8.2	  Hur	  inslag	  av	  upplevelseproduktion	  kan	  användas	  inom	  kulturhistoriska	  
utställningsproduktioner	  
Utställningar	  som	  inkluderar	  värden	  och	  teorier	  från	  upplevelseproduktion	  har	  vi	  valt	  att	  

benämna	  Upplevelsefokuserade	  utställningar.	  Det	  som	  utmärker	  Upplevelsefokuserade	  

utställningar	  är	  att	  berättelsen	  är	  i	  fokus	  och	  att	  den	  engagerar	  och	  berör	  besökaren	  genom	  

sinnena.	  Alla	  föremål	  och	  verktyg	  som	  används	  bör	  stötta	  och	  föra	  berättelsen	  framåt	  vilket	  

leder	  till	  ett	  sammanhållet	  och	  tilltalande	  helhetsintryck.	  Upplevelsefokuserade	  

utställningar	  syftar	  inte	  till	  att	  ge	  fördjupningar,	  utan	  till	  att	  väcka	  entusiasm	  och	  ett	  

övergripande	  intresse	  hos	  besökaren.	  Detta	  görs	  genom	  att	  underhålla	  och	  engagera	  gästen	  
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och	  göra	  denne	  till	  medproducent	  av	  vissa	  delar	  av	  utställningen	  för	  att	  på	  så	  vis	  kunna	  

relatera	  innehållet	  och	  skapa	  värde	  och	  mening	  i	  sitt	  eget	  liv.	  

8.3	  Hur	  teorier	  från	  upplevelseproduktion	  kan	  bidra	  till	  att	  göra	  kulturhistoriska	  
utställningar	  attraktiva	  för	  Generation	  Y,	  exemplifierat	  på	  utställningen	  Piteå	  
stad	  1898	  på	  Piteå	  museum	  
Vi	  har	  funnit	  att	  Upplevelsefokuserade	  utställningar	  kan	  vara	  nyckeln	  till	  att	  locka	  

Generation	  Y	  till	  museibesök	  eftersom	  dess	  innehåll	  stämmer	  väl	  överens	  med	  de	  

preferenser	  som	  generationen	  har.	  Vi	  har	  definierat	  ett	  antal	  områden	  som	  Piteå	  museum	  

med	  enkla	  medel	  skulle	  kunna	  utveckla	  utan	  att	  det	  krävs	  några	  större	  ekonomiska	  

resurser:	  

● Välj	  ut	  ett	  färre	  antal	  föremål,	  bilder	  och	  förkortade	  texter	  och	  låt	  dessa	  ta	  större	  

plats.	  

● Välj	  ut	  personliga	  berättelser	  som	  gestaltas	  genom	  film,	  ljud	  eller	  berättarröst.	  

● Sammanfläta	  historiska	  händelser	  och	  levnadsöden.	  

● Öka	  underhållningsvärdet	  genom	  att	  låta	  de	  personliga	  berättelserna	  berättas	  ur	  ett	  

jag-‐perspektiv	  för	  att	  ge	  besökaren	  en	  chans	  att	  lära	  känna	  personen.	  

● Bind	  ihop	  modellen	  över	  Piteå	  stad	  med	  berättelser	  och	  historiska	  händelser.	  

● Skapa	  möjlighet	  till	  interaktion	  genom	  sociala	  medier.	  

● Skapa	  en	  kontrast	  i	  till	  vardagen	  i	  början	  av	  utställningen	  för	  att	  få	  besökaren	  att	  

vara	  helt	  närvarande.	  	  

● Arbeta	  aktivt	  med	  att	  stimulera	  så	  många	  sinnen	  som	  möjligt.	  

8.3.1	  Konceptutveckling	  av	  utställningen	  Piteå	  Stad	  1898,	  Piteå	  museum	  	  
Genom	  att	  skapa	  en	  kontrast	  mot	  vardagen	  ska	  besökaren	  välkomnas	  in	  i	  Piteås	  historia	  

och	  lämna	  vardagen	  utanför	  för	  att	  vara	  helt	  närvarande	  i	  upplevelsen.	  I	  nuläget	  är	  text	  och	  

bild	  de	  dominerande	  inslagen	  i	  Piteå	  Stad	  1898	  tillsammans	  med	  föremål.	  Vi	  föreslår	  att	  

man	  använder	  ett	  växelspel	  av	  element	  för	  att	  presentera	  berättelserna.	  Vi	  anser	  vidare	  att	  

man	  bör	  välja	  ut	  ett	  färre	  antal	  föremål,	  bilder	  och	  förkortade	  texter	  för	  att	  låta	  dessa	  ta	  

större	  plats.	  Andra	  utvalda	  historier	  kan	  gestaltas	  genom	  film,	  ljud	  eller	  berättarröst.	  

Museet	  bör	  sträva	  efter	  att	  sammanfläta	  viktiga	  historiska	  händelser	  med	  de	  historiska	  
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pitebornas	  levnadsöden	  genom	  berättelser	  istället	  för	  att	  hålla	  dem	  åtskilda	  såsom	  fallet	  är	  

i	  dagsläget.	  För	  att	  öka	  underhållningsvärdet	  bör	  de	  informationstunga	  texterna	  bytas	  ut	  

mot	  texter	  utformade	  i	  enlighet	  med	  interpretationstekniken	  och	  inkludera	  delarna	  

Provoke,	  Relate	  och	  Reveal.	  Låt	  personerna	  som	  det	  berättas	  om	  i	  dagsläget	  berätta	  sin	  

historia	  ur	  ett	  jag-‐perspektiv,	  vilket	  ger	  besökaren	  en	  chans	  att	  lära	  känna	  personen	  i	  fråga.	  

Vi	  vill	  även	  binda	  ihop	  den	  nuvarande	  modellen	  över	  Piteå	  stad	  med	  de	  historiska	  

invånarnas	  berättelser.	  Detta	  skapar	  en	  icke-‐linjär	  struktur,	  vilket	  passar	  Generation	  Y	  

eftersom	  de	  uppfattar	  sin	  omvärld	  genom	  att	  hoppa	  mellan	  teman,	  snarare	  än	  genom	  en	  

logisk	  tidsföljd.	  Upplevelsefokuserade	  utställningsproduktioner	  engagerar	  genom	  att	  

besökarna	  har	  möjlighet	  att	  vara	  medskapare	  till	  den	  egna	  upplevelsen.	  Detta	  tilltalar	  de	  

självständiga	  individer	  som	  Generation	  Y	  är.	  Arbete	  med	  interaktivitet	  kan	  ske	  genom	  att	  

skapa	  ett	  konto	  på	  Facebook	  där	  besökarna	  kan	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  reflektioner	  från	  

utställningen	  och	  där	  de	  aktivt	  kan	  bidra	  till	  historien	  genom	  att	  fylla	  på	  med	  egna	  

historiska	  eller	  samtida	  berättelser	  från	  Piteå	  stad.	  Förslagsvis	  kan	  det	  även	  finnas	  en	  dator	  

tillgänglig	  i	  utställningen	  för	  att	  besökarna	  ska	  kunna	  interagera	  direkt	  från	  utställningen.	  

Om	  en	  dator	  på	  plats	  inte	  går	  att	  genomföra	  är	  ett	  alternativ	  att	  i	  utställningen	  ha	  en	  

uppmaning	  att	  göra	  detta	  genom	  smartphones	  eller	  väl	  hemma	  igen	  på	  den	  egna	  datorn.	  

	  

För	  att	  göra	  utställningen	  mer	  estetiskt	  tilltalande	  skulle	  de	  i	  nuläget	  många	  vita	  A4-‐

skyltarna	  kunna	  bytas	  ut.	  Vi	  föreslår	  att	  man	  plockar	  ut	  färre	  och	  kortare	  texter	  som	  

presenteras	  i	  större	  format,	  med	  ett	  tilltalande	  typsnitt,	  och	  som	  harmonierar	  med	  den	  

övriga	  färgsättningen.	  Fler	  sinnen	  bör	  stimuleras	  än	  vad	  som	  görs	  i	  dagsläget,	  exempelvis	  

följande	  sinnen;	  

● syn	  -‐>	  sammanhållen	  design	  och	  genomgående	  tilltalande	  formspråk	  	  

● hörsel	  -‐>	  stadsljud	  i	  bakgrunden,	  människors	  berättelser	  

● känsel	  -‐>	  testa	  smedens	  verktyg	  eller	  skomakarens	  redskap	  

● lukt	  -‐>	  tidstypiska	  dofter,	  exempelvis	  tjära	  
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För	  att	  verkligen	  kunna	  utveckla	  utställningen	  Piteå	  stad	  1898	  till	  en	  Upplevelsefokuserad	  

utställning	  har	  vi	  även	  några	  förslag	  vilka	  skulle	  kräva	  mer	  omfattande	  och	  resurskrävande	  

arbete.	  

● Ljuslister	  integreras	  i	  stadsmodellen	  så	  att	  man	  kan	  trycka	  på	  knappar	  runt	  om	  i	  

utställningen	  och	  få	  en	  vald	  gata	  upplyst	  för	  att	  veta	  “var	  man	  befinner	  sig”.	  	  

● Modellen	  binds	  ihop	  med	  övriga	  delar	  i	  utställningen	  med	  hjälp	  av	  surfplattor.	  

● Surfplattorna	  kopplas	  till	  exempelvis	  Google	  Earth	  för	  att	  ge	  besökarna	  möjlighet	  att	  

navigera	  och	  se	  skillnader	  på	  hur	  staden	  såg	  ut	  förr	  jämfört	  med	  hur	  den	  ser	  ut	  idag.	  	  

● Genom	  surfplattorna	  kan	  man	  även	  se	  förinspelade	  scener	  från	  livet	  i	  staden	  förr.	  

● För	  att	  integrera	  och	  engagera	  besökarna	  kan	  de	  även	  här	  “fylla	  på	  historien”	  genom	  

att	  ange	  en	  plats	  i	  modellen	  där	  de	  bor	  eller	  har	  bott,	  har	  gått	  i	  skolan	  eller	  som	  de	  

har	  ett	  minne	  ifrån.	  	  
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9	  DISKUSSION	  
Vi	  anser	  att	  ämnet	  för	  arbetet	  är	  relevant	  då	  museiutställningar	  har	  sett	  relativt	  lika	  ut	  de	  

senaste	  decennierna	  och	  vi	  tror	  att	  dess	  roll	  kommer	  behöva	  förändras,	  och	  till	  viss	  del	  

redan	  börjat	  göra	  det,	  i	  takt	  med	  förändringar	  i	  samhället.	  Eftersom	  dagens	  unga	  vuxna	  har	  

vuxit	  upp	  i	  ett	  upplevelsesamhälle	  med	  en	  uppsjö	  av	  teknik	  och	  snabb	  kommunikation	  

måste	  utställningar	  som	  vill	  attrahera	  den	  målgruppen	  anpassas	  för	  att	  passa	  dessa	  

personers	  sätt	  att	  leva.	  

	  

Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  den	  empiri	  och	  de	  teorier	  från	  upplevelseproduktion	  som	  använts	  i	  

detta	  arbete	  har	  inte	  fullt	  ut	  blivit	  vetenskapligt	  testade.	  De	  är	  istället	  ett	  resultat	  av	  

utveckling	  och	  anpassning	  av	  befintliga,	  traditionella	  forskningsområden.	  Många	  böcker	  på	  

ämnet	  upplevelseproduktion	  har	  sin	  grund	  i	  affärsutveckling	  genom	  upplevelser.	  Även	  om	  

arbetets	  huvudsakliga	  syfte	  inte	  är	  att	  generera	  vinst	  till	  museer	  är	  det	  fortfarande	  att	  

skapa	  förutsättningar	  för	  att	  locka	  fler	  besökare.	  Vinstsyfte	  eller	  ej	  så	  handlar	  det	  i	  grund	  

och	  botten	  om	  att	  producera	  upplevelser	  som	  människor	  väljer	  att	  lägga	  sin	  tid	  på.	  Hur	  en	  

upplevelse	  uppfattas	  ligger	  oftast	  helt	  i	  betraktarens	  ögon	  och	  upplevelsen	  kan	  variera	  från	  

gäst	  till	  gäst.	  Vi	  har	  i	  detta	  arbete	  utgått	  från	  de	  svar	  och	  den	  kontakt	  vi	  haft	  med	  

Generation	  Y	  samt	  producenter	  inom	  utställningsvärlden.	  En	  svaghet	  i	  det	  sistnämnda	  

skulle	  kunna	  vara	  att	  inte	  fler	  personer	  inom	  utställningsvärlden	  intervjuades	  och	  de	  svar	  

som	  fåtts	  därmed	  inte	  kan	  generaliseras.	  Våra	  informanter	  Sofia	  Grebius	  och	  Elin	  Harland	  

är	  båda	  i	  trettioårsåldern,	  vilket	  säkerligen	  påverkar	  deras	  synsätt	  på	  

utställningsproduktioner.	  Till	  detta	  kan	  dock	  läggas	  att	  de	  båda	  har	  en	  positiv	  inställning	  

till	  förändring	  och	  utveckling	  inom	  utställningsvärlden.	  Möjligen	  beror	  detta	  på	  att	  de	  är	  

relativt	  nya	  i	  sina	  yrkesroller	  och	  därmed	  inte	  har	  formats	  in	  i	  gamla	  traditioner	  och	  

föreställningar	  om	  hur	  det	  “ska”	  vara.	  Vi	  har	  vidare	  reflekterat	  över	  att	  de	  säkerligen	  har	  ett	  

annat	  sätt	  att	  tänka	  än	  vår	  valda	  målgrupp,	  Generation	  Y.	  Skillnaden	  i	  tankesätten	  ser	  vi	  

dock	  inte	  som	  en	  svaghet	  för	  vårt	  arbete	  då	  vi	  har	  valt	  personer	  som	  ligger	  i	  framkant	  i	  sitt	  

arbetssätt	  och	  därigenom	  också	  är	  medvetna	  om	  olika	  målgruppers	  preferenser	  och	  

intressen.	  Svarsfrekvensen	  på	  enkäten	  var	  40	  %,	  trots	  detta	  anser	  vi	  att	  svaren	  kan	  
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presenteras	  som	  åsikter	  från	  vårt	  urval	  av	  Generation	  Y.	  Dock	  kan	  vi	  inte	  dra	  några	  större	  

slutsatser	  eller	  generalisera	  svaren	  för	  Generation	  Y	  som	  större	  grupp.	  Vi	  har	  just	  därför	  

varit	  tydliga	  i	  arbetet	  om	  vem	  som	  anser	  vad	  samt	  poängterat	  att	  det	  är	  vårt	  urval	  av	  

informanter	  som	  anser	  någonting,	  och	  inte	  att	  det	  är	  åsikter	  från	  hela	  Generation	  Y.	  

	  

Då	  vi	  varit	  två	  personer	  som	  tillsammans	  skrivit	  detta	  arbete	  anser	  vi	  att	  tillförlitligheten	  i	  

våra	  presentationer	  och	  tolkningar	  av	  litteratur	  och	  övriga	  källor	  är	  stor.	  Genom	  ständig	  

kommunikation	  och	  diskussion	  har	  vi	  reducerat	  risken	  för	  missuppfattningar	  och	  

feltolkningar.	  Vi	  tror	  och	  hoppas	  att	  våra	  konklusioner	  är	  användbara	  för	  Piteå	  museum	  

och	  att	  delar	  av	  dem	  går	  att	  genomföra	  inom	  den	  närmsta	  framtiden.	  Trots	  att	  museet	  har	  

begränsade	  resurser	  anser	  vi	  att	  förändringar	  i	  den	  permanenta	  utställningen	  skulle	  kunna	  

göras	  med	  små	  medel.	  Det	  handlar	  mycket	  om	  att	  vända	  och	  vrida	  på	  de	  resurser	  som	  finns	  

och	  en	  del	  av	  våra	  förslag	  kostar	  inte	  mycket	  ur	  en	  ekonomisk	  synvinkel	  utan	  kräver	  mer	  

någon	  form	  av	  omarbetning	  eller	  uppdatering.	  

9.1	  Praktisk	  tillämpning	  
Det	  som	  vi	  i	  detta	  arbete	  benämnt	  Upplevelsefokuserade	  utställningsproduktioner	  är	  en	  

form	  av	  sammanslagning	  av	  både	  traditionella	  producentaspekter	  och	  nya	  inslag	  från	  

upplevelseproduktion.	  Denna	  typ	  av	  produktion	  skulle	  i	  ett	  vidare	  och	  större	  sammanhang	  

betyda	  att	  museer	  och	  dess	  utställningar	  följer	  med	  in	  i	  framtiden	  men	  samtidigt	  har	  kvar	  

syfte	  och	  roll	  i	  samhället.	  Då	  Generation	  Y	  uppskattar	  växelspel	  i	  intryck	  och	  samtidigt	  

värdesätter	  traditionella	  utställningselement	  kan	  Upplevelsefokuserade	  

utställningsproduktioner	  passa	  väldigt	  bra	  som	  utgångspunkt	  både	  i	  utveckling	  av	  

befintliga	  utställningar	  men	  också	  vid	  framtagande	  av	  nya	  utställningar.	  Vår	  egen	  modell	  

Utställningsproduktion	  -‐	  två	  olika	  förhållningssätt	  kan	  vara	  en	  utställningsproducent	  

behjälplig	  i	  produktionen	  av	  en	  Upplevelsefokuserad	  utställning	  för	  att	  se	  om	  alla	  delar	  

uppfylls	  på	  lyckat	  sätt.	  	  
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9.2	  Fortsatt	  forskning	  
Vi	  tycker	  att	  det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  vidare	  undersöka	  om	  Upplevelsefokuserade	  

utställningar	  är	  mer	  tilltalande	  för	  Generation	  Y	  än	  traditionella	  utställningar	  genom	  att	  

göra	  observationer	  i	  traditionella	  respektive	  Upplevelsefokuserade	  

utställningsproduktioner.	  Det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  genomföra	  en	  större	  

enkätundersökning	  för	  att	  få	  ett	  mer	  generellt	  resultat	  om	  vad	  som	  karaktäriserar	  

Generation	  Y	  som	  museibesökare,	  dess	  relation	  med	  museers	  och	  dess	  verksamhet	  samt	  

vilka	  preferenser	  de	  har	  rörande	  museiutställningar.	  
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Bilaga	  1	  -‐	  Intervjuguide	  
● Innan	  start	  av	  intervju	  

○ presentation	  av	  oss	  själva,	  ämne	  och	  syfte	  med	  examensarbetet	  

○ be	  om	  tillåtelse	  att	  spela	  in	  intervjun,	  med	  hjälp	  av	  iPhone	  

○ be	  om	  tillåtelse	  att	  publicera	  namn	  i	  examensarbetet,	  skriv	  kontrakt	  på	  detta	  

	  

● Under	  intervju:	  den	  av	  oss	  som	  ställer	  frågor	  

○ uppmärksam	  på	  svarens	  innehåll	  och	  mening	  

○ välj	  följdfrågor	  utefter	  svarens	  karaktär	  

○ ställ	  inte	  liknande	  frågor	  

○ ställ	  tydliga	  frågor,	  förklara	  vid	  önskan	  

	  

● Under	  intervju:	  den	  av	  oss	  som	  sitter	  bredvid	  

○ notera	  relevant	  icke-‐verbal	  kommunikation;	  kroppsspråk,	  ansiktsuttryck	  

○ notera	  eventuella	  intressanta	  sidospår	  och/eller	  information	  att	  kolla	  upp	  

senare	  

	  

● Avsluta	  intervju	  

○ ge	  informanten	  möjlighet	  att	  lägga	  till	  slutkommentar	  eller	  ställa	  frågor	  

○ tacka	  

○ avsluta	  inspelning	  av	  intervju	  

	  



 

 

Bilaga	  2	  -‐	  Kontrakt	  
	  	  
Detta	  kontrakt	  syftar	  till	  att	  visa	  på	  den	  ömsesidiga	  förståelsen	  av	  hanterandet	  av	  personuppgifter	  i	  

vårt	  examensarbete.	  I	  examensarbetet	  kommer	  vi	  nämna	  intervjupersonerna	  vid	  namn	  eftersom	  de	  

är	  nyckelpersoner	  i	  vårt	  arbete	  och	  därför	  har	  de	  inte	  möjlighet	  att	  vara	  anonyma.	  

	  	  

Vi	  vill	  försäkra	  oss	  om	  att	  de	  är	  medvetna	  om	  och	  ger	  sin	  tillåtelse	  för	  detta.	  

	  	  

	  	  

	  	  

Undertecknat	  den	  	  	  	  	  	  /	  	  2012	  

	  	  

	  	  

	  	  

____________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  

Informant	  

	  	  

	  	  

____________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ____________________________________	  

Astrid	  Fält	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Sofia	  Martin	  

	  



 

 

Bilaga	  3	  -‐	  Intervjufrågor	  till	  Ingrid	  Metelius,	  Piteå	  museum	  
● Vad	  har	  du	  för	  bakgrund	  och	  vad	  är	  din	  roll	  på	  Piteå	  museum?	  

● Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  med	  Piteå	  museum?	  

● Vad	  är	  Piteå	  museums	  syfte	  och	  mål,	  enligt	  dig?	  

● Hur	  har	  besöksstatistiken	  sett	  ut	  de	  senaste	  åren?	  

● Enligt	  er	  hemsida	  har	  ni	  fyra	  anställda	  i	  dagsläget,	  

○ Vilka	  är	  deras	  specifika	  ansvarsområden?	  

○ Vad	  har	  de	  för	  tidigare	  erfarenheter?	  

● Hur	  går	  processen	  till	  när	  en	  ny	  utställning	  ska	  byggas?	  

● Nu	  till	  några	  frågor	  kring	  den	  permanenta	  utställningen	  om	  Piteå	  stad;	  

○ Vem	  utformade	  den	  från	  början?	  

○ Vilken	  är	  utställningens	  primära	  målgrupp?	  

● Anser	  du	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  locka	  även	  unga	  vuxna,	  (80-‐	  och	  90-‐talister)	  till	  

museet?	  

○ Varför	  /	  Varför	  inte?	  

○ Har	  Piteå	  museum	  något	  extra	  fokus	  på	  att	  attrahera	  just	  Generation	  Y	  (födda	  

1980-‐2000)?	  

● Vilka	  framtidsvisioner	  finns	  för	  Piteå	  museum?	  

● Vad	  anser	  du	  är	  den	  största	  utmaningen	  för	  museet?	  

● Har	  du	  några	  övriga	  synpunkter	  eller	  frågor	  till	  oss?	  

	  

Tack	  för	  att	  du	  tog	  dig	  tid	  att	  ställa	  upp	  på	  intervjun!	  

	  



 

 

Bilaga	  4	  -‐	  Intervjufrågor	  till	  Elin	  Harland,	  Spritmuseum	  och	  Sofia	  
Grebius,	  Expology	  
● Berätta	  om	  dig	  själv	  och	  ditt	  arbete.	  

● Vad	  innebär	  utställningsproduktion	  för	  dig?	  

● Vad	  fick	  dig	  att	  vilja	  arbeta	  med	  utställningsproduktion?	  

● Vilka	  trender	  ser	  du	  inom	  utställningsproduktion?	  

● Utgår	  du	  vanligtvis	  från	  en	  specifik	  målgrupp	  i	  ditt	  arbete?	  

● Har	  du	  arbetat	  med	  utställningar	  som	  har	  haft	  Generation	  Y	  (80	  –	  90-‐talister)	  som	  

målgrupp?	  

○ (Om	  ja)På	  vilket	  sätt	  målgruppsanpassades	  dessa	  utställningar?	  

○ (Om	  inte)	  Har	  du	  några	  tankar	  på	  hur	  du	  skulle	  målgruppsanpassa	  en	  

utställning	  för	  den	  målgruppen?	  

● Hur	  brukar	  din	  arbetsprocess	  med	  en	  utställning	  se	  ut?	  

● Vad	  betyder	  upplevelseproduktion	  för	  dig?	  

○ Finns	  det	  /	  har	  det	  funnits	  element	  av	  upplevelseproduktion	  i	  utställningar	  

som	  du	  arbetar	  med	  /	  har	  arbetat	  med?	  

● I	  vilken	  ordning	  är	  följande	  element	  viktiga	  i	  arbetet	  med	  en	  utställning:	  

Underhållning,	  Estetik,	  Lärande	  och	  Eskapism?	  

	  

Tack	  för	  att	  du	  tog	  dig	  tid	  att	  ställa	  upp	  på	  intervjun!	  


