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Inledning  

Vandringsutställningen är ett vanligt fenomen inom museivärlden, men det finns 
få problematiseringar runt detta inom forskning både på museer och inom 
museivetenskap. Det finns dock mer skrivet om hur kontexten och rummet 
påverkar utställningar, vilket definitivt är faktorer som påverkar 
vandringsutställningar som byter plats och som det även sker andra förändringar 
runt.  

Frågor kring vandringsutställningar väcktes då jag praktiserade på Tekniska 
museet och såg hur utställningen Dataspel (som hette Spela Roll när den byggdes 
och när den flyttades från Tekniska museet) från IT-ceum byggdes upp och senare 
invigdes. Jag började undra över hur mycket man påverkas av omgivningen när 
man ”läser” en utställning? Vilka faktorer är det som påverkar utställningen? 
Finns det något som särskiljer vandringsutställningar? Är utställningen som jag 
ser i Stockholm samma sak som någon annan senare ser i Luleå? Museerna är i 
mångt och mycket koncentrerade runt sina egna samlingar, många anser också att 
museerna är sina samlingar, och därför funderade jag också vad 
vandringsutställningar har som syfte. Jag skriver i uppsatsen om vilka 
motivationer som ligger bakom vandringsutställningar och vad de anses tillföra ett 
museum. Eftersom det finns så lite skrivet om vandringsutställningar vill jag ta 
upp de olika aspekter som finns kring dessa och också vad som skrivits hittills. 

Jag ska skildra vandringsutställningar utifrån ett museiperspektiv med fokus 
på en vandringsutställning från IT-ceum i Linköping. Genom intervjuer och 
analys av litteratur och arkivmaterial kring vandringsutställningar har jag 
undersökt hur kontexten påverkar en vandringsutställning. Kontexten existerar 
inte bara historiskt sett utan även i nuet. Jag anser att man inte bara kan placera in 
föremål i en kontext, utan att även utställningen befinner sig i en kontext som 
påverkar föremålen och tolkningen av dessa. Jag tycker att man kan se 
utställningen som ett yttrande som i högsta grad påverkas av hur utställningen 
tolkas på platsen, vad man kan läsa ut av omgivningen och förväntan hos 
besökare. Det går inte att bortse från kontexten, en utställning existerar inte i ett 
vakuum och trots att producenterna av en utställning har en idé om vad 
utställningen skall uttrycka är det inte nödvändigtvis så den kommer att tolkas. I 
slutändan är det besökaren som läser av yttrandet och skapar sin egen förståelse 
av utställningens betydelse. 
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Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vandringsutställningar kontextuellt 
utifrån koncept som tiden, rummet, föremålen och temat. Jag använder mig av 
dessa termer för att distansera mig till det jag studerar1 och som praktiska verktyg 
för analys. Jag ämnar inte göra en utvärdering utifrån besökarsynpunkt eller ur 
föremålens utlånares perspektiv, utan tyngdpunkten ligger på vad som sker på 
museet där utställningen ställs ut. 

Det som intresserar mig är om det finns specifika förutsättningar kring just en 
vandringsutställning. Finns det någon påtaglig skillnad mellan 
vandringsutställningar och andra utställningar? Vilken betydelse har kontexten för 
en utställning? Vad är det som kan räknas som kontext till en utställning? Kan det 
uppstå speciella problem, som gör att förutsättningarna kring en 
vandringsutställning förändras och att det därigenom skiljer sig beroende på 
vilken plats man befinner sig på? 

Källmaterial, metod och avgränsningar  
Jag har gjort en kvalitativ analys med både halvstrukturerade2 intervjuer och 
öppna intervjuer som bandades och i vissa fall enbart antecknats då de var av 
kortare natur. Att jag valde att göra intervjuer i den formen beror på att jag 
tidigare använt mig av den formen och fått lyckade resultat. En halvstrukturerad 
intervju är både flexibel och ger samtidigt möjlighet att få svar på just det man är 
intresserad av att veta inför en undersökning. Använder man sig av en helt öppen 
intervju är det lätt att man kommer ifrån ämnet och jag anser också att det blir 
mindre möjlighet till missuppfattningar vid analysen av intervjun i efterhand om 
intervjun är halvstrukturerad. Att jag använde mig av bandspelare vid de längre 
intervjuerna berodde på att det är lättare att koncentrera sig på intervjusituationen 
om man inte behöver anteckna hela tiden, det är också mer kontrollerbart i 
efterhand. Dock kan en inspelare bidra till att intervjun blir mer ansträngd och att 
informanten talar mindre öppet. Då de flesta intervjuerna skedde under arbetstid 
blev intervjuerna inte längre än en timme som längst. 

Jag valde att inte intervjua besökare då jag främst studerade rörelsemönster 
vilket lämpligast observeras, och inte intervjuas om. Jag studerade besökare under 
tre tvåtimmarspass på förmiddagarna då det var mest besökare3 och även ett under 
en kväll, hur de gick, var de stannade och också vad som sades. Av tidsskäl har 

                                                 
1 Bouquet, Mary, 2000, ”Thinking and Doing Otherwise: Anthropological Theory in Exhibitionary Practice”, 
s. 218. 
2 Bursell, Barbro, 1993, Muntliga möten: om intervjuer i museernas samtidsdokumentation, s. 41. 
3 Intervju A och intervju F. 
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jag inte utfört några besökarutvärderingar, men besökarna var heller inte i fokus 
för min undersökning. 

Jag intervjuade bland annat en pedagog som genomförde visningarna på 
utställningen Dataspel, museivärdar som fanns tillhands vid utställningen, två 
personer ur utställningsteamet som skapade utställningen och den ansvarige 
intendenten på det första museet som hyrde utställningen. Jag har också studerat 
arkivmaterial från de båda vandringsutställningarna Toy tech och Sm@rt on Tour 
för att få en mer generell bild av vandringsutställningar, projektplanen över 
Dataspel, ritningar över tre av platserna som utställningen funnits på och skickat 
frågor via e-post till producenter av vandringsutställningar. På grund av den 
nyliga flytten av Riksutställningar från Stockholm till Visby, har jag inte berört 
Riksutställningars utställningar i någon större grad. 

Dataspelsutställningen rör sig om ett rum, med flera olika stationer vilka har 
inbyggda dataskärmar där man kan få pröva på att spela olika dataspel själv. Vissa 
stationer innehåller flera olika spel, andra har ett eller två exemplar av samma spel 
(då det är meningen att man skall kunna spela mot varandra). Det finns också 
montrar som inte innehåller spel, till exempel en pelare där man kan snurra olika 
tidsaxlar, en vägg där man kan montera ihop sin egen avatar4 och vepor som 
hänger från taket med uppförstoringar av människor som på ett eller annat sätt 
sysslar med dataspel. En avdelning har en pärm som innehåller skisser, flowcharts 
och programmeringskod och där står det också beskrivet vilka 
programmeringsspråk som är vanligast inom dataspel. Utställningen består av 
olika teman, som ljud, design, regler, kunskap, konst och spel som historiskt sett 
anses intressanta. Utställningen har först funnits på IT-ceum, ett datormuseum, i 
Linköping, för att sedan flyttas till Tekniska museet i Stockholm och befinner sig 
i skrivande stund på Teknikens hus i Luleå. 

Jag kommer att använda mig av termerna rummet, tiden, föremålen och temat 
som verktyg för min undersökning av vandringsutställningen ”Dataspel”. Dessa 
kommer jag att gå in djupare på senare i uppsatsen. I appendix fyra har jag en 
ordförklaring av en del termer som förekommer inom dataspel och som används i 
den här uppsatsen. 

Forskningsöversikt  
Vandringsutställningar är ett ämne inom museivetenskap som hittills inte 
behandlats mer djupgående, det som skrivits om vandringsutställningar är 
framförallt praktiska råd, reflexioner och kortare artiklar. När det gäller 

                                                 
4 Se appendix 4. 
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problematiseringar kring just vandringsutställningar förekommer de knappast alls, 
förutom i kortare stycken i samband med beskrivningar av specifika utställningar.  

Lothar P. Witteborg anser att man först behöver förstå den fulla vidden av en 
utställning, för att därefter kunna planera lokaliserade aktiviteter som till exempel 
vernissage, PR och marknadsföring, samt pedagogiska program utifrån 
utställningen.5  

Jag kallar detta att vara införstådd med temat. Att lägga till föremål ur den 
egna samlingen till en vandringsutställning kan belysa ett lokalt intresse eller 
händelse, eller utveckla ett underliggande tema. Dock behöver man alltid fråga sig 
varför föremålet läggs till. Det är en fråga som gäller både utrymme och ökade 
kostnader förutom att den är tematisk. Att lägga till föremål kräver ny skyltning 
där både typsnitt, formuleringar och färger skall passa in med det rådande temat 
och också montrar som inte skiljer sig för mycket från dem utställningen använder 
sig av.  

Witteborg föreslår också att om man förändrar hur föremålen är organiserade, 
behöver de fortfarande relatera till varandra i en logisk följd i sin helhet samt följa 
utställningens tema. Så länge man följer tema och utställningens färger och 
typsnitt ser han inga problem med att den som hyr utställningen själv lägger till 
föremål.6 Han tar då inte i beaktande att även om man ”följer temat” kan det 
finnas olika tolkningar av temat vilket kan ha stor betydelse för utställningen, 
vilket jag kommer att resonera vidare om senare. 

I Touring exhibitions skriver James Ayres att vandringsutställningar skiljer 
sig från övriga utställningar genom specifika särdrag som är lika påtagliga som 
skillnader mellan andra museer eller installationer i konstgallerier.7 Ayres liknar 
den tillfälliga utställningen vid en tidning, den är flyktig, den innehåller det 
senaste och ”läses” troligtvis bara en gång. Vandringsutställningens speciella 
förutsättningar tillåter den att spegla de senaste tankegångarna, nya upptäckter 
inom vetenskapen eller teknologiska utvecklingar, men också att visa upp nyligen 
hittade arkeologiska fynd eller ett nytt sätt att se naturvetenskap.8 Den kan även 
användas till att visa upp föremål som inte ryms inom den permanenta 
utställningen, som till exempel lån från privata samlingar. I en 
vandringsutställning kan det också ges möjlighet att belysa nya perspektiv på 
föremålen genom samarbete med andra museer som kan komplettera med föremål 
man inte själv har i samlingarna. Genom detta kan föremålen också nå en ny och 
större publik. Ayres skriver:  

                                                 
5 Witteborg, Lothar P., 1991, Good Show! A Practical Guide for Temporary Exhibitions, s. 2. 
6 Witteborg, 1991, s .6 ff. 
7 Ayres, James, 1995, ”Introduction”, s. ix. 
8 Ayres, 1995, s. x.  
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However, it is open to question whether any topics exist that are so localized as to be 
meaningless beyond their region or nation. Even a subject like ’vernacular architecture’ is 
best understood if seen within a national or international context and against the yardstick of 
’polite architecture’.9 
Julian Spalding ser vandringsutställningarna som föregångare till nästa 

generation av museer. Han skriver att vandringsutställningar är museernas 
laboratorier, att de förser museerna med tillfälle att experimentera med nya 
infallsvinklar, nya tolkningsmetoder och nya vägar att intressera människor och 
att det är dessa som de framtida museerna kommer att bygga på.10 Att använda 
vandringsutställningarna som en experimentell verkstad för utställningar i 
allmänhet förekommer också på andra ställen. Spalding ser 
vandringsutställningarna som verktyg för att utjämna tillgängligheten till 
föremålen och sprida njutning och kunskap jämlikt. 

Sally Rousham skriver om de olika skillnader som kan finnas i 
vandringsutställningens olika platser. Man behöver dels ha en klar föreställning 
om målgruppen och i en vandringsutställning behöver man då speciellt tänka på 
hur den målgruppen har möjlighet att besöka en utställning.11 Varje museum som 
lånar utställningen borde idealiskt sett vara med vid utställningens planering, för 
att kunna bidra till det generella tolkningstemat. Hur kan det användas eller 
anpassas till den specifika platsen, i betydelse av både fysisk och social kontext?12 

Vandringsutställningar kan vara ett sätt att dela på kostnader enligt Barry 
Lord.13 Det kan dock vara svårt att få alla medverkande museer att boka turnén 
redan på detta stadium. Han säger att  vandringsutställningar varit museernas 
främsta möjlighet att kunna ge tillträde åt samlingar som annars skulle stannat i 
förråden, men att man nu snarare övergått till att upprätta nya filialer av ett 
museum istället, för att kunna visa mer av museets samlingar. För Lord står 
föremålen i centrum, det är för att ge ökad tillgång till dessa som man bäst 
utnyttjar vandringsutställningar. 

Jan Hjorths inställning till vandringsutställningar påminner om Spaldings, han 
betonar att man i vandringsutställningar utvecklar utställningsteknik, ekonomiska 
principer och har en mer integrerad samverkan med andra företeelser som teater, 
musik, film och television.14 Hjorth talar också om föremålen, att låta dessa få 
möta en större och ny publik. Han skriver:  

Put them on tour, to meet more people in other places; and, of course, it is unfair not to lure 
new groups of visitors, as they are also taxpayers and consequently economic contributors, 
even thought they may not have dreamt of going to exhibitions.15 

                                                 
9 Ayres, 1995, s. x-xi. 
10 Spalding, Julian, 1995, ”The touring exhibitions manifesto”, s. xv. 
11 Rousham, Sally, 1995, ”Interpretation”, s. 93. 
12 Rousham, 1995, s. 93. 
13 Lord, Barry, 2002, ”Travelling exhibitions”, s. 290. 
14 Hjorth, Jan, 1994, ”Travelling exhibits: the Swedish experience”, s. 101 ff. 
15 Hjorth, Jan, 1994, s. 100. 

 8



 
Eva Persson beskriver utställningen som en konstupplevelse.16 Hon anser att 

rummet i fråga om utställningar är viktigare än tiden, att historia kan berättas på 
olika sätt beroende på vilken miljö den visas i.17 Persson säger att det är omöjligt 
att göra levande utställningar utifrån stora teman, utan att man istället ska utgå 
ifrån en fråga eller ett konkret exempel.18 Utifrån sitt eget minne kan man 
konstruera historia med hjälp av föremål ur samlingarna.19 Man skulle kunna säga 
att föremålen inte är i centrum i sig, utan mer som en idé i väntan på 
igenkännande hos åskådaren. 

David Dean talar om att antingen är utställningen föremålsorienterad eller 
konceptorienterad, att antingen dominerar föremålen eller budskapet. Finns det 
mycket text är det budskapet som dominerar anser han, om det å andra sidan är 
objektet som är i fokus, talar detta för sig självt utan att behöva text.20  

Intendenten Steph Mastoris21 anser att vandringsutställningar kan höja 
profileringen hos museerna som hyr utställningen. Han delar in utställningen i 
olika utmärkande drag, som föremål och tema, innehåll, flexibilitet, tolkning och 
PR och feedback och ger förslag på hur man genomför en vandringsutställning 
med en låg budget. Han föredrar föremål som tål att röras vid och som kommer 
från olika historiska perioder för att ge besökarna en möjlighet att jämföra dem 
med nutida objekt. Innehållet skall uttrycka museets samlingars styrkor, inlånade 
föremål skall undvikas både av tids- och kostnadsskäl. Att kontrastera föremål 
från olika discipliner förmedlar inte bara en dramatisk effekt utan utökar också 
antalet teman i utställningen. Han ger också exempel på flexibilitet i hur olika 
teman arrangeras mellan varandra för att kunna passa in på olika museer och att 
text kan installeras individuellt för att ge utrymme till mottagarmuseets 
förutsättningar. Textmässigt följde utställningarna Ekarv- metoden, med korta 
texter, som kan förstås en och en. Han påpekar att de individuella museerna inte 
har lika ekonomiska förutsättningar att lägga på PR och att det därför kan skötas 
centralt. 
 

                                                 
16 Persson, Eva, 1994, Utställningsform: i kroppen på en utställare, s. 101. 
17 Persson, Eva, 1994, s.116. 
18 Persson, Eva, 1994, s. 143. 
19 Persson, Eva, 1994, s. 146 ff. 
20 Dean, David, 1994, Museum Exhibition: theory and practice, s. 3 f. 
21 Mastoris, Steph, 1997, ”Low-cost touring Exhibitions”, s. 20 ff. 
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Teoretiska utgångspunkter  

Vandringsutställningar är något som efterfrågas och skapas då man anser att det 
finns en fråga eller ett tema som har bredare giltighet, där det finns ett större 
publikt intresse.  

James Ayres och Sally Rousham talar båda om vandringsutställningar som 
engångsutställningar22. Dels innebär det för utställningens innehåll att det 
förväntas innehålla det senaste, dels att besökare inte hunnit skapa sig en 
föreställning om innehållet på samma sätt som vid en permanent utställning. Båda 
anser att besökarna snabbt behöver skaffa sig en överblick över utställningen. 
Detta borde leda till att vandringsutställningar passar mer för tematiska 
skildringar än föremålscentrerade. 

Utställningens kontext 
Inge Merete Kjeldgaard beskriver olika exempel på kontexter till föremål i sin 
studie av konstmuseer.23  Hon visar att hur man skapar kontext till föremålen i ett 
museum beror i högsta grad på vilken syn på konst man har. Hon nämner där den 
kronologiska kontexten, där konstnären står i centrum och som bygger på 
föreställningen om att konstnärens liv avspeglar sig dess konst. Därefter tar hon 
upp den stilorienterade kontexten där konsten är i centrum, där de bakomliggande 
tankegångarna är att det vid varje tid eller tidpunkt finns ett gemensamt projekt. 
Sedan skriver hon om den dialogbaserade kontexten, där man låter ett verk 
kontrasteras mot verk av andra konstnärer och perioder för att visa hur verk 
speglas mot olika kontexter och kan kommunicera över tid och stilriktningar. Sist 
skriver hon om när man presenterar enbart ett verk, där verket förväntas tala för 
sig självt. Möjligtvis kan musik få kombineras med verket som komplettering.  

Jag anser att för att kontextualisera en utställning behöver man sätta in den i 
den kontext där den kommer att befinna sig. Museer skapar en ny kontext till 
föremålen varje gång de ställs ut. Kontexten existerar inte bara historiskt, med 

                                                 
22 Ayres, James, 1995, s. ix & Sally Rousham, 1995, s. 93. 
23 Kjeldgaard, Inge Merete, 2005, “Værk i kontekst - et udstillingsmetodisk formidlings- og 
forskningsprojekt”, s. 135 ff. 
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föremålen placerade i den kontext som de befann sig i då de användes eller 
samlades in, utan även i nuet. Ivo Maroevic talar om museologin som täckande 
spatiala, temporala och sociala dimensioner24, jag ser detta som olika aspekter i en 
kontext hos en utställning. Jag ställer därför frågan om man kan säga att det är 
samma utställning som man ser i en vandringsutställning beroende på hur mycket 
den spatiala dimensionen är förändrad? Var går gränsen? 

Ross Parry och Andrew Sawyer anser att museirummet ”…transplants the 
visitor to another time or space”.25 De skriver också att storleken och formen av 
samlingarna är det som oftast utformar designen på museiutrymme och att 
teknologin för hur man visar upp är en av de största, eller den största 
bestämmande faktorn över hur museirummet utformas. Vid en 
vandringsutställning anpassas rummen efter föremålen som redan är valda.  

Carol Duncan talar om summan som större än delarna, att platsen tillsammans 
med föremålen skapar ett rituellt beteende.26 Det sker alltså en ömsesidig 
påverkan mellan föremål och rum, tillsammans skapas en sakral kontext där 
föremålen ges en djupare betydelse än tidigare. Det finns också en politisk kontext 
och hon nämner bland annat museet som kommunicerar en idé av staten som en 
frusen abstraktion utanför tid och historia.  

Troelson skriver att det finns en strävan till att föremålen skall uppgå i en 
symbios med platsen27 vilket jag tycker stämmer väl in på de flesta utställningar. 
Man vill skapa en ny kontext som består av föremål och rum tillsammans, som 
uttrycker något i samklang med varandra. 

Jag ser snarare museet som ett slags skattkammare av kunskap, där kunskapen 
manifesteras i de materiella tingen och där rörelsen genom rummet, som enligt 
Duncan är rituellt laddat, anses leda till nya kunskaper.  

Tiden 
Tidsbegreppet kan handla om både museets tid och besökarnas tid. Var 
någonstans museet befinner sig tidsmässigt, både  historiskt sett, vilka tidigare 
utställningar det haft som påverkat museets image både bland besökare och 
museimänniskor och var museet är under själva utställningens tid, det vill säga 
vilken image det innehar just då. Suzanne Mac Leod skriver att byggnader ändrar 
skepnad på grund av vilka värderingar som råder just då och hur utnyttjandet och 
formen skiftar beroende på den lokala tidsandan.28 Anders Troelson använder sig 

                                                 
24 Maroevic, Ivo, 1998, Introduction to museology: the European approach, s. 13. 
25 Parry, Ross & Andrew Sawyer, 2006, ”Space and the machine: adaptive museums, pervasive technology 
and the new gallery environment”, s. 42. 
26 Duncan, Carol, 1995, Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums, och 2004, ”The Universal Survey 
Museum”. 
27 Troelson, Anders, 2005, “Udenværker - strategier for udstillingsanalyse”,  s. 147. 
28 Mc Leod, Suzanne, 2006, “Rethinking museum architecture”, s. 13 ff. 
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av uttrycket ”rum forvandles til tid”29 som jag anser är väldigt träffande för 
museer. Museet uttrycker tid i form av det spatiala, det försöker fånga tiden i 
rummet och genom föremålen. 

Maroevic talar om en ny sorts tid som föremålen sätts i, en 
kommunikationstid, där föremålen förmedlar information från en annan tid.30  
Museet delar upp tiderna ett föremål existerar i och tolkar de olika budskapen från 
dessa perioder. Ett föremål har alltså inte bara ett budskap att ge från en specifik 
tid, utan är en sändare av olika budskap beroende på vilken tid man skildrar. De är 
representationer av kunskap. 

Besökarnas tid beror både på vilken säsong det är, vilken målgrupp som kan 
komma, när utställningen kommer till museet, och vad som samtidigt sker i 
omvärlden vilket kan påverka hur man ser på en utställning. Vilka förväntningar 
är det som de bär med sig till museet och utställningen? Paulette M. Mc Manus 
skriver om besökarnas olika motivationer för att besöka en utställning, hon visar 
också på att besökare beter och rör sig på olika sätt beroende på hur och varför 
man kom dit.31 

Rummet 
Utställningsrummet består inte bara av rummet utställningen ställs ut i, utan även 
staden man befinner sig i, museets arkitektur och utställningsrummets utformning. 
David Fleming skriver:  

But museum space is also the physical environs of the building - the exterior of the building 
itself, and its immediate surroundings, whether this be a street, square, park or other public 
area, or even countryside. […] We are beginning to touch upon the relationship a museum 
has with its city, if that is its context[…].32  

 
Han talar om att en besökare möter ett museums ”psykologiska utrymme” långt 
innan det faktiska besöket och att marknadsföring, PR och image är olika sätt att 
förbereda människor till kontakt med ett museum. 

Även hur rummen förbinds med varandra, påverkar utställningar. Finns det 
hinder för att ta sig dit, som i fallet med glasbron i Manchester Art Gallery33 
påverkar det också vilken målgrupp som kommer eller som till och med 
överhuvudtaget kan ta sig dit. Glasbron kom att istället för att binda ihop två olika 
utställningar, fungera som ett hinder då besökare tvekade att ge sig ut över ett 
genomskinligt golv. Det kan även påverka hur man tolkar en utställning beroende 
på vad man sett tidigare i museet eller om det inte finns tydliga gränser mellan 

                                                 
29 Troelson, Anders, 2005,  s. 148. 
30 Maroevic, Ivo, 1998, s. 131 ff. 
31 Mc Manus, Paulette M., 1991, ”Making sense of exhibits”, s. 37 f. 
32 Fleming, David, 2006, ”Creative space”, s. 54. 
33 Leaby, Helen Rees, 2006, ”Producing a public for art”, s. 111 
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utställningar eller teman. Förvirring föder oftast frustration, därför är tydlighet i 
rumsligheten mycket viktig. 

Föremålen 
Det finns en tendens inom museivärlden att antingen föremålen eller budskapet är 
i centrum. Enligt Peter van Mensch har museologin kommit att handla allt mer om 
kontexten istället för om föremålen. Han säger: ”A context can endow its objects 
with meaning and reciprocally objects contribute to the larger meaning of the 
space they inhabit.” 34 Van Mensch talar om bevarandeaspekten kring föremål 
som ställs mot deras sociala funktion, samlingen kontra utställningen.  

Jag anser dock att det även i utställandet av ett föremål finns en dualism, 
mellan föremålscentrering och budskapscentrering. Föremålet framställes 
antingen som unikt35 eller som en symbol för ett budskap. I det första fallet 
berättas en historia som centreras runt föremålet och föremålet är inte bara 
autentiskt utan också omöjligt att byta ut. 

Temat 
I det här fallet är föremålet inte längre i fokus utan kan ersättas med ett annat 
likvärdigt föremål så länge som det anses förmedla samma budskap. Föremålen är 
snarare illustrationer än bärare av kunskap, och det handlar i vissa fall snarare om 
förståelse för en företeelse än ren faktakunskap. Eva Persson anser att en 
utställning ska lära ut något via formen också, inte bara via innehållet. Det som 
händer inom människorna är viktigare än föremålen.36 Jan Hjorth skriver att 
upplevelsen av en utställning kan förtränga budskapet och kallar det för estetikens 
tyranni och att det leder till ”exhibition abuse”.37 

Traditionella utställningar är många gånger narrativt organiserade och tecknar 
en linje. Ibland är temat mer som ett övergripande paraply och Troelsen kallar det 
för kalejdoskopiska utställningar. Ett tema behöver inte överskugga föremålen, 
men ett starkt tema vill berätta något och upplevelsen kan kännas mindre som en 
dialog än som ett narrativ.  

 
 

                                                 
34 van Mensch, Peter, 1988, ”Museology and Museums”, s. 154. 
35 Kopytoff, 1986, ”The cultural biography of things: commodization as a process”, s. 64 ff. 
36 Persson, Eva, 1994, s. 150. 
37 Hjorth, Jan, 1994,  s. 115. 
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Undersökningen 

Permanenta utställningar 
Den permanenta utställningen koncentrerar sig runt museets egna samlingar och 
är skapad för att stå över en längre tidsperiod.  Förändringar är svåra att föra in, 
vilket betyder att föremålen agerar inte bara som minnen utan som minnen av 
gamla idéer.38 

Temporära utställningar 
Den vanligaste temporära utställningen är den som ställer ut både museets 
samlingar och inlånade föremål, medan vandringsutställningen innehåller nästan 
enbart inlånade föremål. Båda kräver ett ökat samarbete mellan olika museer och 
söker nya besökare till museet. Här finns det utrymme för att vara mer 
experimentell, men  som Lawrence Fitzgerald säger, ”they do not feature the very 
things that give a museum or gallery its identity and meaning - its most significant 
objects and collections”39.  

Blockbusterutställningar 
Vandringsutställningar delar vissa drag med blockbusterutställningar. I många fall 
är blockbustern en stor vandringsutställning eller också leder den till en 
vandringsutställning. John Andreasen och Ane Hejlskov-Larsen skriver om 
vandringsutställningen Tutankhamon: The Tomb and its Treasures (1976-79) som 
den första egentliga blockbusterutställningen40 Blockbustern beskriver de ha 
samma förutsättningar som andra utställningar, med tillägget att den skall tilltala 

                                                 
38 Fitzgerald, Lawrence, 2006, ”Building on Victorian ideas” s. 133. 
39 Fitzgerald, Lawrence, 2006,  s. 137. 
40 Andreasen, John  & Hejlskov-Larsen, Ane. 2005. ”Blockbusterudstillinger. Om blockbustergenren og dens 
værdigrundlag -diskussion af danske eksempler”, s. 284. 
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en större del av befolkningen precis som en vandringsutställning och Alfred Elsen 
skriver att ”The blockbuster can be defined as a largescale loan exhibition which 
people who normally don’t go to museums will stand in line for hours to see." 41 

Blockbusters behöver oftast lån av föremål utifrån och skapar en ny 
sammanfattning runt dessa. Vissa teman återkommer då blockbusters beskrivs, det 
är teman som till exempel Picasso, dinosaurier, Egypten och skatter42 och termer 
som används är speciellt, en upplevelse och event. Betoningen ligger på det 
temporära, att det är en förmån att kunna få se föremålen som inte kommer att gå 
att få se igen. Elsen skriver också att blockbustern är ett bra argument för att visa 
att museer tjänar samhället i allmänhet, nyttan med museer är beroende av att 
människor söker sig dit. Genom blockbustern återupptäcks museet som 
utflyktsmål och förståelsen för varför man samlar och bevarar föremål ökar. 

Vandringsutställningar 
Vandringsutställningar har existerat sedan en längre tid, t.ex. har the Museum of 
Modern Art i New York haft vandringsutställningar sedan 1931 och bildade 1933 
ett Department of Circulating Exhibitions, som skickade vandringsutställningar 
både inom USA och till Europa. Skälet till den första vandringsutställningen var 
att man behövde pengar från utomstående källor för att kunna finansiera museets 
första utställning i modern arkitektur.43 Ett senare skäl blev också att få större 
nytta av sina samlingar. Riksutställningar började år 1965 som ett experiment 
kring utställningar, varje enskild utställning skulle bidra till det större 
experimentet med att producera och distribuera utställningar.44 

I vandringsutställningen ges föremålen en ny miljö och kanske också en ny 
publik när den flyttas mellan olika platser. Föremålen har oftast ingen lokal 
anknytning till museet utan lånas in från både museisamlingar och privatpersoner. 
Att föremålen lånas in från en annan plats och att den produceras utanför platsen 
där den skall visas är två av vandringsutställningens kännetecken. Tidsperioden är 
oftast kort och platserna den visas på varierande, i vissa fall kan den visas endast 
på två platser, i andra fall kan den visas både inom ett land och gå på turné i flera 
länder. Detta gör troligtvis att det finns ett större behov för att temat för 
utställningen är desto starkare. 

I Standards for touring exhibition som kom 1995 definierades 
vandringsutställningar som:   

                                                 
41 Elsen, Alfred, 1986, Art in America s. 24. 
42 B.C, 1940,  ”Circulating Exhibitions”, s.3 & Andreasen, John  & Hejlskov-Larsen, Ane, 2005, s. 281. 
43 B.C, 1940,  s. 3. 
44 Hjorth, Jan, 1994,  s. 110. 
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is conceived and designed from the outset to be dismantled, packed, transported, unpacked 
and reassembled a number of times, so that it can be seen and enjoyed by visitors in more 
than one place of showing. A touring exhibition can be a collaboration between a small group 
of likeminded curators, or it can be a package which circulates to a large number of small 
venues. 45 
 
 År 2006 bytte man ut ordet touring mot exchanging för att visa att man även 

intresserade sig för utställningar som visades enbart på två ställen och betona 
vikten av samarbete mellan intendenter på olika museer och att man utbyter idéer 
lika mycket som föremål.46 

Riksutställningar beskriver sina utställningar som ”mobila rum”47 i deras 
årliga rapport från 2006. Där skriver de också att det är viktigt att utveckla 
strategier för att nå nya och fler besökare, att ta utställningen dit människor rör sig 
i vardagen är ett sätt att uppnå detta. De skriver också att de vill ge människor 
möjlighet att söka kunskap för att förstå och påverka sin samtid och bidra till en 
utveckling av utställningsmediet.48 Det handlar om aktuella, idéskapande och 
utmanande utställningar som väcker intresse och nyfikenhet. 

Arrangörer av vandringsutställningar 
I många fall är det ett museum, men det finns även producenter som existerar 
enbart eller huvudsakligen för att tillverka vandringsutställningar som 
Riksutställningar i Sverige, United Exhibits Group i Danmark, NETS Australia 
och Touring Exhibitions Group i Storbritannien. Dessa lägger tyngden på 
utställningsarbetet och pedagogiken runt detta och har ej egna samlingar med 
deras speciella villkor och drivkrafter. I Standards for Touring Exhibitions49 från 
2006 delas de ansvariga i en vandringsutställning in i lender, organizer och venue. 

Ansvar och inflytande går oftast in i varandra och ett museum kan i vissa fall 
vara utlånare, i andra fall organisatör eller vara mottagare av en 
vandringsutställning, men också ha flera roller på samma gång. Jag anser att 
gränserna mellan dessa inte är så skarpa att det behövs någon avgränsning mellan 
dessa.  

Ansvarsfördelning mellan mottagare och arrangör 
I Loans Between National and Non-national Museums50 betonas det att man 
behöver klara riktlinjer mellan arrangörer och mottagare vid turnerande 

                                                 
45 http://www.collectionslink.org.uk/conserve_objects/standards_colls_care 
46http://www.collectionslink.org.uk/organise_exhibitions/exchanging_exhibitions/exchanging_replaced_touri
ng 
47http://www.riksutstallningar.se/upload/Om%20Riksutst%c3%a4llningar/%c3%85rsredovisningen/Annual_
Report_%202006_SLUTVERSION.pdf 
48 http://www.riksutstallningar.se/Templates/Article____8935.aspx 
49 http://www.collectionslink.org.uk/organise_exhibitions/exchanging_exhibitions 
50 National Museum Directors Conference, 2003, Loans between national and non-national museums: new 
standards and practical guidelines, s. 18 f. 
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utställningar. Vad man behöver komma överens om är bland annat vem som är 
arrangör för turnén, kostnader, om försäkringarna täcker hela turnén eller om var 
och en av mottagarna är ansvariga för sin del, vem som är ansvarig för att det 
packas och transporteras på rätt sätt, om det skall finnas medföljande material som 
delas, hur lång tid det får ta att packa ihop utställningen, var någonstans 
utställningen förvaras mellan låneperioderna, hur föremål byts ut i händelse av 
behov samt hur mycket tillit som finns mellan de olika mottagarna och 
arrangörerna. 

Motivationer 
Syfte och mål för en vandringsutställning skiljer sig ofta mellan arrangör och 
mottagare. Arrangören lånar antingen ut föremål från sina egna samlingar eller 
lånar in dem från andra samlingar, medan mottagarna tar emot föremål som inte 
finns i deras egna samlingar. 

Arrangörerna 
Utställningarna skall underhålla, provocera och informera enligt Museum 
Association. Man har ett extra ansvar för att skydda utställningarna och göra dem 
mer effektiva genom att undvika missförstånd och motsägelsefullhet eftersom en 
vandringsutställning hanteras av olika människor vars metoder och vanor kan 
skilja sig åt.51 

NETS talar om vandringsutställningar som ”essential for general audience 
development”52 och vill öka tillgängligheten till föremålen. Man menar att 
vandringsutställningar bidrar till att besökare i avlägsna områden också ska bli 
museibesökare trots att de vanligtvis inte har tillgång till något museum. Att öka 
tillgängligheten till föremålen nämns också i National Museum Director’s 
Conference.53 Att med utställningarna involvera community groups är ett bra sätt 
ta kontakt för första gången, men i längden fungerar de inte för att upprätthålla 
relationer med specifika besökargrupper anser Fiona Davison54. Hennes museum 
använder numera vandringsutställningarna som ett sätt att informera om museets 
insamlingspolicy och samla in mer representativa föremål. Det kan även vara 
sponsorers syfte att öka sin image ”logo recognition and sponsor visibility”55, inte 
bara museets. Annars kan det hända som vid Sm@rt on Tour, att 
vandringsutställningen skapas på grund av efterfrågan från andra museer.56 
Utställningen var från början inte mobil och hette Fritt Fram innan den byggdes 
                                                 
51 http://www.collectionslink.org.uk/organise_exhibitions/exchanging_exhibitions/division 
52 http://www.netsaustralia.org.au/importance.htm 
53 National Museum Directors Conference, 2003, Loans between national and non-national museums: new 
standards and practical guideline, s. 2. 
54 Davison, Fiona, ”Outreach in a multi-cultural community”, s. 82. 
55 http://www.unitedexhibits.com/ 
56 Tekniska museets ämbetsarkiv, Sm@rt on Tour. 
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om till den rullande vandringsutställningen Sm@rt on Tour och handlade om 
hjälpmedel för funktionshindrade. 

Ett syfte kan också vara att öka uppmärksamheten kring ett museum. 
Elizabeth Brown beskriver hur Smithsonian American Art Museum blev tvungna 
att stänga under tre år för reparationer och då tog tillfället i akt att med hjälp av 
vandringsutställningar sprida den nationella medvetenheten om museet samt 
utveckla samarbetet med andra museer. ”…fostered a spirit of collaboration 
among all the departments and gave the museum an identity and focus during the 
period it was closed.”57  

UEG som är ett privat företag skriver: 

[…]we primarily look at the return on the investment for each project. Secondly we look at 
the type of the project: we mainly want to do large, spectacular, and one-of-a-kind projects 
that haven’t been done before[…]58 

 
Mattias Schwartz-Clauss skriver att för Vitra Design Museums del är den 

turnerande utställningen dels ett sätt för ett mindre museum att utnyttja mer av 
sina samlingar och dela med sig av information till en större krets, dels ett sätt att 
få in mer intäkter. 59 

I Riksutställningars regleringsbrev för 200860 finns det flera mål i 
prioriteringsordningen: 1. Prioritera dels barn och ungdom, dels den samtida 
konsten. 2. Utveckla samarbetet med främst museer och andra kulturinstitutioner i 
syfte att öka samlingarnas rörlighet i hela landet. 3. Nå ut till fler och nya 
besökare. 4. Att utveckla utställningsmediet. 5. Ge vidgade perspektiv på 
samtiden och samhällsutvecklingen samt stimulera till debatt.  

När museet talar om egna mål talar man om att människor skall kunna förstå 
och påverka sin samtid. Det kan tydas som att det finns minst två olika 
”avsändare” för varje utställning, den ena Kulturdepartementet och den andra 
Riksutställningar. Målen är gemensamma, men kommer dock från två olika håll. 
Därtill kommer samarbetspartners som till exempel museer eller 
intresseorganisationer som säkert har egna mål för utställningen som produceras.  

Ett av IT-ceums mål är att vara nationellt verkande och därigenom passar 
vandringsutställningar bra in för dess profil. Jag ser vandringsutställningen som 
en möjlighet för museet att vara en resurs för övriga museer, samtidigt som man 
genom dessa får ett utökat samarbete. Då museer i många fall sitter på 
specialistkompetens kan vandringsutställningen vara ett sätt att dela med sig av 
denna kunskap. 

                                                 
57 Brown, Elizabeth, 2002, ”The Treasures to Go”, s. 296. 
58 Rudloff, Maja, email. 
59 Schwartz-Clauss, Mathias, 1999, ”Touring design exhibitions: producer and host”, s. 20. 
60 http://www.riksutstallningar.se/upload/PDF/Regleringsbrev%202008.pdf 
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Målen för utställningen påverkar direkt hur utställningen marknadsförs. 
Därför kan man läsa av dessa, genom att studera marknadsföringen runt en 
utställning och denna har också stor betydelse för vilka förväntningar som 
besökarna kommer med. Temat på utställningen är till viss del beroende av målet. 

Mottagarna 
Roger Malbert skriver att vandringsutställningarna kan vara tillfällen för 
museerna att få in nya ideer och visa det som museerna annars inte har resurser 
eller erfarenhet av att införskaffa själva.61 Museum Association anser att 
vandringsutställningar är ett säkert sätt att attrahera nya besökare eftersom de 
skapar ny förståelse för samlingarna, ämnen och nya vägar till tolkning.62 

1997 fick the Museum of Science and Industry i Manchester besök av en 
kinesisk vandringsutställning i syfte att nå en större publik som inte annars brukar 
besöka museet med förhoppningar att de skall upptäcka dess permanenta 
utställningar.63  

Då jag talade med museichefen för Kalmars länsmuseum angående 
vandringsutställningar sade hon att museet med vandringsutställningen vill skapa 
ett flöde och få in nyheter, vilket är viktigt för alla utställningar, samtidigt som det 
är ett sätt att få besökare att återkomma. Det är också viktigt att kunna koppla 
utställningen till det lokala, att man har en anknytning till det som visas. 

Enligt Riksutställningar är de frågor som mottagarna ställer om utställningen i 
första hand mer information om utställningen. Storlek och kostnad prioriteras 
först, därefter kommer frågor om lossning och lastning och om det finns färdigt 
material till försäljning, samt om Riksutställningar skall vara med på 
invigningen.64 

Vems identitet är det som ”speglas”?  
Vandringsutställningar vänder sig till en bredare publik och skall vara tillgängliga 
för flera och behöver därigenom ha en mera allmängiltig omfattning, mindre 
intressespecifik. ”Exhibitions are publicly sanctioned representations of identity, 
principally, but not exclusively, of the institutions which present them.”65 Då 
besökaren förväntas snabbt skaffa sig en överblick blir det mera det generella, än 
det specifika som framhävs. Malbert skriver att behovet av kontext är relativt, att 
museer har en tendens att ju större värde en utställning har, desto mindre text ges, 
medan skildringar av andra kulturer gärna dränks i text och dessutom belyses 
dåligt. En vandringsutställning behöver kunna förutsäga vilka besökare som 
                                                 
61 Malbert, Roger, 1995,  ”Cultural diversity”, s. 4. 
62 http://www.museumsassociation.org/events/showgoeson 
63http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/5681991F-B322-49AF-B59E-E24D6DBF68CC/0/MSIM_report_review.pdf 
64 Broms, Helene, e-mail1. 
65 Ferguson, Bruce W., 2007, ”Exhibition rhetorics”, s. 175. 
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kommer till varje plats, för att se till att den relaterar till den lokala kontexten.66 
Museums, Libraries and Archives Council påpekar att man behöver designa en 
utställning så att besökarna inte stöter på fysiska, intellektuella eller kulturella 
hinder. 

I Sm@rt on Tour skriver man ”Fördelen med att flytta hela utställningen från 
ett museum till ett annat är förstås att man ger människor på flera orter än 
Stockholm möjlighet att se en omskriven och uppskattad utställning.”67  

Föremålen 
Föremålen behöver vara flyttbara, hållbara och säkerhetskraven runt dessa bör 
också fungera med en vandringsutställning. Enkla att montera och ta isär, flexibla 
nog att kunna installeras i olika miljöer och tillräckligt robusta för att tåla år av 
turnerande. 

United Exhibits Group talar om edutainment, att använda sig av autentiska 
föremål som verktyg till kunskap.68 Vad kunskap är eller hur man uppnår kunskap 
definieras inte utan man talar snarare om upplevelsebaserad kunskap. 
De producenter av vandringsutställningar som enbart är lånare av andras föremål 
koncentrerar sig också mer runt teman då man inte fokuserar på att visa upp en 
samling. Angående utställningen På lek som visades i samband med Toy Tech 
skrev man att en föremålsbaserad utställning med låg nivå av kontext som 
scenografi och research, förutsätter en intuitiv förståelse för föremålen. Steph 
Mastoris, intendent på Snibston Discovery Park skriver att man kan producera 
vandringsutställningar till låg kostnad genom att skapa enkla teman med 
föremålsrika montrar där den tematiska fokuseringen är hög.69 Hur man 
framställer ett föremål kan vara en kostnadsfråga, efterforskning kring föremålen 
kostar både tid och pengar.  

Intendenten för Vitra museet i Weil am Rhein, Mathias Schwartz-Clauss 
skriver att man först producerade utställningar med betoning på de estetiska 
värdena hos föremålen med minimalistisk tillit till tolkningen. Under senare år har 
man dock fokuserat mera på kontexten runt föremålen och ibland företeelser som 
inte varit direkt relaterade till museets egna samlingar.70 

Av Ayres resonemang att föremål förstås bäst inom en större kontext kan man 
dra slutsatsen att med ny kontext kan man skapa en ny betydelse. Detta har 
betydelse för tolkningen av temat. 

                                                 
66 Malbert, Roger, 1995,  s. 6. 
67 Tekniska museets ämbetsarkiv, Sm@rt on Tour. 
68 http://www.unitedexhibits.com/ 
69 Mastoris, Steph , s. 20. 
70 Schwartz-Clauss, Mathias,  s. 21. 

 20



Temat 
Museer har en profil, eller image, som skapas genom tidigare utställningar, 
samlingarna och media. ”The institution has a perceivable image of itself and a 
set of images which others have of it; a marketing strategy and a set of 
demographic responses.”71 Detta inverkar både på hur temat tolkas och vilka 
teman som väljs. 

Detta påverkar också målgrupperna som söker sig till museet. ”Interpretation 
is about making connections between exhibits and people, so it’s important to 
have a clear idea of the target market.”72 

När innehållet visas ute i landet möter det en delvis annan, bredare och mer 
specialintresserad publik. Man behöver fördjupa skriftligt material, skyltar och 
texter skrivas om och fokus bli tydligare.73 Persson skriver att utan text blir 
föremålen mer lättillgängliga för diskussioner för alla.74 Barbara Tyler och 
Victoria Dickenson anser att innehållet tillsammans med flexibilitet är det som 
bör bestämma formen. De påpekar också att föremål inte nödvändigtvis förstås på 
samma sätt utan kan behöva hjälp till att tolkas för att budskapet skall nå fram. 
Dock behöver utställningen inte kunna svara på alla frågor, utan även stimulera 
till nyfikenhet.75 

För besökarna betyder inte det ursprungliga syftet med utställningen något, 
hur pass mycket utställningen motsvarar deras förväntningar och temat. 

Förändringar 
Återgår utställningen till ursprunget efter varje utställning eller blir det gradvisa 
förändringar? Att utställningen kan skilja sig mellan varje plats betonar flera 
författare, MLA skriver att en utställning kan innehålla flera olika sorters 
arrangemang mellan arrangörer och mottagare av den och att det därför är viktigt 
att ha en gemensam standard.76 Enligt Rousham kan målgruppen skifta från en 
mottagare till en annan och därför behöva olika sätt att kommunicera, till exempel 
olika språk, vilket leder till olika lösningar för varje mottagare.77 Av detta följer 
att det finns en ”grundutställning” som sedan anpassas till varje mottagarplats för 
att kunna möta dessas olika förutsättningar. Man kan kalla det för en idé som 
materialiseras med variationer. 

                                                 
71 Ferguson, Bruce W, 2007, s. 182. 
72 Rousham, Sally, 1995, s. 93. 
73 Tekniska museets ämbetsarkiv, Sm@rt on Tour. 
74 Persson, Eva, s.141. 
75 Tyler, Barbara och Victoria Dickenson, 1977, A handbook for the Traveling Exhibitionist, s. 14-16. 
76 http://www.collectionslink.org.uk/organise_exhibitions/exchanging_exhibitions/division 
77 Rousham, Sally, 1995, s. 93. 
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Tiden 
Industrisemester, påskhelg eller sportlov påverkar inte bara vilka besökare 

som kommer utan även ifall utställningen visas eller ej av museipedagoger.78 En 
vandringsutställning blir också mer arbetskrävande då allt skall ske under en kort 
tid.79 Varje museum har utställningen under en kortare tid, och behöver också se 
till att uppacknings och nerpackningstiden blir effektivt använd, för att inte nästa 
plats skall bli lidande. Wendy Pollock anser att problemen mångdubblas i 
vandringsutställningen just på grund utav den korta tiden man har till packning 
och introduktion till utställningen på varje nytt ställe, det är inte bara besökarna 
som är nya till utställningen utan även museet som den kommer till. 
Vandringsutställningar utsätts också i högre grad för jäktade testningar av på 
grund av de pressade tidscheman som måste hållas.80  

Enligt Riksutställningar sköts den lokala marknadsföringen av mottagaren på 
den lokala orten. Förslag på tips och programaktiviteter diskuteras mellan 
turnéproducenten och arrangören.81 Arrangörerna för Sm@rt on Tour skickade ut 
ett paket med förslag till utskick, pressmeddelanden, inbjudningar, annonser, 
affischer mm för att samtliga mottagare skulle få möjlighet att ”utifrån sina 
förutsättningar sprida information om utställningen på respektive ort”82. De var 
också noga med att samla all information som fanns om projektet på en webbplats 
för att samarbetet skulle gå så smidigt som möjligt.  

Medieresponsen kan också skilja sig beroende på vad som sker samtidigt. Då 
utställningen Sm@rt on Tour kom till Karlskrona skedde ingen ytterligare 
medierespons, som till exempel recensioner, förutom utställningens egen 
annonsering. Detta berodde på att Ericsson samtidigt varslade anställda i 
Karlskrona, vilket fick ett stort massmedialt intresse. När man studerar Sm@rt on 
Tours besökare märker man att det varierar vilken sorts målgrupp som kom till 
utställningen i olika städer och även hur de upplevt utställningen. Gemensamt för 
utvärderingarna är dock att man inte i första hand fått höra om utställningen via 
annonser, i de flesta fall hade man slumpartat stött på utställningen och i andra 
hand fått höra om den ryktesvägen. Detta är mycket överraskande då en 
vandringsutställning spenderar mycket kort tid på varje plats och i det här fallet 
spenderade Sm@rt on Tour högst två veckor på varje plats. 

Rummet 
Dean beskriver hur människor upplever rummet, att ju mindre människan är i 
förhållande till rummet, desto mindre uppfattar hon sig vara under kontroll. På 
                                                 
78 Tekniska museets ämbetsarkiv, Sm@rt on Tour. 
79 Tekniska museets ämbetsarkiv, Sm@rt on Tour. 
80 Jmf Pollock, Wendy och Shab Levy, 1989, Cogs, Cranks & Crates, s. 1ff. 
81 Broms, Helene, e-mail1. 
82 Tekniska museets ämbetsarkiv, Sm@rt on Tour. 
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samma gång ger små rum en instängd och kvävd känsla. Han skriver också att när 
människor får en chans, väljer de den största öppningen och spenderar längre tid 
på att studera och läsa, om föremålen är bekvämt placerade.83 Det finns en lång 
rad av beteenden som alla utmynnar i att man rör eller upplever en utställning 
olika beroende på miljöfaktorer. I en vandringsutställning kan man inte planera 
för hur dörrar kommer att vara placerade, eller hur stor eller liten skara besökare 
som kommer till varje plats, utan utställningen behöver vara så flexibel som 
möjligt för att på plats kunna anpassas till förhållandena. 

Witteborg skriver att man behöver planera in extra plats ifall ett speciellt 
föremål förväntas dra extra publik. Detta torde variera från museum till museum 
och planeras in med andra lokala förändringar. 
IT-ceum som producerade vandringsutställningen som jag kommer att studera 
gjorde sin utställning flyttbar först efter att ha fått klartecken från Tekniska 
museet i Stockholm. Det fanns dock en tanke från första början att den skulle gå 
att flytta. För att göra den mobil ställdes montrarna upp på lastpallar för flytten 
och sattes sedan på socklar. För att sedan flytta in dem från lastbilarna var det 
bara att ta bort socklarna och ”rulla in på pall direkt”. Museet fick också bra kritik 
från Teknikens hus i Luleå som är vana  producenter av mobila utställningar.84 

                                                 
83 Dean, David, 1994,  s. 42 ff. 
84 Intervju Th. 

 23



Analys med fokus på utställningen ”Dataspel” 

Vad betyder den kontextuella formgivningen och placeringen för upplevelsen och 
förståelsen av utställningen? Jag vill med den här analysen visa på hur kontexten, 
det vill säga rum och tid och perspektiv på föremålen och temat  påverkar 
utställningen i både form och funktion.  

Utställningen Dataspel ställdes ut på Tekniska Museet i Stockholm och kom 
från Linköping där den skapades och visades för första gången. IT-ceum ligger 
mitt i ett teknikområde, Mjärdevi Science Park inuti en imponerande modern 
byggnad, Mjärdevi Center. Det kom knappast några besökare som inte var 
intresserade av teknik eller som inte hade som uttryckligt mål att komma till 
utställningen när den fanns på IT-ceum. När utställningen fanns på IT-ceum 
delade den rum med den permanenta utställningen om svensk datorhistoria. 

Utställningen ställdes på Tekniska museet ut i ett rum som kallas för Södra 
Stallet. Därefter flyttades utställningen till Teknikens hus i Luleå. Den består av 
fjorton stationer som alla behandlar dataspel. Utställningen arrangerades 
ursprungligen av ett team på tre personer, men två personer har sedan dess fått 
andra jobb som följd av arbetet med utställningen, vilket ledde till att 
utställningsteamet bestod av två personer vid invigningen på Tekniska museet och 
en kort tid därefter av endast en person. Utställningen består av olika teman, som 
genus, våld i spel, spel som konst, blanda verkligheten med spel, lärande spel och 
det allra senaste inom spelutvecklingen. 

Rummet 
För att komma till Södra Stallet passerar man först entréhallen och sedan ett 
mindre rum som kallas för Sverigerummet. Därifrån viker man av till vänster och 
går igenom en lång gång med fönster på båda sidorna vilken leder till 
restaurangen (rakt fram) och utställningslokalen (till höger). Södra Stallet är en 
rektangulär sal med en ingång (samma dörr används även som utgång) på en av 
kortsidorna med två pelarrader längs långsidorna. Det ligger som märks på 
beskrivningen lite avskilt från de andra utställningslokalerna i byggnaden. 

Idén till utställningens form på Tekniska kom av att skapa en basilika, med 
utrymme i mitten, kor och mittskepp. Man var rädd att det skulle se för tomt ut, då 
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utställningsutrymmet var så mycket större än det på IT-ceum, då Södra Stallet är 
på 450 kvm och IT-ceum är på 150 kvm, och genomförde bland annat 
förändringar utifrån detta. Med tanke på den stora uppmärksamhet som väcktes 
kring utställningen och det stora besökarantal som periodvis besökte den 
behövdes också mycket utrymme mellan montrarna. 

I och med att utställningen på Tekniska museet vände sig till en bredare 
målgrupp samtidigt som det vanligtvis också har en inriktning som vänder sig mot 
en större publik kom det nya aspekter på hur utställningen upplevdes av 
besökarna. Utställningen upplevdes till exempel som svåråtkomlig för 
rullstolsbundna i och med att spelen var placerade högt upp. 

Förändringar 
En av de stora förändringarna som gjordes var att man döpte om utställningen 
tillfälligt när den hamnade på Tekniska museet, istället för att heta Spela Roll85 
kom den att heta Dataspel86. Detta gjordes bland annat för att titeln blev för 
snarlik Forum för levande historias projekt Spelar roll som också fanns i 
Stockholm. I Luleå heter den återigen Spela Roll87, och man planerar att fortsätta 
att kalla den så på övriga platser i turnén. 

Den andra av de stora förändringarna var att intendenten på Tekniska museet 
lät Guitar Hero som inte funnits i utställningen tidigare, projiceras mot en vägg 
för att lokalen skulle fyllas upp mer. Inför en sportlovsaktivitet byggde man upp 
en scen framför Guitar Hero som därefter fick vara kvar. På sportlovet hade man 
också en fläkt placerad framför scenen vilket gjorde att håret blåste bakåt på ett 
”rockigt” sätt. På nästa anhalt i turnén finns fortfarande Guitar Hero kvar, men 
man har placerat det mer undanskymt och på TV istället för projicerat mot en 
vägg. 

En museivärd berättar att man satte in mer ljus och mörklade fönstren, främst 
sattes mer ljus in bakom veporna och veporna hängdes också om. Man satte in en 
skärm för att skilja mellan ett barntillåtet spel och ett icke-barntillåtet med 
artonårsgräns för att göra det lite mer publikvänligt. Under utställningen har man 
också blivit tvungna att plocka bort tre spel som slutade fungera, troligtvis på 
grund av den större publiktillströmningen till Tekniska museet jämfört med IT-
ceum. Det var mest mjukvaruproblem istället för hårdvaruproblem som uppstod, 
dock har man gjort vissa mindre tekniska förstärkningar på vissa ställen där det 
uppstått slitage. 

                                                 
85 Se appendix 2. 
86 Se appendix 1. 
87 Se appendix 3. 
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Banderollen med utställningens titel placerades på kortsidan vid ingången 
tillsammans med en soffgrupp. Detta blev en naturlig viloplats efter att man sett 
utställningen där många föräldrar och mor- och farföräldrar satte sig. 

Skyltar sattes också upp om att museet inte tog ansvar för kontroll av 
åldersgränser utan lade över ansvaret på föräldrar och lärare. Två museivärdar 
fanns på plats för att hjälpa till med frågor och ta hand om problem som uppstod. 

Jag anser att utställningen tog sig olika former i och med förändringarna. Att 
som Witteborg föreslog lägga till föremål så länge man följer temat blir 
problematiskt om temat antingen är brett eller om det finns flera teman inom 
samma utställning.  

Aktiviteter runt utställningen 
Aktiviteter som Tekniska museet genomförde i samband med utställningen var 
knapptillverkning där besökare kunde klippa ut bilder ur tidningar och sedan göra 
en knapp för att sätta på till exempel tröjan, samt pärlplattor där man gjorde sin 
egen avatar eller använde sig av en känd spelfigur. Pärlplattorna lockade allt från 
femåriga tjejer till trettiofemåriga mammor och också pappor drogs in vilka var 
lite motvilliga i början, men entusiastiska mot slutet.88 En Guitar Hero tävling 
anordnades under sportlovet och senare har även Teknikens hus arrangerat en 
Guitar Hero tävling. Gotlands högskola kom och visade upp spel som de 
utvecklar och knöt an till det allra senaste som händer inom svensk 
spelutveckling. Museet anordnade också en retrobytardag där entusiaster kunde 
byta gamla spel med varandra. 

Dessa aktiviteter medförde att utställningen lockade besökare som kanske 
annars inte skulle kommit och också att fokus sattes på de teman i utställningen 
som dessa aktiviteter knöt an till. Då Gotlands högskola gästade utställningen 
utvidgades utställningen till att innehålla fler spel, alla under utveckling, som 
besökarna fick prova på.  

På IT-ceum hade man lovaktiviteter med pyssel och datorbyggarskola, man 
kunde testa rörliga spel som musik- och dansspel och hade en konstvetenskaplig 
rundtur i spelvärlden som kallades ”Picasso, pixlar och perception”. På Teknikens 
hus hade man ett samarbete med datorspelsutbildningen vid LTU Skellefteå där 
man kunde prova på spel som Rockband och testa en Multi User Multi-Touch 
skärm. Aktiviteterna runt utställningen skiljer sig alltså från plats till plats och 
knyts närmare till närmiljön och det egna museets profil.  

                                                 
88 Intervju A. 
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Rörelse i rummet 
Vid mina studier av besökare på utställningen Dataspel fanns det tydliga mönster 
i hur besökarna rörde sig, vilket också bekräftades i samtal med museivärdar89. 
Istället för att följa den tänkta vägen genom utställningen som var den som till 
exempel museipedagoger valde och även en del vuxna, gick de flesta rakt fram 
genom utställningen till den bortersta kortväggen där Guitar Hero projicerades 
mot en vägg90. Guitar Hero inte bara syntes från ingången utan hördes också då 
det fanns högtalare installerade till spelet. Därefter tog man antingen åt höger eller 
vänster, oftast vänster till Wii-spelen. Wii-konsolen91 var den enda vid vilken man 
fick ett val mellan olika spel att pröva på, annars fanns det ett spel vid varje 
station. 

Innan det sattes upp en skiljevägg mellan Wii och spelet Darkness blev ett av 
de barnförbjudna spelen det andra spelet man såg i utställningen. Efter detta gick 
de flesta tillbaka igen till den största montern, som innehöll sex olika sorters spel 
från dataspelens tidigare historia. Därefter rörde man sig antingen mot ingången 
(till höger) eller mot Counterstrike eller GTA på rummets vänstra sida, för att 
därefter återigen börja en runda kring utställningen. Counterstrike var tänkt för att 
besökare skulle tävla mot varandra och fanns det inte någon vid den andra datorn 
eller när den andra datorn hade problem var det ingen mening med att pröva. 
Detta ledde till att det antingen blev kö vid dessa datorer eller att ingen använde 
dem alls. 

Att man rörde sig fram och tillbaka tror jag berodde dels på att man snabbt 
ville få en överblick över utställningen, vilka spel som fanns (dataspelsvana 
besökare) eller vad det var det handlade om (dataspelsovana besökare), men mest 
på grund av att de populäraste spelen, Wii Sports och Playstations Guitar Hero 
ständigt var upptagna. Wii konsolen med tennis, bowling, golf, boxning och 
baseboll tilltalade en mycket bred målgrupp, från unga till gamla, män som 
kvinnor och såväl nybörjare som vana spelare. Den och Guitar Hero vände sig 
också till flera besökare, man kunde vara två om att spela både Sport och Guitar 
Hero, samt att det var intressantare att se på när andra spelade. Även att 
utställningen är uppdelad i vissa teman inverkade troligtvis på hur besökarna 
rörde sig i rummet. 

                                                 
89 Intervju A och intervju F. 
90 Se appendix 1. 
91 Se appendix 4. 
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Tiden 
Utställningen varade mellan januari och mars 2008, under vilken tid det bland 
annat var sportlov. Under denna tid hade man ungefär lika många 
företagsvisningar för utställningen Dataspel som för de övriga utställningarna 
tillsammans. Man hade också 1.4 gånger så mycket besökare totalt sett som under 
samma period året innan. Under samma period 2007 öppnade man Cino4 på 
Tekniska museet som blev en publiksuccé, vilket tyder på att utställningen 
intresserade många. I det här fallet speglade vandringsutställningen precis som 
Ayres skriver det senaste och genom att dataspelen visades på ett museum 
skapades också ett officiellt erkännande för dessa vilket ledde till en ökad 
uppmärksamhet. Utställningen låg rätt i den samhälleliga tiden, ämnet var 
”hett”92, vilket ledde både till debatter på Internetforum och att besökare kom till 
museet av nyfikenhet för det nya. Under den här perioden tog också Folkpartiet in 
dataspel i riksdagen och kulturministern invigde en dataspelsbranschgala. Att det 
var första gången dataspel fick ett kulturellt erkännande inverkade också på 
mottagandet av utställningen. Representanter från Gotlands Högskola talade om 
att äntligen få komma in i ”finrummet”. 

Tid behöver också planeras in för samarbete, förändringar och diskussioner 
kring utställningen utöver vad själva inköpet av utställningen, installering och 
nerpackning tar. Uppstår problem behöver det finnas någon plan för hur och vem 
som löser detta, då de flesta inom museivärlden har många projekt igång 
samtidigt. 

Media 
Man kan som bland annat Ferguson se museet som en identitetsskapare och 
museet är samtidigt en del av kontexten kring en utställning. Bilden av museet 
skapas delvis av marknadsföringen och hur museet framställs i media i övrigt. 
Dataspelsutställningen fick stort massmedialt värde när den öppnades i 
Stockholm, om det berodde på att det var staden (Stockholm) eller platsen 
(Tekniska museet) var intendenten inte säker. Kanske spelade även namnbytet in. 
Tidningar, TV, radio och webbtv kom dit och skrev på ett helt annat sätt än vad 
som tidigare skett. Kanske beror det på att i Stockholm är lokala medier 
rikstäckande medier? 

Målgruppen var spelintresserade mellan 10 och 40 år och ville därmed 
understryka att målgruppen skiljde sig från Linköpings.93 Man använde sig inte av 
Spela rolls grafiska profil då utställningen var på Tekniska museet utan valde att 
endast utnyttja utställningens färger tillsammans med en bild från Tekniska 

                                                 
92 Pisarska, samtal. 
93 Pisarska, email2. 
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museets magasin. Tanken var att man redan i reklamen skulle känna som om man 
spelade i ett datorspel.94 IT-ceum och Teknikens hus har dock båda använt sig av 
den grafiska profil som skapades för utställningen. En av producenterna till 
utställningen beskriver den som ”asiatiska japanska sättet med lite rundare 
former”95. Det är starka färger med mycket rosa och naturinspirerade motiv som 
skalbaggar, blomma av en datormus, svampar och blad.  

Museipedagogen berättar att särskilt vuxna, men även ungdomar kom till 
museet med förväntningar som inte motsvarades av utställningen, de hade inte 
förstått den svenska anknytningen och hade också förväntat sig fler spel.96 Detta 
stämmer väl in på Flemings tes om att besökaren möter museet långt innan det 
faktiska fysiska mötet. Besökarna kommer med förväntningar som väckts av 
media, men också i många fall av bekanta, som fallet Sm@rt on Tour visar där 
besökarna i stor del hittat till utställningen via ryktesvägen97. 

Namnbytet till Dataspel kom att diskuteras mycket på olika internetforum och 
kan ha fört med sig att dels fler besökare fick höra talas om utställningen och dels 
att fler förstod vad utställningen handlade om. Det som diskuterades var inte 
betydelsen, utan snarast om det var korrekt svenska eller ej. Hur som helst kom 
namnbytet att ge utställningen mer uppmärksamhet på de specialistforum för 
dataspelsintresserade som finns på Internet. 

Föremålen 
Man kan fundera över vad som räknas som föremål då det gäller digitala media. 
Vad är föremålet när man talar om dataspel? I utställningen döljs skärmar och 
andra hårdvaruattribut till största delen, det som är synligt är framsidan av 
skärmen och ett miniatyrtangentbord med enbart styrtangenter. Är det den fysiska 
hårdvaran, programkoden eller kan ett dataspel räknas som ett föremål? Hur 
kommer mjukvara att kategoriseras och dokumenteras i framtiden? Detta är frågor 
som är för stora för att kunna besvaras i den här uppsatsen.  

I utställningen är temat större än föremålen. De olika spelen byts ut när de blir 
”för gamla eller förlegade”98 eller när något annat spel anses passa bättre, inte 
bara mellan utställningsplatserna utan även på själva platsen. Till exempel har 
svenska Darkness bytts ut mot amerikanska Portal på Teknikens hus i Luleå, som 
inte är barnförbjudet som Darkness var. De spelas heller inte på 

                                                 
94 Pisarska, email1. 
95 Intervju C. 
96 Intervju D. 
97 Tekniska museets ämbetsarkiv, Sm@rt on Tour. 
98 Intervju C. 
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originalplattformen99 i alla fall, utan med hjälp av en emulator100 på PC istället för 
på en Amiga, Luxor eller Nintendo.  

Samtidigt fanns en önskan hos arrangörerna att texten inte skulle överskugga 
spelen, att man skulle interagera själv och bedöma spelen utifrån den egna 
upplevelsen, inte att man skulle läsa sig till något, vare sig via media eller 
utställningstext. 

I montern över de äldsta spelen finns konsolerna delvis eller helt 
representerade bakom glas, oftast i form av tangentborden, i något fall av en 
joystick. Att besökarna kunde se exemplar av konsolerna i montrarna gav dessa en 
känsla av att verkligen spela på dessa maskiner. Att döma av kommentarer trodde 
många också att man gjorde detta. Nu upplevde man en känsla av autenticitet av 
att spela på en speciell konsol som i vissa fall inte var sann. Det var troligtvis en 
miss i designen på utställningen i dess strävan efter så lite text som möjligt. Det 
föremål som upplevs som unikt är Datasaabs första spel som är mycket stort och 
fokuset där snarare är runt konsolen än spelet. Spelet är placerat utan att tekniken 
döljs som i de andra fallen.  

Spelen representerar i vissa fall konsolen, PSP101 spelet är där för att visa att 
en bärbar kontroll kan ha en ”grym” kapacitet  medan Nintendo spelet visar det 
nya lekfulla spelsättet som Nintendo haft som specialitet.102 Spelen är utbytbara 
utifrån de koncept som ligger bakom montern och vissa fall konsolen som 
föremål. 

Telefonspelet Kodo blev bortplockat eftersom telefonen gick sönder, likadant 
med Sumo som tappade filer. Sumo fanns inte med på IT-ceum eftersom man inte 
hann få ordning på spelet för utställningssammanhang innan utställningen 
flyttades till Tekniska museet. På Teknikens hus planerar man att snart byta ut den 
version av Kodo som fanns på Tekniska museet  mot en senare version. 

Hur man framställt föremålen,  med den mer sparsmakade estetiken med ett 
miniatyrtangentbord utan alfabetet har i vissa fall lett till att förståelsen minskat, 
då spel som till exempel Glimmering Heights, ett spel som handlade om 
mänskliga rättigheter, inte gick att starta på nytt utan ett tangentbord. 

Under perioden som Gotlands högskola besökte utställningen var tekniken 
bakom spelen mer synlig. Ett av spelen bestod av två motionscyklar som fångade 
uppmärksamheten och ett annat spel fanns i form av en ”pelare” med fyra stycken 
joysticks. Formen på själva spelen hade betydelse, ”pelar-spelet” attraherade 
besökarna genom sin utformning och enkelhet, dock var cykelspelet genom Visby 
det som besökarna både prövade mest och där man stannade en längre tid. 
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Temat 
Utställningen är uppbyggd kring ett flertal teman, som genus, våld i spel, serious 
games103 och konst. Det övergripande temat är spel som producerats av svenska 
företag. Det senaste inom dataspelen representeras dock av Wii och Guitar Hero 
(japanskt respektive amerikanskt) och GTA (amerikanskt) som representerar de 
våldsamma spelen. Avgränsningar i utställningen som gjorts är att koncentrera sig 
på spel som spelas hemma på hemdatorer och så vidare och som man spelar idag 
och som fick plats på IT-ceum. 

Museipedagogen berättar att det blir olika visningar av utställningen, han och 
en annan pedagog i ungefär samma ålder håller ganska lika visningar, de har båda 
spelat spel länge, medan visningarna då den ansvarige intendenten håller i 
visningen för utställningen handlar mer om paralleller till annan teknisk 
utveckling och kopplingar längre tillbaka i tiden.104 Det dokument som finns 
angående visning är löst hållet kring utställningens teman och innehåller många 
frågor till besökarna. Man tar sig inte tid att läsa, utan mycket information går 
förbi utan en pedagog, samtidigt påtalar han att det heller inte finns så mycket text 
att läsa. Intendenten anser att det var svårt att bygga en berättelse kring 
utställningen. 

När mindre museer som inte har plats för hela utställningen visat intresse har 
man diskuterat att ta en del av utställningen, då finns möjlighet att ta del av ett av 
de teman som finns i utställningen. Däremot tar man inte bort element ur 
utställningen som museer inte vill ha med. 

Jag urskiljer flera övergripande teman som berättas av olika personer, men 
störst är skillnaden mellan de olika berättelser som de olika museerna förtäljer 
genom utställningen. Att just temat för de allra nyaste ”superhäftiga”105 spelen 
också belyser vad som pågår i resten av världen kan dock ses som negativt för 
temat den svenska spelbranschen. Sverige var bra, men finns inte längre med i 
den allra senaste spelutvecklingen… 

Delaktighet och kommunikation 
En utställning som går på turné möter inte bara nya besökare, utan möter olika 
museer med olika metoder och profileringar. För att utställningen skall bli tydlig 
och fungera effektivt behövs gemensamma mål och koncept, men också 
kommunikation och samarbete. Att det runt vandringsutställningar i huvudsak 
skrivits standarder för ansvarsfördelning och hur man tar emot saker visar på att 
det finns ett behov av att alla engagerade gör på samma sätt. För att undvika att 
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samarbetet fallerar eller att utställningsbudskapet blir otydligt, är en tidig 
delaktighet från planeringsstadiet att föredra. 

Linda Theophilus106 skriver att anställa en utomstående projektledare kan 
minska risken att någon part känner sig förfördelad och frigöra tid för både 
projektet och den vanliga museala verksamheten. Hon skriver också att det är 
viktigt att ha klara riktlinjer för vem som gör vad och förmedla när förändringar 
sker som har relevans för andra i projektet. Alla möten bör dokumenteras och 
rättigheter och ansvar skrivas ner. 

Utställningens mål 
Enligt en av arrangörerna var målet att samla in och sammanställa den svenska 
spelhistorien. Att rikta utställningen mot en ungdomspublik, en lite äldre publik 
än barnfamiljerna som kom till Spel utan gränser som var den tidigare 
utställningen på IT-ceum. Det är den svenska spelhistorien det handlar om och 
som man berättar om107 och man hoppas att framtida spelutvecklare får inspiration 
via utställningen. 

Museichefens tal på invigningen betonar barn och ungdomar och ny teknik. 
Som syfte nämner hon att hon hoppas att detta skall berika forskningen genom att 
man lär sig funktionellt logiskt tänkande. Orvar Säfström som också  medverkade 
på den första invigningen av utställningen talar om svenska spel och den 
ekonomiska framgång dessa haft.  

I IT-ceums beskrivning av utställningen108 definierar man tonåringar och 
föräldrar som de primära målgrupperna, medan hardcore gamers och yngre 
syskon är de sekundära målgrupperna. 

Åldersgrupperna som kom var barn och ungdomar (10-18 år), nostalgiker som 
växte upp med de äldre spelen (30-35 år) och man fick också ny målgrupp, 
kompisgäng i åldrarna 15-25 år som tog sig till museet själva. Mest var det killar 
som kom, men också många mammor med barnvagnar.109 Det skedde också flera 
företagsvisningar, där företagen själva kontaktade museet för att få komma.110 

Besökarna och temat 
I reklamen för utställningen som fanns på bussar och dagspress stod det: 
”Dataspel. Tv-spel. Dataspel. Älska dom. Hata dom. Testa dom. Välkommen till 
en spelglad utställning från IT-ceum om svensk dataspelskultur och historia. 
Visas 19/1-19/3. 08-4505600 tekniskamuseet.se”. Besökarna kom därför beredda 

                                                 
106 Theophilus, Linda,  1995, ”Collaborations”, s. 54 f. 
107 Intervju C. 
108 IT-ceums dataspelsutställning på Tekniska museet 2008. 
109 Intervju F och besöksstatistik från Tekniska museet 2008 och 2007. 
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på att få spela spelen. Den togs emot övervägande positivt och aktiviteterna runt 
utställningen har också tagits emot mycket väl. 

Besökare, speciellt vuxna har tyckt att det varit svårt att följa med i 
utställningen eftersom den inte har någon riktig kronologisk ordning. En 
museivärd tycker att man inte behöver ha den kopplingen till utställningen, utan 
”man kan hoppa lite mellan stationerna”.111 En av arrangörerna säger i intervjun 
att det är en ganska fri utställning att gå runt i, men att det ska finnas en röd tråd i 
hur det är uppställt.112 

Att gränssnittet113 på flera spel var svårt ledde till att många dataspelsovana 
besökare hade svårt att ta till sig utställningen. Vid mina studier av besökare såg 
jag att Häst och Ponny spelet lockade både unga och gamla till en början, men då 
det var svårspelat (även en hardcore gamer114 från Visby högskola erkände att 
spelet inte var logiskt eller lättspelbart) och vissa spel som World in Conflict tar 
mycket mer tid i anspråk än vad man normalt lägger ned vid ett museibesök för att 
man skall hinna få ut något av vad det handlar om. ComiKit Magiska Ord som var 
placerat till höger om ingången såg mycket enkelt och barnvänligt ut, men hade 
en envis tendens att haka upp sig och blev senare också avstängt i flera perioder. 
Detta inverkade naturligtvis på både upplevelse och rörelse i utställningen. Lite 
otydliga förklaringar till hur man spelar spelen rent generellt, spelovana besökare 
behövde vända sig till museivärdarna för att kunna börja spela. 

Förväntningarna kan också bero på hur utställningen tagits emot tidigare i 
medier, enligt besökarutvärderingarna från Toy Tech har de flesta besökarna hört 
talas om utställningen via ryktesvägen. 

Vad jag märkte när jag studerade besökarna är att yngre besökare inte läste 
eller lyssnade på museipedagogernas guidning utan var mest intresserade av att 
pröva på spelen, medan äldre besökare läste texterna, ställde följdfrågor till 
museipedagogerna och spelade spelen mindre. McManus anser att hur man 
kommer till museet har betydelse för hur man läser texter och engagerar sig i 
utställningen. Det är skillnad om man kommer dit i par, som ensam eller i grupp, 
varav de som kommer i en grupp är de som minst tenderar att läsa eller spendera 
en längre tid på varje utställning. Dataspelsutställningen var så pass interaktiv att 
grupper interagerade med den i längre perioder, både individuellt och i grupp. Jag 
anser att man kan tolka det som att de skaffade sig en egen uppfattning om de 
specifika spelen, snarare än om temat. 

Utställningsarrangören berättar att på Teknikens hus har man placerat 
historiemontern mer centralt då man märkte att många hade missat den på 
Tekniska museet. Att Guitar Hero tog över platsmässigt och ljudmässigt och på så 
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sätt påverkade temat, gjorde att man inte ger fria händer på samma sätt i senare 
turnéstäder. ”Det första man hör när man kommer in i lokalen är Guitar Hero, 
man ser det inte direkt, men så går man in i lokalen och så ser man det och så 
försvinner fokuset på den svenska spelhistorien”.115 

Jag anser att det faktum att de populäraste spelen, Sports, Guitar Hero, 
Counter Strike, GTA var amerikanska eller japanska troligtvis också inverkade på 
hur temat uppfattades, samt att Guitar Hero var mycket centralt och ljudmässigt 
välplacerat. 

Många besökare var intresserade av spelutveckling och ville veta mer och 
frågade museipedagoger, intendenten och museivärdarna om detta. Detta var 
också arrangörernas intention, att väcka intresse för ämnet och att besökarna på 
egen hand skulle finna svar på sina frågor.  

                                                 
115 Intervju C. 
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Sammanfattning  

Jag har i uppsatsen visat på hur kontexten och utställningen hör samman i ett 
museiperspektiv. Genom begreppen tiden, rummet, föremålen och temat har jag 
analyserat olika områden inom vandringsutställningar. Att olika aspekter av 
kontext påverkar varandra, samt vikten av gemensamma tolkningar av temat för 
utställningen och konsekvenser av förändringar har uppmärksammats.  

Utifrån vandringsutställningen Dataspel har jag gått in i specifika företeelser 
som uppstått i samband med att en utställning flyttats. Jag har också gått igenom 
olika teorier som finns angående vandringsutställningar. 

Jag har också konstaterat att till skillnad från andra utställningarna är 
tidspressen större, både för museet och för besökaren att ”möta” utställningen. 
Utställningen utformas inte heller från planeringsstadiet i symbios med rummen 
den kommer att ställas ut i. 

Till synes små förändringar i rummet kan influera temat och hur man 
presenterar föremålen har betydelse för hur utställningen i sin helhet läses. 
Målgrupperna kan variera och därigenom olika behov finnas för utställningens 
utformning. Att förutse vilka målgrupper som kan komma görs lämpligen av det 
mottagande museet och därför är det praktiskt om dessa kan vara med redan tidigt 
på planeringsstadiet eller att utställningen planeras utifrån att förändringar lätt kan 
göras utifrån det redan utarbetade konceptet. 

Det är vanligt med olika mål vid vandringsutställningar, alltifrån att vara en 
resurs och sprida specialistkompetens, till att ge större tillgänglighet till föremålen 
eller att profilera det egna museet. Att man är medveten om att mottagare och 
arrangörer kan ha delmål som skiljer sig åt är också praktiskt då man planerar en 
vandringsutställning. 

Delaktighet och kommunikation är två viktiga ord speciellt i genomförandet 
av en utställning med flera parter. Att kunna påverka utställningen bidrar till att 
utställningen också blir det man avser. Att uppdatera berörda parter och också att 
planera in tid för samarbetet är också viktigt. 
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Dataspel, Tekniska museet 



Appendix 2  

Spela Roll, IT-ceum 
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Appendix 3 

Spela Roll, Teknikens hus 
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Appendix 4 

Förklaring av termer 
 
Avatar. En representation av jaget i ett dataspel. 
 
Emulator. Mjukvara för en dator för att kunna använda program tillverkade 

för en annan dator. 
 
Gamer. En datorspelare. 
 
Gränssnitt. Där dator möter människa.  
 
Hardcore. En datorspelare som spelar ofta och i många fall tävlingsinriktat. 
 
Konsol. Hårdvara som ett spel spelas på. Används som samlingsnamn för 

datortyper eller konsoler som Nintendo, Playstation eller Wii  i denna uppsats då 
utställningen ej handlade om endast dataspel. 

 
PSP. Playstation Portable. En bärbar konsol. 
 
Plattform. En konsoltyp. 
 
Serious games. Spel som ej har underhållning som primärmål. Används vid 

undervisning, simulatorer eller träning. 
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Appendix 5 

 
Exempel på marknadsföring från Tekniska 

Museet. 
 
 
 
 
 
Exempel på 

monter i 
utställningen 
Dataspel. 
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