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Abstract 
In the last decades of museum policies and practices, the work concerning museum 
collections has increasingly also become a matter of accessibility for museum visitors. 
One manifestation of this is to make collections available digitally, but at the same time, 
many museums also make their collections available physically in the form of visible 
storage. The latter poses increased risks of damage to objects, and sometimes lead the 
storage to appear as a branch of the museum, which can be difficult to defend. The 
purpose of this paper is to reach a deeper understanding of the visible storage’s role and 
future in today's museum. This is achieved through a case study of Blekinge Museum and 
its open storage, Rosenholm. 
Besides museological-theoretical perspectives concerning the museum's development 
towards a place of meaning-making, access to and problematization of collections, and 
public participation opportunities, an attempt has been made by the author to apply the 
post-digital perspective of Rasmus Fleischer to the visible storage. 
Based on the case study the author suggests that the tension between preserving for 
eternity and make available to visitors that arises when objects are shown outside the 
traditional museum narrative and space, can create opportunities to problematize and 
develop collections in participation with the visitor. The post-digital approach corresponds 
to the importance of accessible information and communication in order to take advantage 
of these opportunities, and demonstrates the potential for the visible storage to form an 
analogue room for negotiations on the objects, which Blekinge Museum, to some extent, 
has opened up on a digital level through social media. 
As the case study is limited to Rosenholm, its results cannot be directly transferred to 
other institutions with visible storages, but should be followed by further comparative 
studies. Additional suggestion for further research is to apply the post-digital perspective 
to other museological contexts. 
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Inledning 

Bakgrund 
De senaste decennierna har medfört stora förändringar i arbetet om och på museer. 

Förändringarna har framför allt gällt museernas förhållande till sina besökare och sin roll i 

samhället och bildningen: Från den moderna tidsåldern, då museet främst fungerat som 

insamlande och forskande institution som förmedlar sina kunskaper till en odifferentierad 

publikmassa, söker man sig nu mot att göra museet till en plats för meningsskapande för 

en mångfald av besökare. Utställningen ”Jordlingar” som i skrivande stund visas på 

Världskulturmuseet i Göteborg, och där barn står för urval och tolkningar av föremål som 

kan starta samtal om vad det innebär att vara människa, är bara ett av många exempel. 

Utvecklingen på det pedagogiska området har spelat en stor roll för denna rörelse inom 

museivärlden. Förhållandet mellan museum och museibesökare ses inte längre som en 

enkel kunskapsöverföring från den förra till den senare, då lärandet i museet har kommit 

att ses som en process där besökarens individuella erfarenheter och engagemang är 

nyckeln till att skapa mening.1 Med detta följer också att delaktighet och tillgänglighet 

blivit allt viktigare begrepp för museet. Förändringarna skapar både möjligheter och 

svårigheter för det mest centrala i museet: samlingarna. 

 Att samla har alltid utgjort en av museernas primära funktioner, vilket gör att deras 

samlingar kan omfatta ofantliga mängder objekt. Utställningarna på ett museum innehåller 

i allmänhet bara en liten del av de föremål, dokument och fotografier som finns i museets 

samlingar, vilka vanligen förvaras i magasin då det helt enkelt inte finns yta nog att visa 

dem inne på museet. Detta gör att det är svårt för museer att möta de ökade kraven på 

tillgänglighet. Att se museiföremål som inte är utställda är av säkerhetsskäl ofta kringvärvt 

av restriktioner: Föremålen ligger nedpackade och hanteras av museipersonal, vilket gör 

att eventuella besök avtalas i förväg, omfattar bestämda föremål, och kan i allmänhet bara 

bokas av forskare, studenter och i vissa fall av specialintresserade. Digitaliseringstekniken 

har här skapat nya möjligheter att tillgängliggöra samlingarna, då museerna kan skapa 

sökbara databaser eller visa föremål på internet, exempelvis via hemsidor eller sociala 

medier. På detta sätt kan man nå nya målgrupper och visa föremål som inte finns med i 

aktuella utställningar på museet. Det är också ett sätt att kunna visa upp föremål som är 

för ömtåliga att ställa ut. 

                                                
 
1 Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Interpretation of Visual Culture, London 2000, s. 2, 6. 
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På senare tid har dock, intressant nog, allt fler museer även försökt närma sig ett fysiskt 

tillgängliggörande av sina samlingar. Ett par exempel är Pontus Hulténs visningsmagasin 

på Moderna Museet, där delar av samlingarna förvaras och visas i samma lokal med ett 

system av flyttbara väggar,2 ett annat är Minnets Magasin på Skövde stadsmuseum, där 

man ställt ut större delen av sina samlingar i magasinsmiljö.3 Som internationella exempel 

kan nämnas Brooklyn Museum som öppnat en del av sin förvaring av amerikansk konst 

för allmänheten, 4  samt Museum der Dinge, där samlingarna utanför de temporära 

utställningarna visas i en ombyggd verkstadslokal. 5 

 De tillgängliggjorda samlingarna kan se ut och benämnas på många olika sätt av 

olika museer, (öppna magasin, magasinsutställningar, visningsmagasin med flera), vilket 

skapar svårigheter att finna information om fenomenet öppna magasin utanför enskilda 

museers information om egna satsningar. De få generella omnämnanden jag finner om 

öppna magasin finns i litteratur som rör samlingsförvaltning och bevarandefrågor. Ett 

undantag utgör rapporten Förstudie för öppna magasin, utförd av Annette Åström 2009 

inför Stockholms stadsmuseums arbete med att tillgängliggöra sina samlingar6. I rapporten 

inventeras vilka olika former av öppna magasin som finns i Sverige. Ett gemensamt drag 

för de flesta svenska exemplen på fysiskt tillgängliggörande av samlingar, vare sig det 

sker i montrar eller på lagerhyllor, som ett urval av föremål eller hela samlingar, är att de 

oftast inte är arrangerade på samma sätt som utställningar, mer förvaring och mindre 

kontext. Detta skulle kanske kunna göra magasinet till en plats för besökaren att uppleva 

och utforska på ett annat sätt än vad som är fallet med museet. Då de flesta former av 

öppna magasin även tycks innebära en sänkt säkerhet för föremålen (ökad risk för skador 

till följd av smuts, damm, fukt, skadedjur, stöld, olyckor/skadegörelse) och/eller ökade 

omkostnader i form av anpassade lokaler, ökat personalbehov och så vidare, 7 blir det 

dock för mig stundtals svårt att se hur museet och det öppna magasinet verkligen skiljer 

sig från varandra i funktion och förhållande till sina samlingar och besökare. 

I denna kulturadministrativa uppsats vill jag undersöka ett exempel på ett öppet magasin 

för att bättre förstå dess roll och framtid inom museet.  

                                                
 
2 Se http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Besoka-museet/Pontus-Hultens-visningsmagasin/  
3 Se http://www.skovde.se/Kultur/Museer--Konst/Stadsmuseum/Utstallningar/Minnets-magasin/  
4 Se http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/research/luce/  
5 Se http://www.museumderdinge.org/program/open_depot/  
6 Annette Åström, Stockholms stadsmuseum. Förstudie för öppna magasin. Slutrapport, Projekt 89004, 
Version 1.4, Diarienr: 106-20/4634/2008, Stockholm 2009. 
7 Åström, s. 17-19. 
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Disposition 
Uppsatsens upplägg är utformat som en gradvis insmalnande undersökning från en 

generell museiproblematik ner till att diskutera ett specifikt exempel utifrån densamma. 

Efter att ha redogjort för syfte, metodval, material och utförande, tecknas en 

museologisk/teoretisk bakgrund, utifrån vilken jag identifierar de frågeställningar som jag 

därefter studerar det valda magasinet i förhållande till. Slutligen diskuterar och 

sammanfattar jag de slutsatser jag dragit utifrån undersökningen. 

Syfte och metod 
Syftet för uppsatsen är en ökad förståelse för det öppna magasinets roll i dagens museum 

utifrån museologiska/teoretiska perspektiv som behandlar museet, samlingen och 

deltagandet, och som i denna uppsats anlagts på exemplet Blekinge museum och dess 

öppna magasin, Rosenholm. Vald metod för undersökningen är en fallstudie, då jag både 

vill försöka redogöra för en generell problematik och studera ett enskilt museimagasin 

utifrån densamma för att erhålla en bättre förståelse av det öppna magasinets roll i dagens 

museum. Till sin natur kan undersökningen därför även sägas vara kvalitativ. 

Undersökningen har utgått från Robert K. Yins definition av metoden vilken kan 

sammanfattas i följande tekniska beskrivning:  
1. En fallstudie utgör en empirisk undersökning som  
• Studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, 
• Framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara. 

/…/ 
2. Fallstudien 
• Gäller den tekniskt sett specifika situation där det finns många fler intressanta 

variabler än datapunkter, vilket ger som följd: 
• (a) att fallstudien bygger på flera källor till empiriska belägg och att data behöver löpa 

samman på ett triangulerande sätt 
• (b) att fallstudien drar nytta av den föregående utvecklingen av teoretiska hypoteser 

vid insamling och analys av data.8 
 

Valet av fallstudien som metod för denna uppsats kan knytas både till syftets 

förståelsesträvande natur och av ämnet i sig, då det öppna magasinet tycks vara svårt att 

avgränsa från sin kontext, det vill säga museet (se nedan). Inom ramarna för detta arbete 

har jag dock fått begränsa mig till ett enda fall, vilket medföljt begränsningar vad gäller 

den externa validiteten, och önskvärt är därför att följa upp detta exempel med ytterligare 

fallstudier av andra institutioner med öppna magasin. Till dess menar jag att 
                                                
 
8 Robert K. Yin, Fallstudier: design och genomförande, Malmö 2007, s. 31f. 
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undersökningen av Blekinge Museum och Rosenholm, om än inte applicerbar på den 

spretiga svenska museifloran som helhet, kan utgöra ett exempel ur denna flora som kan 

visa på några av det öppna magasinets risker och möjligheter.  

Material och utförande  
Uppsatsens material har samlats in dels genom litteratursökning och -studier, inkluderande 

dokument i form av museets uppdrag samt strategi- och handlingsplan, och museets 

webbkommunikation utåt; dels genom intervjuer med anställda vid museet samt genom 

direkt observation vid ett besök i magasinet. Vad gäller dokument och 

webbkommunikation har dessa dels valts ut som en förberedelse inför intervjuerna, men 

också för att ge en övergripande bild av arbetet med Rosenholm, samt hur detta arbete och 

syftet med magasinet kommuniceras utåt via internet. Då jag inte haft möjlighet inom 

uppsatsens ramar att utföra intervjuer med alla anställda, har analysenheten utgjorts av tre 

personer vars perspektiv är mest relevanta för uppsatsens syfte och teoretiska bakgrund: 

en muntlig intervju har genomförts med två informanter som arbetar inom den publika 

(informant 1) respektive antikvariska (informant 2) avdelningen på museet, liksom en 

skriftlig intervju med museichef Tullan Gunér. Till en början var den muntliga intervjun 

tänkt som en inledande orientering för fallstudien.9 Samtidigt som jag ville beröra de 

teman/begreppspar som uppsatsens frågeställningar samt de frågor som förberedande 

studier av museets webbkommunikation/dokument lett till, ville jag också vara öppen för 

vad som kunde tänkas dyka upp i intervjusituationen, varför den utfördes under 

halvstrukturerade former, i detta fall genom en blandning av öppna frågor och mer 

specifika frågor och följdfrågor.10 De svar jag fick var dock så pass uttömmande och 

värdefulla att jag med informanternas medgivande använt dem som primärt material. Det 

tentativa angreppet och det faktum att intervjun skedde med bägge informanter på samma 

gång medförde dock brister i min intervjuteknik och risker för att informanterna kan ha 

påverkats av varandra, vilket jag försökt vara medveten om när jag analyserat materialet.11 

Intervjun med museichefen utfördes efter den muntliga intervjun och utformades även den 

utifrån de teoretiska perspektiv och frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen, 

dels utifrån frågor som uppkommit under den muntliga intervjun med de bägge anställda. 

Fallstudiens data har i analysdelen ordnats under tre rubriker i form av begreppspar, vilka 

motsvarar uppsatsens frågeställningar. 
                                                
 
9 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Lund 2009, s. 36. 
10 Ejvegård, s. 47-55. 
11 Ejvegård, s. 53f, 63; Yin, s. 118. 
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Museologiska/teoretiska perspektiv 
Då jag inte finner någon tidigare forskning kring fenomenet öppna magasin, men då de 

utgör en del av de museer vars samlingar de rymmer, bildar den museologiska 

utvecklingen ett övergripande perspektiv i uppsatsen. De öppna magasinen förenar de två 

sfärer som ett museiföremål främst rör sig mellan: som en del av en utställning i ett 

publikt, kommunikativt sammanhang; eller som ett inventarienummer för ett mindre antal 

kvalificerade att studera, vårda och magasinera utom syn- och räckhåll för allmänheten. 

Jag intresserar mig därmed för de områden och praktiker där sfärerna möts: samlingen i 

sig och dess villkor vad gäller exponering och bevarande, samt meningsskapandet kring 

samlingen, i utställningar, på magasin eller i digital form. En viktig aspekt av uppsatsen är 

därmed också det postdigitalas (se nedan) betydelse för meningsskapandet, vilket först 

nyligen börjat diskuteras i museisammanhang. Efter en kort beskrivning av den nya 

museologins brott med det moderna museet och rörelsen från samling till besökare utifrån 

Eilean Hooper-Greenhills Museums and the Interpretation of Visual Culture, vill jag 

genom Suzanne Keenes Fragments of the World och Fredrik Svanbergs Museer och 

samlande titta på vad detta kan ha inneburit för samlingarna. Jag använder Annette 

Åströms Förstudie för öppna magasin för att definiera det öppna magasinet och de risker 

som beskrivs, och politiska dokument för att sätta in de öppna museernas tillkomst i ett 

museipolitiskt sammanhang. Svanbergs och Bodil Axelssons respektive undersökningar 

av deltagandemöjligheter i museers webbkommunikation knyter digitalt till deltagande i 

museet, men även Rasmus Fleischers Det postdigitala manifestet, då jag ser möjligheter 

att försöka anlägga resonemang ur manifestet på det öppna magasinet.  

En ny museologi 
Mot slutet av 1900-talet utvecklades en kritisk rörelse inom museologin, ofta benämnd 

”ny museologi” (New Museology). Man började dissekera det moderna offentliga museets 

historia och uppbyggnad ur ett strukturalistiskt och poststrukturalistiskt perspektiv, ofta 

med grund i den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault.12 Genom att se 

arkitekturen, utställningarna, samlingarna, pedagogiken och texterna i museet som en 

samlad diskurs, ett visuellt narrativ,13 kunde man skönja obalanser i de budskap som 

sändes ut till museibesökaren. 

                                                
 
12 Se exempelvis Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the shaping of knowledge, London 1992. 
13 Hooper-Greenhill, Museums and the Interpretation of Visual Culture, s. 3, 14ff. 
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Det moderna museet hade vuxit fram som ett uttryck för 1850-talets positivistiska 

kunskapssyn i nationalstaternas tjänst, och fungerat som en del av samhällsfostran för de 

lägre klasserna. 14  Det viktigaste i museets verksamhet var samlingen, både som 

forskningsobjekt och arrangerad i utställningar. Det fanns en idé om att varje föremål i sig 

självt besatt en egen oföränderlig kunskap, och att betraktaren skulle kunna uttyda denna 

kunskap genom att betrakta föremålen i en passande miljö skapad av museet och dess 

intendenter. 15  Samlingarna arrangerades och etiketterades efter exempelvis 

naturvetenskaplig klassificering eller enligt evolutionistiska narrativ, som förstärkte 

känslan av auktoritet, objektivitet och slutgiltighet, och dess ensidiga kommunikation från 

museum till besökare medgav inga diskussioner om vad som framställdes i 

utställningarna.16 

 Den nya museologin synliggjorde och ifrågasatte kontrollerande strukturer i 

museernas narrativ, däribland etnocentrism, androcentrism, nationalism och kolonialism.17 

I linje med den ”kulturella vändningen”, där kultur kan förstås som en uppsättning 

metoder för meningsproduktion och -utbyte, kom man att betrakta museisamlingarnas 

föremål som polysemantiska, semiotiska tecken; med andra ord: vars mening kunde skifta 

beroende på kontext och betraktare.18 Därmed flyttades fokus alltmer från föremålen och 

föreställningen om den absoluta sanningen till besökaren och meningsskapandet.19  

En ny samling? 
Den fokusförskjutning från samling till besökare och från föremål som fysiska objekt till 

föremål som semiotiska tecken som beskrivits ovan, har lett till att samlingens ställning 

och syfte inom museet till viss del förändrats. Eilean Hooper-Greenhill beskrev vid 

senaste sekelskiftet samlingarnas framtid med att konstatera: ”Museernas stora 

insamlingsfas är över”.20 Hon menar att museer visserligen kommer att fortsätta vårda sina 

samlingar, men lägga större vikt vid deras funktion än att samla in fler föremål till dem. 

Detta har kommit att besannas, inte minst då dagens massproduktion och -konsumtion har 

gjort det allt svårare att veta vad man skall samla och varför. Det internationella 

museirådet ICOMs etiska regler är exempelvis restriktivt formulerade vad gäller 

                                                
 
14 Hooper-Greenhill, s. 11, 18, 25, 126. 
15 Hooper-Greenhill, s. 5, 49; 127. 
16 Hooper-Greenhill, s. xi, 5f; 24f, 127ff. 
17 Hooper-Greenhill, ss. 23-48. 
18 Hooper-Greenhill, s. 3, 12f, 49ff, 111; Fredrik Svanberg, Museer och samlande, Stockholm 2009, Statens 
Historiska museum: The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 12, s. 69. 
19 Hooper-Greenhill, s. xi, 138ff. 
20 ”The great collecting phase of museum is over” (min övers.) Hooper-Greenhill, s. 152. 
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nyförvärv, (men lägger stor vikt vid att tillgängliggöra så mycket som möjligt av och om 

samlingarna)21 och inom svenska SAMDOK22 har man försökt att skapa riktlinjer för 

samlandet, där dokumentationens betydelse stundtals närmast setts som större än 

föremålens.23 Suzanne Keene summerar fem år efter Hooper-Greenhill samlingarnas 

ställning med orden: ”Den starka konsensusen att museer är till för människor har givit 

upphov till en känsla av att de därför inte handlar om objekt överhuvudtaget ”.24 Ur ett 

sådant perspektiv kan man visserligen tänka sig, eller rent av argumentera för, ett museum 

utan några föremålssamlingar; där utställningar och pedagogik byggs kring de berättelser 

eller teman museet vill diskutera, utan att behöva utgå från befintliga samlingar. Museet 

kräver inga magasin eller konservatorer, utan kan koncentrera sig på menings- och 

sambandsskapande med sin publik i en miljö som är lika föränderlig som den värld som 

omger det.25 Keene menar dock att befintliga samlingar även i fortsättningen måste stå i 

museets centrum, men att museer måste bli bättre på att förmedla betydelsen av dem, 

rättfärdiga dem, då samlandet annars riskerar att upplevas som ett självändamål utan något 

allmännyttigt värde.26 Hon framhåller samlingar, där inga meningar redan valts ut eller 

applicerats på föremålen, som absolut avgörande för meningsskapandet. Samlingarna, 

menar Keene, bör utgöra en offentlig resurs, en plats där museiarbetare och besökare kan 

mötas för att, utifrån sina individuella perspektiv, tillsammans diskutera mänsklighetens 

komplexitet.27 Hon höjer dock samtidigt ett varnande finger för att samlingen inte är 

opåverkad av de system som den byggts upp och ordnats efter.28  

 Fredrik Svanberg har i Museer och samlande undersökt just dessa system och visar 

att museisamlingarna felaktigt uppfattats som skilda från den utåtriktade, kommunikativa 

verksamheten. Själva uppdelningen av samlingen i magasin kontra utställning är ett 

                                                
 
21 Svenska ICOM, ICOMs etiska regler, Stockholm 2011, ss. 11-16. 
22 SAMDOK, de svenska kulturhistoriska museernas samarbetsorganisation för samtidsinriktad insamling, 
dokumentation och forskning. 
23 Svanberg, s. 21f. 
24 ”The strong consensus that museums are for people has given rise to a feeling that they are therefore not 
about objects at all” (min övers.) Suzanne Keene, Fragments of the World. Uses of Museum Collections. 
Oxford 2005, s.1. 
25 Det finns flera exempel på etablerade museer som arbetar efter visioner som liknar denna, men där man 
inte heller haft några fysiska samlingar till att börja med. Ett exempel är Arbetets Museum i Norrköping. 
Museet äger inga föremålssamlingar, istället samlar man in yrkesminnen. Avyttring av befintliga 
museiföremål är en problematisk och invecklad process. Utlån och systematisk gallring av samlingar har 
däremot blivit en allt viktigare fråga för museipolitik och -praxis, bägge delar i behov av tydligare regler och 
samordning, se t.ex. Sverige, Museikoordinatorn, Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat: 
[slut]betänkande från Museikoordinatorn, Statens offentliga utredningar, 0375-250X; 2009:15, s.19, 64; 
Svenska ICOM, ss. 11-13. 
26 Keene, s. 1, 5,184; denna syn bekräftas av senare undersökningar, se Svanberg 2009, s. 69. 
27 Keene, s. 7, 184f. 
28 Keene, s. 40. 
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relativt nytt fenomen på de museer Svanberg undersöker, då det först är under 1900-talet 

som samlingarna blivit så stora att denna fysiska uppdelning blivit nödvändig. Att besöka 

ett museum var tidigare också synonymt med att besöka en samling. 29  De gamla 

klassificeringarna beskrivna av Hooper-Greenhill har dock i hög grad stannat kvar i 

utställningarnas utformning även efter att idén om museet som samling bleknat. Svanberg 

menar att museer inte tillräckligt beaktat hur de subjektiva urval och klassifikationer som 

görs inom samlingsförvaltningen oupplösligen är en del av de värdesystem som förmedlas 

utåt, och efterlyser en öppnare hållning gentemot besökaren för att motverka detta.30  

Nya magasin 
Också i svensk kulturpolitik kan tyngdpunkten på senare tid sägas ha flyttats från samling 

till besökare. Exempelvis menar man i kulturpropositionen 1996 att museerna haft en ”för 

stark prioritering av föremålsvård i förhållande till det publika arbetet”,31 och i den senaste 

museiutredningen låter man det publika utgöra ett överordnat perspektiv för hela 

utredningen och museernas verksamhet. 32  Det allmänna museiuppdraget ur 

kulturpropositionen 1996, samla, vårda, visa och forska, har i 2009 års proposition bytts ut 

mot bevara, använda och utveckla.33 

 Sedan 1990-talet och framåt har man också satsat stort på att förbättra vård och 

registrering av museisamlingar, både i form av utbildning, digitalisering och stöd till 

säkrare förvaring i nya magasin. Att kunna byta magasinslokaler har möjliggjort för 

museerna att göra dem mer publika, och det är alltså genom stödet till just samlingsvård 

som de öppna magasinen börjat dyka upp i Sverige.34 Att inte alla museimagasin som 

byggs idag är öppna, trots att satsningarna på tillgängliggörande har fortsatt in på 2000-

talet genom exempelvis Access-projektet och Kulturarvs-IT35 gör att strävan mot ett ökat 

tillgängliggörande av svenska museisamlingar kan sägas ha tagit sig två uttryck: ett där 

man snarare väljer ett slutet magasin som skydd för samlingen men att digitalisera för att 

öka tillgängligheten, och ett där man strävar efter ett ökat fysiskt tillgängliggörande av 

                                                
 
29 Svanberg, s. 52, 57f, 82, 85. 
30 Svanberg, s. 9ff, 23f, 69, 76. Se även Hooper-Greenhill s. 23 om de meningar som finns inbyggda i 
föremålens proveniens, de tids- och rumsmässiga kontexter i vilka de samlats in och från början värderats. 
31 Regeringen, Kulturpolitik, Regeringens proposition 1996/97:3, Stockholm 1996, s.136. 
32 Regeringen, Tid för kultur, Regeringens proposition 2009/10:3, Stockholm 2009, s. 79. 
33 se Regeringen 1996, s. 226; Regeringen 2009, s. 26. 
34 se exempelvis Regeringen, Regeringens skrivelse 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom 
kulturområdet, SESAM-projektet, Stockholm 1999, s. 65; Åström, s. 3, 5. 
35 Se riksantikvarieämbetets hemsida: www.raa.se. 
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samlingarna (även om de kanske också har digitaliserats) och därmed höjer skaderisken 

för föremålen. Det sistnämnda har i denna uppsats samlingsnamnet ”öppna magasin”. 

 

I Annette Åströms rapport Förstudie för öppna magasin beskrivs det öppna magasinets 

fyra huvudgrenar som:  

 

– Öppet magasin med designad inredning (magasinet är utformat för att visas, 

påminner om en utställning) 

– Öppet hus (magasinets är inte utformat för att visas, men öppnas vid vissa tillfällen 

för allmänheten eller bokade grupper) 

– Utställningar i magasin (magasinet ägnar ett särskilt utrymme åt utställningar, eller 

visar hela samlingen som utställning i en magasinsliknande miljö) 

– Magasinsliknande förvaring i publika utrymmen (den publika lokalen ägnar ett 

särskilt utrymme åt magasinsliknande förvaring av samlingar).3637 

 

De risker med öppna magasin som beskrivs i rapporten är dels den minskade säkerhet för 

museiföremålen som tillgängliggörandet faktiskt medför, dels att den flytande gränsen 

mellan magasinets publika och samlingsorienterade delar kan kräva större arbetsinsatser 

av de anställda, och kan skapa oklarheter kring vad det egentligen är man arbetar med: en 

utställning eller ett magasin. Åström tar upp exemplet Örebro länsmuseums öppna 

magasin Länsarvet, som rentav tvingats återgå till att vara slutet, då man insett att man 

istället för ett magasin skapat en kostsam filial till själva museet.38 Även magasinets 

geografiska läge i förhållande till museet tas här upp som ett möjligt problem. De nya 

magasinen förläggs ofta till utkanten av städerna, vilket kan leda till färre besök.39 

 

Samlingen och deltagandet  
Rasmus Fleischer redogör i Det postdigitala manifestet för hur de svindlande perspektiv 

som öppnades genom det digitalas genombrott visserligen inte försvunnit, men mognat till 

                                                
 
36 Åström, s. 3, 5ff. 
37 Ett intressant exempel på ett öppet magasin i kategorin ’Utställningar i magasin’, och som återknyter till 
den skiftande synen på bevarande och tillgänglighet, meningsskapande och materialitet är Mölndals 
museum, vilka avmusealiserat hela sin samling och inbjuder besökaren att känna på och använda föremålen. 
Samlingarnas bevarande för evigheten avskrivs här från museets syfte, vilket istället helt baseras på 
meningsskapandet. Genom att öppna magasinet har museet helt enkelt omvärderat sin samhälleliga roll.  
38 Åström, s. 7f. 
39 Åström, s. 8. 
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att återigen materialiseras i en rumslig närvaro. Hans utgångspunkt för manifestet är 

musik, och hur den liksom andra kulturfenomen ”[…] befinner sig i ständiga kretslopp 

mellan digitalt och analogt, mellan universell tillgänglighet och temporär lokalisering”.40 

Fleischer beskriver den mättnad som uppstår i det digitala överflödet när man rent 

teoretiskt har tillgång till vilken musik som helst oberoende av tid och plats; och hur det 

ökar betydelsen av urval, av begränsningar, av rum där närvaro kan skapas.41 Varje urval 

eller gräns för tillgängligheten innebär en möjlighet till närvaroproduktion, då varje fysisk 

eller digital gräns som övervinns i form av geografiska avstånd, tid eller annat, kan skapa 

de gemensamma gränserfarenheter som utgör närvarons rum.42 De gränser som bestämmer 

hur, var och när musiken äger rum påverkar också hur musiken upplevs och värderas.43 

Urvalet innebär ett rörligt, på samma gång personligt och kollektivt, ansvarstagande och 

förtroende: Någon måste nämligen ta ansvaret att göra urvalet, sätta de gränser som skapar 

rum, annars blir resultatet ett ansvarslöst, platslöst skvalande.44 Samtidigt är inte tanken att 

bara några skall ta detta ansvar, utan att man låter det flyttas mellan sig. På så sätt kan det 

kollektiva deltagandet skapa en mångfald av gemensamma musikupplevelser. 45 

 Avgörande för Fleischers manifest är, som redan skönjts i dess utgångspunkt, att 

det digitala och det postdigitala inte är varandras motsatser. Tillgången till digital musik 

har inte ersatt, utan ökat begäret av närvaro. 46  Ett konkret exempel på hur 

närvaroproduktionen i det postdigitala ser ut är klubbkulturen. Fleischer menar att 

klubbkulturens krav på reell, fysisk närvaro och akustik för att verkligen kunna beröras av 

de lägsta basfrekvenserna, har skapat "en ny musikalisk materialism där kollektiv rumslig 

närvaro är det enda som räknas".47 I sin senare forskning har Fleischer överfört sitt 

postdigitala manifest på biblioteks- och förlagsvärlden, men jag tycker mig se 

beröringspunkter mellan de postdigitala tankegångarna och museologiska diskussioner om 

digitalitet, deltagande och rumslig närvaro: 

 

                                                
 
40 Rasmus Fleischer, Det postdigitala manifestet: Hur musik äger rum, Stockholm 2009, s. 10. 
41 Fleischer, s. 11ff. 
42 Fleischer, s. 35f, 47, 68. 
43 Fleischer, s. 16. 
44 Detta liknas vid slentrianmässigt spelande av musik på exempelvis hamburgerrestauranger, platser som i 
och med detta gör sig själva och besökarna utbytbara. Fleischer, s. 27f, 63. 
45 Fleischer, s. 32. 
46 Fleischer, s. 47. 
47 Fleischer, s. 41. 
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Både Bodil Axelsson och Fredrik Svanberg har studerat deltagandemöjligheter i museers 

webbkommunikation. 48  Axelsson menar att museifilialer på internet både kan öka 

tillgängligheten till samlingarna genom digitalisering, och inspirera till fysiska besök. Hon 

betonar att teknologin i sig inte är den förnyande kraften i kommunikationen, utan att 

”[…]teknologin och de sociala och kulturella sammanhang de ingår i formar varandra 

ömsesidigt”.49 Hon menar dock att det finns risker för krockar då museet, med sin 

traditionella linjära förmedlingsstruktur av anonymt och auktoritärt tilltal, möter 

delaktighetskulturen på internet. Det finns för få sätt för besökare att möta museet på 

verkligt lika villkor, genom att till exempel förhandla föremålstolkningar.50 

 Svanberg visar hur den auktoritära, linjära kommunikationen med grund i 

samlingssystemen gäller även för museernas publika databaser,51 och jämför detta med 

Wiki-baserade miljöer där historien skapas av deltagarna i ett socialt sammanhang. Han 

menar, att offentliga diskussioner kring samlingsförvaltningen, samt publika arbetsformer, 

kan bli ett sätt för museer att utveckla sin samhälleliga roll och sitt syfte både på internet 

och i praktiken. 52  Här betonas bland annat, i likhet med hos Fleischer, vikten av det 

personliga ansvarstagandet. Genom att synliggöra museets enskilda avsändare och 

samlingarnas komplexitet ger man efter på sin auktoritära hållning och inbjuder fler att 

bidra med sina perspektiv till samlingssystemen.53 

Suzanne Keene ser som tidigare nämnts samlingen som en framtida arena för deltagande, 

och anger även digitaliseringen som ett av medlen för att nå detta mål. Genom att 

offentliggöra sina samlingar digitalt ökar både tillgång och efterfrågan på samlingarna, 

samtidigt som en möjlighet till tvåvägskommunikation kan ges.54 

                                                
 
48 Fredrik Svanberg, Museer och samlande. Statens Historiska museum: The Museum of National 
Antiquities Studies 12., Stockholm 2009; Bodil Axelsson, Kulturarvens digitala teatrar: historiskt 
återskapande och ett nationellt ansvarsmuseum. Kulturarv, historiebruk og formidling: Verksted KAFF-
prosjektet i samarbeid med Institutt for kulturstudier og orientalske språk (iKos). Oslo 2009.  
49 Axelsson, s.1. 
50 Axelsson, s. 5; Svanberg, s. 66f.  
51 Svanberg, ss. 68-74. 
52 Svanberg stöder sig här på Cameron & Robinson, Digital Knowledgescapes: Cultural, Theoretical, 
Practical, and Usage Issues Facing Museum Collection Databases in a Digital Epoch. I Cameron, F. & 
Kenderline, S. (red). Theorizing Digital Cultural Heritage. A Critical Discourse. London & Cambridge 
2007. 
53 Svanberg, s. 70, 87ff. 
54 Keene, s. 183. 
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Formulering av frågeställningar 
Det dubbla museiuppdraget att bevara och visa sina samlingar gör att ett museums 

enskilda tolkning av uppdraget blir avgörande för det öppna magasinets utformning. 

Åströms identifiering av riskerna för oklarheter i förhållandet mellan magasin och 

museum, utställning och samling, är viktig för min analys. 

 Jag vill också ta fasta på Keenes syn på samlingen som en grundresurs för 

meningsskapande och delaktighet inom museet, och alltså i kanske ännu högre grad för 

det öppna magasinet. Därmed blir det öppna magasinet en potentiellt viktig arena för den 

problematisering av samlingssystemen som både Keene och Svanberg ser som 

nödvändiga. 

De exempel på museologiska resonemang om digitalt och deltagande som redovisats, 

tillsammans med de nya magasinens dubbla väg mot digitalt och analogt 

tillgängliggörande, gör att jag vill undersöka om de postdigitala möjligheterna till 

närvaroproduktion genom ett rörligt personligt ansvarstagande och kollektivt deltagande 

som beskrivs av Fleischer inom musikområdet också kan skönjas i de öppna magasinen. 

 
Följande frågeställningar har formulerats: 

Hur förhåller sig Rosenholm till 

– Den generella museologiska utvecklingen mot ett ökat publikfokus och 

problematisering av sina samlingar, och den interna balansgång mellan 

museiuppdragen som detta innebär?  

– Den identitets- och funktionsförvirring som riskerar uppstå i förhållandet mellan 

museet och det öppna magasinet?  

– De möjligheter till deltagande och närvaroproduktion som framhålls i den postdigitala 

diskussionen? 

 

 

Dessa frågeställningar speglas i hur fallstudiens data ordnats och genomgås i analysdelen 

under rubrikerna 

– Samlingen och Besökaren, 

– Museet och Magasinet, samt 

– Digitalt och Deltagande, 

och besvaras därefter under rubriken Slutsatser och diskussion.  
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Museet Rosenholm 

Definitioner 
För att förenkla läsningen av uppsatsen har jag behövt göra en tydligare skillnad på 

museum och magasin inom Blekinge museum. Följande definitioner har valts: 

– Med ’Blekinge museum’ eller ’museet’ avses Blekinge museum. 

– Med ’Rosenholm’ eller ’magasinet’ avses Museet Rosenholm - Det öppna och 

publika magasinet. 

Presentation 

Blekinge museum 
Blekinge museum ligger i centrala Karlskrona. Museet grundades som en museiförening 

år 1899 och drivs sedan 1983 av Stiftelsen Blekinge museum, med Landstinget Blekinge, 

Karlskrona Kommun och Blekinge Hembygdsförbund som huvudmän. Blekinge museums 

magasin låg tidigare inne i stadskärnan, i en byggnad från slutet av 1700-talet. När 

Landstinget Blekinge år 2005 förvärvade en fastighet på Rosenholmsområdet i 

Karlskronas utkant, sju kilometer från museet, såg man chansen att skapa ett 

museimagasin som kunde öppnas för allmänheten. Tillsammans med 

Landstingsfastigheter arbetade Blekinge museum fram förslag till ombyggnaden, som stod 

klar 2009. Ombyggnaden finansierades av landstinget med hjälp av Boverkets statliga stöd 

till nybyggnation, ombyggnad och handikappanpassning av icke-statliga musei-, teater- 

och konsertlokaler.55 

Rosenholm 
Museet Rosenholm – Det öppna och publika magasinet – invigdes i oktober 2009 och har 

öppet för allmänheten på onsdagseftermiddagar, samt 4-5 lördagar om året. Utöver det 

finns möjlighet att boka visningar. Förutom cirka 60 000 föremål och 500 000 arkivbilder 

finns här även museets avdelning för kulturmiljövård, ett faktarum, samt lokaler för 

negativförvaring, föremålsvård och registrering.  

 Magasinsytan är fördelad på två klimatstyrda utrymmen. Magasin 1 är uppvärmt 
                                                
 
55 Blekinge museum, Artikel - Det öppna museet. Publiceringsdatum ej angivet. Tillgänglig: 
http://blekingemuseum.se/mapp2/scen10.htm 2012-08-17; Blekinge museum, Museifolder 2011. 
Tillgänglig: http://blekingemuseum.se/mapp1/scen8.htm 2012-08-17; Blekinge museum, Strategi och 
handlingsplan 2012-14. Tillgänglig: http://blekingemuseum.se/mapp6/scen6.htm 2012-08-17; Blekinge 
museum, Årsredovisning 2008. Tillgänglig: http://www.blekingemuseum.se/mapp6/scen6.htm, 2012-08-17; 
Muntlig intervju 2012-05-15. Inspelning och transkribering i författarens ägo. 
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och används för att förvara ömtåliga material: inredning, textilier, konst med mera. Större 

föremål såsom möbler förvaras öppet i pall- och hyllsystem eller grupperade i rummet, 

saker som dräkter, tavlor och fickur finns i montrar och kompaktförvaring. Färgsättningen 

på allt från pallställ till väggar går i svart, grått, vitt, med accenter i orange. Förutom 

arbetsbelysning finns också ljussättning med spotlights och fiberoptik. Delar av magasin 1 

stängs av vid öppet hus. Magasin 2 är ett kallmagasin, och inrymmer saker som jordbruks- 

och fiskeredskap, en samling Blekinge-ekor med mera. Också här finns pallsystem med 

större föremål, och de största föremålen (båtar, vagnar och liknande) står fritt på golvet 

eller på lastpallar. Även här finns ljusrigg. Entrén och ett kapprum bildar en sluss in till 

magasin 1, i passagen mellan magasin 1 och 2 finns en plasttunnel.56 

Digitalt  
Kring 24 000 föremål respektive 26 000 fotografier har digitaliserats. Av dessa finns runt 

2600 respektive 7100 poster också att söka bland via museets hemsida. 

På museets hemsida finns material från många av museets tidigare utställningar och 

projekt, under namnet Virtuella museet eller 24-timmarsmuseet. Därutöver är museet 

aktivt på Facebook, driver en arkeologiblogg på sin hemsida och är nybliven medlem av 

webbcommunityt Platsr.57 

Varför Rosenholm? 
Mitt val av Museet Rosenholm – Det öppna och publika magasinet – till fallstudien beror 

dels på att det är ett relativt nyöppnat exempel på ett öppet magasin, med allt vad det 

innebär av avvägningar mellan bevarande och tillgänglighet, men också på att Åström 

anger Rosenholm som ett exempel på ett utställningsliknande magasin, vilket gör att jag 

vill undersöka hur verksamheten definieras och förhåller sig till museet.58 Blekinge 

museum har länge också verkat för att tillgängliggöra sina samlingar och sin verksamhet 

på internet vilket torde gynna försök att anlägga det postdigitala perspektivet på 

magasinet. 

  

                                                
 
56 Blekinge museum, Artikel – Det öppna museet; Muntlig intervju 2012-05-15; Egen observation.  
57 Blekinge museum, Föremåls- och fotodatabasen. (Elektronisk). Tillgänglig: 
http://www.blekingemuseum.se/mapp4/scen2.htm, 2012-08-17; Blekinge museum, 24-timmarsmuseet. 
(Elektronisk). Tillgänglig: http://blekingemuseum.se/mapp2/scen6.htm, 2012-08-17; Muntlig intervju 2012-
05-15. Platsr är ett community med kulturarvsinriktning som förvaltas av Riksantikvarieämbetet: 
www.platsr.se 
58 Åström 2009, s. 6. 
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Analys 

Samlingen och Besökaren 
Det fanns enligt informanterna tidigt en öppen attityd till att visa sina samlingar och en 

önskan att göra föremålsmagasinet öppet för besökare. De anger också statliga riktlinjer 

kring tillgängliggörande av samlingarna som pådrivande i magasinets tillkomst. Flytten 

till Rosenholm gjorde det möjligt att utforma det nya magasinet med tillgängligheten som 

grundprincip. Samtidigt skulle designen av magasinet ske ”på föremålens villkor”,59 vilket 

rent praktiskt innebar att magasinets ytor också planerades utifrån föremålskategoriernas 

säkerhets- och förvaringskrav.  

 Den sänkta säkerhet som ovan angivits som nyckelproblem för öppna magasin har 

noga diskuterats, men informanterna tror att säkerheten i detta fall på det hela taget blivit 

bättre. Eftersom magasinet planerats för både samlingar och visningar från början och då 

man haft ett nära samarbete mellan de olika avdelningarna under hela processen, menar 

informanterna att man kunnat tillgodose de olika behov som funnits både från visnings- 

och samlingshåll. Man har gjort hela magasin 2 och stora delar av magasin 1 tillgängliga 

för besökare; men små, stöldbegärliga eller ömtåliga delar av samlingen är inlåsta i 

montrar, eller förvaras i utrymmen dit besökare endast kan komma i sällskap av 

personal.60 Det finns ingen reception på Rosenholm, utan personalen finns ute i magasinet 

då besökare kommer. Det publika arbetet tar tid från det interna arbetet, och att utöka 

öppethållandet skulle kräva ökade personalresurser. Samtidigt ser inte informanterna 

dagens öppettider som ett problem, det ställer högre krav på samordning, planering och 

mobilitet men ger mycket tillbaka i form av dialog mellan besökarna och de anställda, 

menar man. Då personalen rör sig mer i magasinet, och i och med regelbunden 

skadedjurskontroll och frekvent städning, tror informanterna också att eventuella brister 

upptäcks tidigare i det nya magasinet än det gamla. Blekinge museum, där 1700-

talsmöblerna står fritt och besökarna har ytterkläder på när de går runt i utställningarna, är 

som en jämförelse egentligen också ganska öppet, menar informanterna.  

 Besökare informeras av personal vid ankomst om att de inte får röra vid föremålen. 

Det fanns diskussioner om att tillhandahålla bomullsvantar, men då det befarades 

signalera till besökaren att det var tillåtet att hantera föremålen, så lade man ner förslaget. 

                                                
 
59 Tullan Gunér 2012-06-12; Blekinge museum, Artikel – Det öppna magasinet. 
60 ” […] och då är det ju som vilket annat magasinsbesök som helst […] Så det är ju två olika saker”. 
Informant 2 2012-05-15. 
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Däremot finns planer på att arbeta med taktila föremål, kopior eller dubbletter, främst för 

besökare med synnedsättning.61 Förutom den muntliga informationen om att inte röra 

föremålen finns skyltar med en överkorsad hand ute i magasinet. Trots det har det hänt att 

besökare satt sig i stolar, lutat sig mot bordsskivor, eller gett sig in i trånga utrymmen 

mellan föremål. Detta har lösts med avspärrningar i form av snöre, i en gång som inte är 

avsedd att röra sig i med en provisorisk pappersskylt.62 På frågan om man upplever att 

man behöver rättfärdiga sina samlingar blir svaret från informant 2: ”Ett sätt att rättfärdiga 

samlingarna är ju att tillgängliggöra de sjuttiofem procenten som har varit magasinerade 

och inte utställda i utställningar inne i staden. Det är väl ett sätt att visa att det är viktigt, 

och att ha dem tillgängliga”. Informanterna är angelägna om att öka förståelsen för 

samlingen och bevarandet hos besökaren63: ”Vi vill ju att besökaren skall förstå varför vi 

samlar på de här prylarna, varför vi lägger ner tid och kraft på att arrangera dem i ett 

magasin, det är ju ändå det som är syftet med det”.64 Informanterna beskriver hur 

personalen har, än så länge orealiserade, tankar på att göra en utställning i magasinet om 

sitt samlande: ”Varför samlar vi? Vad har vi samlat på? Vad har vi inte samlat på? Det ska 

kunna dyka upp som någonting vi inte har hunnit arbetat med, men borde. Att det kan 

framgå om det sedan bara är en vepa här och var. Vad är det vi inte har, vad fattas? Det 

tror jag är viktigt, att vi inte är klara med Museet Rosenholm”.65  

Magasinet och Museet  
Magasinets nuvarande namn är Museet Rosenholm med undertiteln Det öppna och publika 

magasinet. Då jag inför intervjuerna tittade på Blekinge museums webbkommunikation 

fann jag dock ett antal varianter av rubriker och namn på magasinet, varav de vanligaste är 

Blekinge museum Rosenholm, Museet Rosenholm, och Det öppna magasinet.66 De olika 

namnen tycktes signalera olika förhållanden till museet och gjorde mig därmed osäker på 

vilket förhållandet egentligen är. Förvirringen förekommer enligt informanterna också 

bland besökare på Rosenholm, och man får frågor som: ”[…]’Åh, har ni lagt ner museet i 

stan nu?’, ungefär, ’flyttat hit?’”. 67 Detta förklaras med att namnet kommit till över tid, 

och att Museet Rosenholm – Det öppna och publika magasinet är det man landat i efter att 

                                                
 
61 Muntlig intervju 2012-05-15. 
62 Muntlig intervju 2012-05-15; Egen observation. 
63 Muntlig intervju 2012-05-15; Tullan Gunér 2012-06-12. 
64 Informant 1 2012-05-15. 
65 Informant 2 2012-05-15. 
66 Samtliga från museets hemsida: www.blekingemuseum.se, 2012-08-17. 
67 Informant 1 2012-05-15. 
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ha provat sig fram med olika namn och sett hur responsen varit från besökarhåll. 

Informanterna vill inte beskriva magasinet som enbart ”museum” eller ”magasin”: ”För 

säger vi bara magasin, så får de (besökarna) en viss bild och av museum får de en annan 

bild […]”.68 Samtidigt är man noga med att museet och magasinet skall ses som två delar 

av Blekinge museum. ”Det är ju det att vi finns på två platser, med litet olika inriktning. 

Det är väl det budskapet vi vill få ut, men hur man rent informativt gör det är ju litet en 

knäckfråga”.69 ”[…] Det har ju varit med på dagordningen från den dag vi bestämde att vi 

skulle vara på två ställen, och vi är ju ett museum på två platser”.70 Det geografiska 

avståndet mellan enheterna ses inte som ett problem av informanterna, då en stor del av 

kommunikationen kan ske via telefon och epost. En informant menar att: ”Det kan vara 

rätt skönt att ha det på två håll också ju, med två olika karaktärer”.71 Detta har dock också 

med deras respektive arbete att göra: En av informanterna reser mycket mellan de olika 

enheterna, och den andra har inte heller före det nya magasinets tid haft sin arbetsplats på 

museet, utan i och med den nya organisationen istället fått fler kolleger på magasinet. 

 Ytterligare en rubrik som förekommer i samband med Rosenholm är ”Tingens 

teater”, ett koncept som museichefen haft som vision för gestaltningen av magasinet. Idén 

till konceptet väcktes av scenografin till en operaföreställning, och är avsett att 

”[…]förstärka känslan, dramatiken, i mötet med hela samlingen - det samlade kulturarvet 

– blandningen och mångfalden”.72 Informationsmaterial som rör just utformningen av 

magasinet innehåller ord och termer hämtade från teatern: ”scenografi”, ”bakom 

kulisserna”, ”dramaturgi”.73 Även ordet ”upplevelse” används flitigt av museichefen, och 

att komma in i magasinet då arbetsbelysningen släckts och besöksbelysningen är tänd är 

verkligen en sådan, som för mig skapar känslan av att befinna sig i en blandning mellan 

ett magasin och en black box. Åström beskriver det hela som att ha ”[…]glidit över till att 

mer vara utställning än magasin”,74 och också hos mig väcker utformningen av magasinet 

frågor om relationen till utställningarna på museet. Informant 1 beskriver skillnaden på 

magasinet och en föremålsrik utställning på museet som ”[…] de har ju textinformation - 

alla föremål där - och de är satta i en form av sammanhang där man kanske blandar olika 

                                                
 
68 Informant 2 2012-05-15. 
69 Informant 1 2012-05-15. 
70 Informant 2 2012-05-15. 
71 Informant 1 2012-05-15. 
72 Tullan Gunér 2012-06-12. 
73 Ibid; Blekinge museum, Artikel – Det öppna museet; Blekinge museum, Bildspel – Det öppna museet. 
74 Åström 2009, s. 6. 
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ämneskategorier och man berättar det på ett annat sätt”.75 Magasinet, menar informanten, 

utgör snarare en gestaltad förvaring.  

 Den sparsamma inställningen till textinformation i magasinet har dock skapat vissa 

problem. Ute i magasinsrummen finns pekdatorer med information. Här och var i 

magasinet finns också bildspel med och utan text för att se föremålen i sitt sammanhang. 

Man har dock inte information om alla magasinets föremål i pekdatorerna, vilket gör att 

personalen ofta får frågor. De föremål som efterfrågas mest har man här och var börjat 

förse med små lappar med information av olika grad, ibland rena utdrag ur 

föremålsdatabasen. Informanterna beskriver hur personalen dras mellan besökarens 

efterfrågan och den egna viljan att låta magasinet vara textfritt. ”Här ser man ju samtidigt 

att man kan ju inte undvika informationen, för den är ju himla viktig även om det inte är 

utställning”.76 

Digitalt och Deltagande 
I museets och magasinets respektive faktarum kan man söka bland alla 

digitaliserade/registrerade inventarier i museets databas. På museets hemsida finns också 

ett urval ur samlingarna i en mindre, offentlig databas samt ”Virtuella museet”, där man 

lagt upp dokumentation från tidigare utställningar, ibland i form av virtuella 

utställningsrum. 

Vid frågan om informanterna fått ökade förfrågningar om att komma till magasinet efter 

att digitalt material lagts ut på internet blir svaret: 
”2- Jag tycker nog inte det, faktiskt, att jag kan se det. Nu har vi ju lagt ut väldigt få 
föremål och någon enstaka fråga men nej, det kan jag inte påstå. 
1- Det är intressant egentligen. 
2- Jag vet inte hur det är på foto-databasen, om det har ökat, utan jag tror att vill du ha ett 
föremål, så vet du att du ska ringa till ett museum. Och vill du leta efter gamla bilder vet 
man också att man kan gå till ett museum. […] 
1- […] ungdomar, nästa generation, de söker ju allting på nätet, och är det då nån som är 
intresserad av julträd och sen så kommer de då till vår virtuella ingång och så kan de se 
alla julträd som finns där och på Kulturen i Lund. Då borde man ju bli intresserad av att gå 
och titta på julträd men det kanske man inte blir. Eller så är man inte intresserad av 
julträd.”77 

  

Det material som finns i pekdatorerna på Rosenholm har vidareutvecklats från 

informationen ur den stora databasen, och kompletterats med texter, bilder och ljud som 

                                                
 
75 Informant 1 2012-05-15. 
76 Ibid; Egen observation. 
77 Muntlig intervju 2012-05-15. 
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hör samman med tre föremålsgrupper (båtar, kyrkliga föremål och ur) och hur de är 

uppställda i rummet. Informanterna beskriver pekdatorerna som ett sätt att föra samman 

föremålsdatabasen med den virtuella utställningen. Pekdatorerna är populära bland 

besökarna: ”Besökarna vet ju inte alltid vad de letar efter men de vill ju ha information 

och ser de då exemplet med pekdatorn så skulle de ju vilja ha det överallt”.78  

 På frågan om en fullständig digitalisering av samlingarna skulle kunna ersätta att 

visa magasinet svarar bägge informanter nej. Däremot ser de möjligheter i att kunna 

förbereda sitt besök via internet, eller att kunna titta på föremål hemifrån. De menar dock 

att den fysiska närvaron är avgörande: 

”Det är ju det som är klon i det hela, det är ju att titta på grejen, fysiskt. Det inbillar ju jag 

mig i alla fall att det är något visst med det. Det kan aldrig ersättas av en digital bild 

senare, må det vara hur mycket 3D som helst, alltså.[…]Sedan kan det ju vara svårt, 

framförallt då om man är blind, så är det ju jätteviktigt att få uppleva känslan av att ta på 

ett föremål, ju. Kan jag inbilla mig i alla fall, och lyssna på saker och ting, och lukta 

framför allt, det kan du ju inte göra virtuellt än, väl?”79   

 

Informanterna är positiva till sociala medier, i synnerhet Platsr,80 där responsen blivit 

mycket positiv på det material man lagt upp. Museet använder än så länge sidan till att 

exempelvis efterlysa information om okända personer som porträtterats i fotosamlingarna. 

 Magasinet öppnades innan allt var på plats, och besökarna har därmed kunnat följa 

processen med att packa upp samlingarna och se vad som kommit upp sedan senaste 

besöket. Att göra magasinet överblickbart har enligt informanterna också gjort att personal 

kunnat diskutera luckor i samlingen med besökare, och ibland lyckats få tag på sådant som 

saknats. Föremålen väcker minnen och frågor hos besökare vilket enligt informanterna 

skapar dialoger mellan besökare och anställda, men också mellan besökare. Museichefen 

menar att kontakten med besökarna är grundläggande för Rosenholm: ”Det öppna museet 

betyder i mångt och mycket att arbeta med öppet sinne, att personal är öppen för frågor 

och flexibel för förslag”.81 Man har dock inte något effektivt medel i magasinet för att 

fånga upp reaktioner och berättelser, utan det sker oftast muntligt. ”Men med lättare teknik 

så kan vi ju jobba lite så när vi får de här spontansvaren från besökarna. Det är inte alls 

dumt att göra det, för det dyker alltid upp alltså... intressanta berättelser”.82 Museichefen 

                                                
 
78 Informant 1 2012-05-15. 
79 Ibid. 
80 Se fotnot 57. 
81 Museichef Tullan Gunér 2012-06-12. 
82 Informant 1 2012-05-15. 
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betonar också att tillgängligheten på Rosenholm i framtiden måste kombineras med 

delaktighet.83 

Slutsatser och diskussion 
Själva existensen av Rosenholm, i egenskap av ett föremålsmagasin som är byggt utifrån 

museets uttryckliga önskan att kunna visa sina icke-utställda samlingar för besökare, kan 

sägas spegla fokusförskjutningen i den nya museologins anda. På samma gång kan man se 

magasinet som en miniatyr av spänningsfältet mellan att bevara och använda i 

tillgängliggörandet av museisamlingarna, och där föremålens tillgänglighet och 

besökarens nyfikenhet gör att säkerhetsgränserna och behoven av information i magasinet 

omförhandlas och tydliggörs. Jag tror det är just i denna spänning som de öppna 

magasinen kan hitta sin identitet. 

 Utformningen av magasinsutrymmena, liksom besökarnas frågor kring namn och 

funktion, gör att Rosenholm tycks befinna sig i ett gränsland mellan museum och magasin 

i linje med Åströms farhågor. 84 I mina intervjuer med de anställda syns en tendens att 

arbeta sökande, att känna på förändringarna tillsammans inom organisationen och i 

relation till respons från besökare. Man betonar att Rosenholm inte är ett färdigt projekt. 

Magasinet har under uppbyggnadens gång varit en plats där saker får vara halvfärdiga, där 

man kan titta bakom kulisserna. Det finns för mig ett tydligt värde i detta, då det är något 

som engagerar magasinets besökare: luckorna i samlingen kan diskuteras och kanske 

fyllas, man vill se vad som hänt sedan sist, och så vidare. Då mötet med personalen är 

oundvikligt, blir det också personligt. Närheten och det processbetonade framstår för mig 

som möjligheter att stärka ett tilltal som skiljer sig från museets och utställningens. 

 Svanbergs poängtering av att samling och utställning varit synonymt, känns också 

nära till hands då man vistas i magasinet. Att fokusera på samlingen som en upplevelse 

riskerar att återföra det öppna magasinet till det moderna museet. Samtidigt finns här en 

angelägenhet om att uppmärksamma och problematisera skälen till att samlingarna finns 

och bevaras. Magasinets besökare efterfrågar information om föremål, och kan också 

tillföra information. Här finns potential till deltagande och det ömsesidiga ansvarstagandet 

som kan få det öppna magasinet att bli en självskriven plats för att problematisera och 

utveckla samlingen. 

                                                
 
83 Tullan Gunér 2012-06-12. 
84 Åtminstone informant 2 tycks dessutom se de slutna och öppna delarna av magasinet som ”två olika 
saker” (se fotnot 60) där de slutna delarna står för det traditionella, slutna magasinet i jämförelse med den 
utställningsliknande delen, flyttandes gränsen in i själva magasinet.  
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Digitaliseringen av musik har skapat ett ökat behov av musikaliska situationer med en 

gemensam gränserfarenhet. Om digitaliseringen av kulturarv har åstadkommit detsamma i 

Rosenholms fall är svårt att bedöma utifrån mitt begränsade material, men informanterna 

tycker sig inte se några sådana samband. Det finns dock andra intressanta tendenser: 

Föremålen väcker helt klart ett behov av kommunikation hos besökarna, vare sig de vill 

berätta om föremålen eller veta mer. Pekdatorerna erbjuder ett digitalt alternativ till de 

utställningstexter man velat undvika i magasinet och är samtidigt ett alternativ till 

databasens svårtillgänglighet. Om digitaliseringen kan locka till rumslig närvaro, kan 

föremålen i fallet Rosenholm istället generera ett behov av digitaliserad information i 

användarvänliga gränssnitt, överensstämmande med det Fleischerska kretsloppet mellan 

analogt och digitalt. Detta leder mig till att det öppna magasinet även rymmer möjligheter 

för kollektivt deltagande, vilket Blekinge Museum på sätt och vis redan tagit ett steg mot i 

form av sociala medier, men som här dessutom skulle kunna förankras analogt i en 

gemensam gränserfarenhet i form av Rosenholm. 

 

Hur museer tillgängliggör sina samlingar i öppna magasin för att möta efterfrågan och 

sina uppdrag är en viktig kulturadministrativ fråga, och syftet med denna uppsats har varit 

en djupare förståelse för det öppna magasinets roll i dagens museum. För mig illustrerar 

Rosenholm hur de öppna magasinen aktualiserar den brytningstid som dagens museer står 

inför vad gäller publik delaktighet och sin roll i samhället. Rosenholm är dock ett enskilt 

fall i en mängd olika typer av öppna magasin, och som sådant kan slutsatserna av denna 

fallstudie inte direkt överföras på andra museer, utan måste ingå i större, jämförande 

studier för att få bäring. Kanske fyller det öppna magasinet i vissa fall en funktion som på 

andra håll fylls på andra sätt, eller som fungerar som övergripande mål för hela museer.  

Försöket att tillämpa postdigitala resonemang på det öppna magasinet har dock varit 

givande, och ytterligare vägar till vidare forskning kan vara att undersöka huruvida det 

postdigitala perspektivet kan anläggas mer genomfört, eller i fler museologiska 

sammanhang. 

 

  



 
 

25 

Sammanfattning 
I de senaste decenniernas museipolitik och –praxis har arbetet med museisamlingar allt 

mer också kommit att handla om tillgänglighet för besökare. Ett uttryck för detta är att 

tillgängliggöra sina samlingar digitalt, men samtidigt väljer många museer även att 

tillgängliggöra sina samlingar fysiskt i form av öppna magasin. Det sistnämnda medför 

dock ökade risker för skador på föremålen och innebär stundtals att magasinet blir en 

svårförsvarad filial till museet. Syftet för denna uppsats är att nå en djupare förståelse för 

det öppna magasinets roll i dagens museum. Detta sker genom intervjuer och observation i 

en fallstudie av Blekinge Museum och dess öppna magasin, Rosenholm. 

 Förutom museologisk-teoretiska perspektiv kretsande kring museets utveckling 

mot en plats för meningsskapande, tillgängliggörande och problematisering av samlingar, 

samt publika deltagandemöjligheter, har gjorts ett försök att anlägga ett postdigitalt 

perspektiv med grund i Rasmus Fleischers Det postdigitala manifestet på det öppna 

magasinet. 

 Utifrån fallstudien föreslås att det spänningsfält mellan bevarande och besökare 

som uppstår då föremål tillgängliggörs utanför det traditionella museinarrativet och –

rummet, rymmer möjligheter till att problematisera och utveckla samlingarna i delaktighet 

med besökaren. Det postdigitala perspektivet korresponderar med vikten av lättillgänglig 

information och kommunikation för att tillvarata dessa möjligheter, och visar på en 

potential för det öppna magasinet att utgöra ett analogt rum för förhandlingar kring 

föremålen, något som Blekinge Museum i viss mån öppnat för på ett digitalt plan via 

sociala medier.  

 Då fallstudien är begränsad till Rosenholm kan resultaten inte direkt överföras på 

andra institutioner med öppna magasin, utan bör följas av jämförande studier för att få 

bäring. Ytterligare förslag till vidare forskning är att anlägga det postdigitala perspektivet i 

fler museologiska sammanhang. 
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