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Abstract 

Through the advent of new media, new ways of communicating knowledge are also growing. 
Alternative instruments for education. 
 
Recently there have been medial arenas, in the form of scientific museums and centers. 
Public places for visits to study and entertainment purposes, where knowledge is presented 
through more attractive forms than text only. 
 
There are already many scientific articles that discuss medial arenas of this kind. How they 
act as tools for learning and how to make the most of such interactive places, as visitors. But 
how do media producers work in such arenas? What is their own understanding of the 
activities they conduct and how do they work to communicate knowledge to a larger public? 
What value does the science center have for science? And what is the meaning of scientific 
communication in general? 
 
In this survey, I use interviews with involved people, to get an understanding of their ways of 
looking at, and communicating, knowledge. 
 
For those who read this essay in interest for surveys and studies based on interviews, I 

recommend skipping to chapter 5: Theoretical perspective and method. 

If your greatest interest in this essay lies with scientific centers and visual communication, 

the relevant parts starts on the next page. In chapter 1 and 4 I explain the basic, and already 

common, facts on this kind of visual media, before I go into the survey I myself have 

performed with relevant people, in chapter 6 and forward. 

 

 

1. Inledning 

Kommunikation av vetenskaplig forskning och teknisk utveckling är en företeelse i Sverige, 

ända sedan 1700-talet då Kungliga Vetenskapsakademin inrättas. Alltsedan dess har 

diskussionen om kommunikation och förmedling pågått till in i våra dagar.1 

Genom tillkomsten av nya medier växer också nya vägar till att förmedla vetenskap. 

Alternativa instrument för inlärning, genom mer lockande former än enbart text. 

 

På senare tid har det förekommit mediala arenor för att kommunicera teknovetenskaplig 

utveckling, i form av vetenskapliga museer och center. Denna term “vetenskapliga center” 

används ofta i denna uppsats, och definieras som en offentlig plats för besök i studie och 

underhållningssyfte. De skiljer sig från övriga studieplatser, såsom skolor och bibliotek, i det 

att de huvudsakligen förmedlar kunskap/information genom interaktiva utställningar och 

aktiviteter. På så vis blir de ofta en populär plats för utflykter och förströelse. I dagens 

Sverige är vetenskapliga center i benämning ännu inte särskilt vanliga. Dock blir övriga 

muséer alltmer interaktiva i sina produktioner, vilket kan tolkas som att vetenskapliga center 

ändå blir allt vanligare. 

 

Det finns redan många vetenskapliga artiklar som diskuterar mediala arenor av detta slag. 

Hur de fungerar som instrument för lära och hur man som lärare, elev eller övrig besökare 

får ut mest av sådana interaktiva platser för kunskap. 

                                                
1 Kärnfelt, Johan, Mellan nytta och nöje, Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige (Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion, 2000) 
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Men hur arbetar medieproducenter på sådana arenor? Vilken är deras egen förståelse av 

den verksamhet de bedriver och hur arbetar de med att kommunicera kunskap för en större 

allmänhet? Vilket värde har då vetenskapliga center för vetenskapen? Och vilken betydelse 

har vetenskaplig kommunikation i generellt? 

Om detta handlar denna uppsats. 

  

2. Problemformulering 

Det finns redan många vetenskapliga artiklar kring vetenskapliga center och deras syften. 

Men de flesta utgår från hur folk upplever och lär sig av produktionerna på vetenskapliga 

center. (Detta ser vi exempel på under rubriken Områdes-orientering.) Men det finns en 

tydlig brist på de medverkande aktörernas perspektiv. Det finns helt enkelt inte många 

undersökningar utifrån de anställda på vetenskapliga center och hur de tar fram sina 

produktioner. Därför blir syftet med denna uppsats att utgöra en kunskaps-formulering av 

dessa aktörers arbetserfarenheter. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur aktörerna på vetenskapliga center bedriver 

sin verksamhet, och få förståelse för vilken personlig betydelse denna har för dem. Jag 

intervjuar aktörer som har olika arbetsroller på ett välbesökt vetenskapligt centrum, för att de 

ska belysa sina yrken och målsättningar. Detta görs i förhoppningen att kunna se både 

positiva och negativa aspekter av att arbeta inom visuellt mediala arenor, såsom 

vetenskapliga muséer och center. Det är min förhoppning att detta kan inspirera kommande 

aktörer inom media och kommunikation. 

 

Uppsatsen har också som delsyfte att fungera som en pilot på kvalitativ intervjuforskning. 

Detta syftar till forskning som behandlar ett ämne utifrån en eller flera inom-stående aktörers 

självförståelse. 

I detta fall: “Hur förklarar de intervjuade sina arbetsroller på detta vetenskapliga center?”. 

 

2.2 Frågeställning 

Undersökningens slutliga Analys kommer gå efter följande frågeställning. 

 

1. Vad anser de intervjuade vara syftet med vetenskapliga center? 

2.   Hur lägger de intervjuade upp sina produktioner? 

3.   Hur interagerar de intervjuade med centrets besökare? 

4.   Vilka samarbeten har de intervjuade med andra verksamheter? 

 

Frågorna går efter att lägga upp vardagen för de anställda på ett vetenskapligt center. De 

utgår från de intervjuades perspektiv och diskuterar fyra aspekt av deras verksamhet, som 

jag själv saknade information om i tidigare forskning. 

 

Genom att konstruera en intervjuguide, som presenteras under Metod, har jag varierat 

frågeställningen med flera delfrågor, för att passa den typ av halvstrukturerad intervju som 

jag ämnar gå efter. Undersökningens Materialgenomgång går också efter en anpassad 

frågeställning, för att kunna gå igenom materialet i en flytande handling.  
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3. Material 

Materialet utgörs av en fält-research med inspelade intervjuer. Innan Analys har jag en 

Materialgenomgång, som presenterar själva intervjuerna. Notera att intervjuerna har 

transkriberats och redigerats, så att jag behandlar ett ämne åt gången, med citat från 

samtliga intervjupersoner. 

 

Metoden för undersökningen utgår efter en ingående research kring kunskapsbildande 

intervjuer. Från denna har jag byggt upp en guide som hjälper mig att strukturera och 

transkribera intervjuerna. 

 

Avsnittet Områdes-orientering utgår efter de tidigare artiklar som nämndes under 

Problemformulering. Tidigare forskning som fastställer vad vetenskapliga center är, samt 

deras funktion. Frågeställning, som presenteras ovan, går huvudsakligen efter att diskutera 

relevanta ämnen som inte har diskuterats förut, i dessa tidigare artiklar. 

 

3.2 Urval och Avgränsning. 

För den här undersökningen blir fyra aktörer intervjuade. 

Den första av dessa var en av pedagogerna/guiderna på centret. Därefter intervjuades en av 

centrets doktorander, centrets tekniska projektledare och centrets produktionsledare. 

Jag valde ut dessa fyra efter följande kriterier; 

De intervjuade skulle ha lång erfarenhet av att jobba på centret. De skulle ha varit delaktiga i 

ett flertal projekt inom centret. Med projekt menas antingen utställningar eller event som är 

öppna för besökare. De intervjuade skulle också ha, eller ha haft, arbetsuppgifter där de 

behöver/behövde tänka utifrån besökarnas upplevelse och möjligen interagera med 

besökarna. 

 

Under kapitlet “Teori och Metod” presenteras under-rubriken “Urval och Avgränsning” 

ytterligare än gång. Där redogörs mer ingående för hur intervjupersoner väljs ut för denna 

typ av undersökning, samt hur antalet intervjuade avgränsas. 

 

4. Områdes-orientering 

Vetenskapliga center, ibland refererade till som vetenskapliga muséer, definieras som en 

offentlig plats för inlärning. De kännetecknas av hur de försöker skapa en typ av attraktion 

som fångar besökares intresse, samtidigt som den introducerar och engagerar besökaren 

för vetenskapliga ämnen som är globalt och socialt relevanta. 

 

Emlyn H. Koster, tidigare VD och koncernchef på Liberty Science Center, säger i sin artikel: 

“The challenge facing the museum field, both in science centers and elsewhere, is to create 

compelling experiences on subjects of importance in ways that increasingly attract society to 

view museums and engaging resources for lifelong learning.”2 

 

Professorn Heath Christian och universitetslektorn Lehn Dirk Vom berättar i deras artikel att 

interaktion är nyckelelementet för att väcka besökares nyfikenhet och intressera dem för det 

ämne som nämnda interaktiva presentation redogör för.3 

                                                
2 Koster, Emlyn H “In Search of Relevance: Science Centers as Innovators in the Evolution of Museums” 

Daedalus, 1999:3 (128), s 294  
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Det är inte en teori, utan ett faktum, att den interaktiva inlärningen är överlägsen övriga 

inlärningsformer. Författaren Lee Kimche menar att vissa metoder som används på 

vetenskapliga center kan efterliknas inom den vanliga skolan, för att uppnå större 

engagemang från eleverna.4 

Detta diskuterar vi mer ingående längre fram. 

 

Tinsley H. Davis, direktör på Bostons Museum of Science, beskriver i en utvecklings-rapport 

sin önskade produktion som en plats där besökarna kan ”testa” utställningsmaterialet och 

därmed bli uppmuntrade till konversation sinsemellan, samt med anställda på muséet.5 

 

 

● Kort, historisk fakta om hur vetenskapliga center har växt fram. 

Genom att jämföra flera vetenskapliga artiklar kan man få en god bild av hur vetenskapliga 

center har växt fram. 

Enligt Kosters artikel slog de första två, officiella, vetenskapliga centren, “The Exploratorium 

in San Francisco” och “The Ontario Science Center in Toronto”, upp portarna 1969. 

“Perhaps not coincidentally the same year that America’s astronauts first walked on the 

moon.”6 

Detta stärks i artikeln “Science Centers Blossom, But How Many Will Survive?, 2001”, 

skriven av Pickrell John, prisbelönt journalist och redaktör för Australian Geographic 

magazine. Den nämner också San Francisco Exploratorium och Ontario Science Centre, 

som de första riktigt framgångsrika science centren. Den förklarar hur dessa tydligen slog 

igenom under sent 60-tal. 

 

Lee Kimches artikel, som är betydligt äldre än de föregående, beskriver med stor entusiasm 

hur mycket vetenskapliga center har vuxit i popularitet och växt i antal under “det senaste 

årtiondet”, alltså drygt tio år efter att de första två öppnade 1969. Hur de har gått om 

historiska museer och konstmuseer i antalet besökare.7 Här tillägger Kimche också hur detta 

kan öka det allmäna intresset och den allmäna förståelsen för vetenskapen. 

 

Kosters artikel poängterar att det första vetenskapliga museet öppnade redan 1824. Dock är 

samtliga artiklar överens om att vetenskapliga centrum starkt skiljer sig från museer. Det är 

alltså svårt att sätta fingret på exakt när vetenskapliga center egentligen kom till. Som med 

de flesta forskningsobjekt, har själva fenomenet förekommit innan det officiella begreppet. 

Koster redogör för utvecklingen mellan muséer och center. Enligt hans artikel har muséers 

främsta uppgift alltid setts som att dokumentera det förgångna, men själva syftet med detta 

glöms ofta bort. Nämligen att skapa förutsättning för den framtida utvecklingen. Han menar 

att tidigare kunskap, samt kunskap om det tidigare, är avgörande för människors framtida 

                                                                                                                                                  
3 Heath, Christian, Lehn, Dirk vom “Configuring ‘Interactivity’: Enhancing Engagement in Science Centres and 

Museums”, Social Studies of Science, 2008:1 (38), s 64 
4 Kimche, Lee “Science Centers: A Potential for Learning, Science centers are educational institutions designed 

around informal learning activites” Science, New Series, 1978: 4326 (199), s 270 
5 Davis, Tinsley H. “Report: Engaging the Public with Science As It Happens, The Current Science & 

Technology Center at the Museums of Science, Bosten” Science Communication, 2004:1 (26), s 113 
6 Koster, s 279 
7 Kimche s 270 
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beslut och utveckling. Just därför måste presentationen av denna kunskap hållas både 

vetenskapligt relevant och intresseväckande för allmänheten.8 

 

Därmed kom vetenskapliga center till. En ny typ av museum som fokuserar mer på att skapa 

upplevelse och intryck för reflektion av nutid och framtid. Utgångspunkten är det givna, att 

vetenskapliga center har ett större behov av att vara flexibla och förnya sina presentationer, 

än vad museer har. 

 

Vi kan se ett mer specifikt exempel på denna utveckling i Tinsley H. Davis rapport. 

Rapporten redogör för hur Bostons Museum of Science har ändrats till vad som mer liknar 

ett vetenskapligt center, mellan åren 1998 och 2004. Artikeln beskriver främst hur museet, 

genom “an evolving experiment”, har uppgraderat sig för att hålla målgruppen intresserad av 

den vetenskapliga utvecklingen. Bland annat med live-presentationer och interaktiva 

tekniska föremål.9 

 

Davis redogör även för hur samarbeten inleddes med lokala forskare och institutioner. Detta 

hjälper för att hålla muséets presentationer relevanta, samtidigt som de forskande får 

chansen att nå ut bredare med sina resultat. 

“Scientists can reach an audience other than their peers. And our public will benefit from the 

increased presence of local scientists in their midst.”10 

 

 

● Svårigheterna med presentation och kommunikation. 

Vetenskapliga center strävar alltså att uppmuntra sina besökare till deltagande och social 

interaktion, samt att presentera vetenskap som är relevant och spännande för alla. Men 

research visar att detta sällan är enkelt att åstadkomma. 

Heath Christian och Lehn Dirk Vom behandlar i sin artikel det svåra i att sätta besökarna i en 

balans mellan interaktion med utställningen och deras sociala kommunikation med varandra, 

eftersom dessa två aspekter ofta distraherar från varandra.11 

 

Detta behandlas mer ingående av Bandeli Andrea, verkställande direktör vid Science Gallery 

International, och Konijn Elly A, doktor på Vrije Universiteit i Amsterdam. 

Deras text undersöker samspelet mellan kommunikatörer och besökare. I en omfattande, 

om än anonym, undersökning lyfter författarna fram hur besökare ofta tvekar att ta kontakt 

med centrens aktörer, samt andra besökare. Vilket gör det svårt för aktörerna att avgöra när 

interaktion med besökarna är lämplig. Författarna förklarar att detta främst beror på att direkt 

kontakt riskerar bryta den självständiga och fria upplevelsen som folk förväntar sig på 

museer och center. 

“Visitors don’t want to spend one hour on an activity when there are other hundreds 

available. A science center is still seen by many people like a ‘grab and go’ activity, where 

you try something and you move on to the next.”12 

                                                
8 Koster s 278 
9 Davis s 113 
10 Ibid s 111 
11 Heath, Lehn s 86 
12 Bandeli, Andrea, Konijn, Elly A. “Science Centers and Public Participation: Methods, Strategies, and 

Barriers” VU University Amsterdam, 2012, s 437 
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Detta försvårar främst kommunikatörernas tillgång till feedback, vilken skulle hjälpa dem att 

förbättra sina presentationer. Samma problem bromsar också det sociala syftet med 

centren, att engagera “public participation” för samhälle och vetenskap, eftersom de 

generella besökarna oftast inte är så villiga i att delta i djupare konversationer. Det finns 

nämligen ingen metod för att bekvämt bjuda in besökarna till diskusion.13 

 

Samtliga artiklar som vi nu har gått igenom bidrar hittills bara med att lyfta fram vad framtida 

forskning inom ämnet bör fokuseras på. Frågan ‘hur man kan överkomma klyftan mellan 

kommunikatör och besökare’ är ett ämne där varje exempel skiljer sig från de andra, och kan 

därför diskuteras otaliga gånger. Det är faktiskt ett mycket diskuterar problem, forskare 

emellan14 

 

● Stöd av kommunen. 

Vi kommer nedan gå in djupare på  det samhälleliga värdet av både muséer och 

vetenskapliga center. Vilken ledning och vilka samarbeten finns för detta syfte? 

Bandeli och Konijns undersökning redogör hur den bestämmande-processen ser ut på ett 

center och museer och hur man bäst samlar samtliga anställdas åsikter inför större beslut. 

Uppgifter och frågor delas mellan aktörerna och tas omhand av de som är mest lämpade. 

Dvs, de som är mest inlästa eller har rätt erfarenhet för just det projektet.15 

Detta redogörs närmare av Fiona Cameron, seniorforskare inom kultur och samhälle, Bob 

Hodge, analytiker inom social och kulturell forskning, och Juan Francisco Salazar, kultur- 

och media-antropolog. Deras artikel förklarar vikten av att presentera vetenskap som är 

relevant i nuet och i det lokala. De förklarar hur så kallade “local-cases” inkluderas i centers 

produktioner för att kännas nära och aktuellt för besökarna. Just därför är kontakten med 

universitet och övriga institutioner så viktig. 

“In other words, the agencies of museums and science centers in climate change 

deliberations are strengthened when these institutions are open to connect with broader 

communication ecologies and civil society initiatives.”16 

 

Koster Emlyn H avslutar sin artikel, från 1999, med en lista över aspekter som “nästa 

generation” av science center förutspås utveckla. Och denna utgörs främst av ökat 

samarbete med övriga institutioner och kommunikativa projekt utanför centrets väggar.17 

Övriga artiklar förklarar hur det i regel är genom den kommunala regeringen som dessa 

kontakter och samarbeten binds samman. De beskriver hur det är av regeringen som 

verksamheten får sina pengar, gentemot att centrets projekt går efter deras aktuella 

värderingar. Det är för den pedagogiska funktionen som museer och center värderas av 

regeringen, och just därför måste dessa hålla en standard som pedagogisk källa och verktyg 

för kommunikation.18 

 

                                                
13 Bandeli, Konijn s 441 
14 Ibid s 420 
15 Ibid s 427 
16 Cameron, Fiona, Hudge, Bob, Salazar, Juan Francisco, “Representing climate change in museums space and 

places” Wires Climate Change, 2012:1 (4), s 9 
17 Koster s 278 
18 Heath, Lehn s 85 
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Pickrells artikel behandlar huvudsakligen vetenskapliga centers ekonomi. Han förklarar hur 

verksamheten vanligen inte går runt på “commercial sources”, dvs de pengar som kommer 

från besökarna (i entré och souvenirer). Dessa inkomster täcker för det mesta bara 20-75% 

av centrets ordinarie omkostnader. Omkostnader syftar till tekniska drivmedel och verktyg, 

samt det obligatoriska ombytet av utställningar, som enligt Pickrell bör ske vart tredje/femte 

år. Han förklarar att verksamheten är så kostsam med följande: “Education costs money and 

does not pay its way.”19 

 

● Vetenskapliga centers pedagogiska funktion. Skola/utbildning. 

Heath och Lehn sammanfattar museer och centers verksamhet, att de ständigt letar efter 

nya sätt att genom teknik och kommunikation engagera sina besökare för det ämne som 

presenteras. Deras undersökning har gett oss exempel på hur utställningar och övriga 

presentationer kan stimulera det kritiska tänkandet och uppmuntra till reflektion och 

diskussion, besökarna emellan. Notera att det kan fungera åt detta håll.20 

Artikeln menar att verksamheter av detta slag kan bidra till avgörande medvetenhet och 

förståelse, bland både unga och gamla. 

 

Fiona Cameron understödjer detta i en helt egen artikel. Camerons undersökning, också 

utförd med besökarna på flera museer, förklarar vilken effekt museers presentationer kan ha 

på besökarna och ger förslag på etiska ramar som denna kommunikation bör läggas upp 

efter. Den demonstrerar hur historiska och vetenskapliga museer/center kan och bör fungera 

som en opartisk kunskapskälla. En plats där besökaren ges saklig fakta, utifrån vilken hen 

själv kan begrunda och reflektera över ämnet i fråga. 

“Ideally, scholarly information ought to be presented in a way that empowers people to 

engage in critical thinking, stimulates or prompts debate, and assists audiences to weigh 

information to inform their own decision making and to draw their own conclusions.”21 

 

Just därför bör museer och center inte presentera några partiska åsikter om vad som är 

etiskt och korrekt, utan endast bidra med kunskap för att stimulera besökarens egna 

opinionsbildning. Ingen vill bli tillsagd om vad de ska tycka i sakfrågan, eftersom de oftast 

redan har en egen uppfattning. 

Dock menar Cameron att inget material är helt utan åsikt, och att det bästa man kan göra är 

att läsa material utifrån flera olika opinioner, för att kunna bilda sig sin egen. Det är just 

därför som vetenskapliga center även bör vara en plats för diskussion, vid sidan av 

utbildning och reflektion.22 

 

● Betydelse för övriga samhället. Förändringsarbeten/opinionsbildning. 

Cameron, Hodge och Salazars undersökning  sammanfattar museers och vetenskapliga 

centers sociala roll som “agents of social change”. 

                                                
19 Pickrell, John “Science Centers Blossom, but How Many Will Survivie?” Science, New Series, 2001:5514 

(292), s 38 
20 Heath, Lehn s 63 
21 Cameron, Fiona “Contentiousness and shifting knowledge paradigms: The roles of history and science 

museums in contemporary societies” Museum Manaagement and Curatorship, 2005, s 226 
22 Ibid s 226 
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För att människor ska kunna engagera sig i sociala problem, som oftast är väldigt komplexa, 

krävs det en presentation som respektfullt bjuder in besökarna till att vara både begrundare 

och aktörer. 

Texten poängterar att museer och center ej ska agera som politiska aktörer (även om 

historiska muséer kanske har fungerat så tidigare). Deras syfte, som det borde vara, är att 

genom kreativitet och innovation visa nya sätt att se och begrunda världen. 23 

 

För att uppnå engagemang från besökarnas sida, krävs det en presentation som talar till 

besökaren på en känslomässig nivå och därmed väcker hens nyfikenhet och vilja att 

agera.24 

 

● Hur besökare i allmänhet upplever och lär sig av dessa 

presentationer/gestaltningar. 

Enligt Kimche Lee är det främst de unika möjligheterna på ett vetenskapligt centrum som 

lockar besökare. Själva anledningen till att folk besöker vetenskapliga center med sina 

familjer är att de erbjuder upplevelser och aktiviteter, med tekniska möjligheter som inte finns 

någon annanstans. Var kan man, till exempel, annars simulera att flyga ett flygplan? Eller 

bygga ett eget kretslopp?25 

Det är just denna möjlighet till interaktion, från besökarnas sida, som är karaktäristiskt för 

vetenskapliga center. Men ger en interaktiv miljö bättre förutsättningar för lära och intryck? 

Svaret finns faktiskt i hjärnfysiologi. 

“Furthermore, if learning in a museum is a visual and kinesthetic experience, which differs 

qualitatively from sequential classroom lectures or reading printed texts, recent theories of 

brain physiology should also be taken into consideration.”26 

Visuell lära tas in av den högra hjärnhalvan, som står för aktivitet och kreativitet, medan den 

vänstra hjärnhalvan står för mönster, fakta och idéer. Och det är ett vetenskapligt faktum att 

människor, i synnerhet unga, är mer mottagliga för intryck genom aktivitet än genom 

teoretisk lära, såsom läsning. 

 

Folk lär sig bäst i en öppen miljö, där de själva får driva på upplevelsen i egen takt. Utan 

någon struktur. Detta stöds av Rennie Leonie J, professor inom vetenskaplig kommunikation 

på Curtin University, och McClafferty Terence, lektor inom vetenskap på Charles Darwin 

University. Deras undersökning, med lärare och elever, visar att besökare på vetenskapliga 

center tenderar utforska och, i barnens fall, “leka ut” på utställningen först, för att sedan 

varva ner och ta in vad en visualisering berättar. Därmed tar de emot intryck genom aktivitet 

och analyserar dem undermedvetet (utifrån den vänstra hjärnhalvans logik, skulle man 

kunna säga).27 

Davis definierar denna form av lära som “free-choice learning”.28 

 

                                                
23 Cameron, Hodge, Salazar s 15 
24 Ibid s 13 
25 Lee s 171 
26 Ibid s 170 
27 Rennie, Leonie J, McClafferty, Terence “Using Visits to Interactive Science and Technology Centers, 

Museums, Aquaria, and Zoos to Promote Learning in Science” Journal of Science Teacher Education, 1995:4 

(6), s 177 
28 Davis s 107 
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Den sociala kontexten hos vetenskapliga center är också avgörande enligt Rennie och 

McClafferty. De förklarar att konversation och samarbete med andra stimulerar inlärning på 

precis samma sätt som aktivitet. Tillexempel då barn antingen frågar den de följer, eller 

själva tar på sig att förklara vad ett material berättar.29 

Kimches refererar till en undersökning på National Air and Space Museum, där det visade 

sig att de flesta besökarna kom dit med sina familjer, i underhållande syfte. Samma 

undersökning visar också hur familjer ofta spenderar längre tid på muséer och center, än 

andra besökande grupper.30 

Båda de ovannämnda artiklarna uppmärksammar hur ombyten från de vanliga, strikta 

läromiljöerna för det mesta är mycket uppskattade, av både barn och vuxna. Man diskuterar 

också hur besök till center sällan har ett uttalat syfte att “lära”, utan oftare ses som en form 

av underhållning. På skolor, till exempel, fungerar utflykter till lärorika miljöer ofta som en 

form belöning. Av samma anledning tar föräldrar sina barn dit på utflykt. “Recent research 

has shown that visits to science centers are memorable events.”31 

 

Rennie och McClaffertys artikel vänder sig främst till pedagoger och beskriver hur besökare 

vanligen interagerar med och tar intryck av en interaktiv miljö, samt hur man som pedagog 

bör planera sin utbildning runt utflykter av detta slag. Hur man bör ge besöket ett halv-

strukturerat tema, ge eleverna möjlighet att tänka själva, etc.32 (Det är intressant hur 

relevanta dessa instruktioner fortfarande är, trots att de är gamla.) 

 

Ovanstående artiklar behandlar barn och övriga unga mer än vuxna besökare. De redogör 

bland annat för hur barn oftast är mer sociala än vuxna och lättare skapar undermedvetna 

samarbeten mellan sig. Men den visar också att centren är precis lika lockande för vuxna, 

som för barn. Även om produktionerna tycks vända sig mer till unga (det erbjuds till exempel 

betydligt fler workshops för barn än för vuxna) så kan vetenskapliga center vara precis lika 

lockande för vuxna. Lees undersökning tyder på att 45 procent av besökarna på 

vetenskapliga center består av vuxna, emedan 25 procent består av skolgrupper.33 

Och även om vuxna efter sociala normer är mer tillbakahållna än barn, så är båda åldrarnas 

tänk och undermedvetna reaktion på centren väldigt lika. 

 

Heath och Lehn redogör för en undersökning kring hur besökare på museer och center 

reagerar på interaktiva utställningar. 

I undersökningarna har besökare på center filmats, då de närmat sig en särskilt interaktiv 

station. Vad som sedan analyseras är deras agerande gentemot föremålen och varandra. 

Interaktionen mellan besökare och datorstyrd presentation följer i regel en serie av uppsatta 

mål. När de givna instruktionerna följs skapas ett tankemönster som besökaren omedvetet 

faller in i, vilket stimulerar tankekapaciteten.34 

 

Men om det nu rör sig om en presentation där man kan vara flera, eller en presentation som 

rentav kräver samarbete för att skapa en visualisering. Hur formas tankegången då? Enligt 

Heath och Lehn är huvudordet “jämförelse”. Besökarna betraktar varandra för att förstå hur 
                                                
29 Rennie, McClafferty s 178 
30 Kimche s 171 
31 Rennie, McClafferty s 176 
32 Ibid s 177 
33 Kimche s 207 
34 Heath, Lehn s 67 
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simuleringen utförs, och jämför sedan sina egna tekniker och resultat med varandras. Av 

samma anledning tar mindre blyga besökare initiativet att diskutera och jämföra 

intryck/tolkningar. Denna instinktiva lekfulla rivalitet, samt viljan att förstå lika bra som alla 

andra och visa hur bra man förstår, hjälper dem att undermedvetet komma fram till en 

slutsats.35 

Eftersom detta sker genom både konversation och tyst interaktion så gör det egentligen 

ingen stor skillnad om det är sällskap som besöker utställningen tillsammans, eller om det är 

främlingar som träffas över själva aktiviteten (även om sällskap har betydligt mer 

avslappnade samarbeten och samtal mellan sig). 

Vilka slutsatser varje besökare drar av aktiviteterna är, emellertid, helt upp till hen själv. Det 

är helt enkelt en fråga om individualism, hur varje besökare interagerar med och lär sig av 

utställningen.36 

 

5. Teoretiskt perspektiv och metod 

Det teoretiska perspektivet i denna undersökning utgår från fenomenologi, vilket enligt 

sociologerna Steinar Kvale och Svend Brinkman betyder att tolka ett fenomen utifrån 

aktörernas självförståelse: “Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar 

på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är.”37 I det här fallet handlar det om att se verksamheten på 

vetenskapliga center utifrån de medverkandes perspektiv, snarare än utifrån besökarnas. 

  

Hur går man då metodologiskt tillväga för att få insyn i hur medieproducenterna upplever sin 

verksamhet? “Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata 

med dem?”,38 skriver Kvale och Brinkman. En undersökning som denna definieras i 

samhällsvetaren Alan Brymans bok “Samhällsvetenskapliga metoder” som empirisk realism, 

vilket är en strävan efter att genom lämpliga metoder förstå hur verkligheten uppfattas av 

olika aktörer.39 I min studie handlar det om en kollektion av flera individers erfarenheter och 

intryck, som tillsammans kan stödja en slutledning. Intervjuer av detta slag kallas kvalitativa 

forskningsintervjuer, och det är alltså en sådan jag ämnar utföra. 

 

I boken Den kvalitativa forskningsintervjun förklarar Kvale och Brinkman vad som utgör en 

kvalitativ undersökning och hur man åstadkommer en sådan. Men det finns också flera 

aspekter att fastställa, inom själva intervjuformen. Från intervjumetod till utskrifts-metod och 

metod för slutlig analys. Det första man som forskare måste ha klart för sig är att alltid tänka 

framåt under planeringen av sin undersökning. Samtliga aspekter ska vara planerade och på 

papper innan man ens kan tänka på själva intervjuerna.40 Dock måste man genom hela 

processen vara flexibel och redo att göra ändringar efter det resultat som kommer fram. 

 

                                                
35 Heath, Lehn s 71 
36 Rennie, McClafferty s 176 
37 Kvale, Steinar, Brinkman, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun, uppl 2 (Lund: Studentlitteratur AB, 

2009) s 42 
38 Kvale, Brinkman s 15 
39 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder, uppl 2 (Liber AB, 2008) s 31 
40 Kvale, Brinkman, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun, uppl 2 (Lund: Studentlitteratur AB, 2009) s 126 
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5.1 Kvalitativ intervjuforskning. 

Att intervjua är inte så olikt mot vanlig, mänsklig interaktion. När människor talar med 

varandra ställer och besvarar de frågor. I ett intervjusamtal ställer forskaren frågor om och 

lyssnar till det som människor berättar om sin levda värld. 

Skillnaden är att en intervju är en aktiv process där intervjuare och intervjuperson strävar att 

producera kunskap genom sitt samtal. Ett samtal som måste följa en struktur 

och styras av forskaren, som introducerar ämnet för intervjun och kritiskt följer upp den 

intervjuades svar på frågorna.41 

 

En helt ostrukturerad intervju, med andra ord ett vanligt samtal, skulle aldrig fungera i 

längden för att producera kunskap. Det vill säga; Det skulle inte gå att analysera någonting 

utifrån den.42 

Men en helt strukturerad intervju är inte heller att föredra. En sådan intervju består av slutna 

frågor som gör intervjupersonens svarsalternativ väldigt begränsade. I sin bok, “Diskurser 

och konstruktioner, en sorts metodbok”, förklarar Mats Börjeson (sociolog och professor i 

barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet) hur denna typ av frågeställning 

kan underlätta för intervjuaren, både under själva intervjun och den efterföljande analysen. 

Men det kan också bara ge intervjuaren insyn i vilka som håller med och inte håller med i 

frågeställningens egna påståenden.43 

 

Kvalitativ intervjuforskning söker däremot nå de intervjuades insyn och personliga 

uppfattningar kring det aktuella ämnet. Den lägger fokus på de intervjuades levda 

vardagsvärld, deras så kallade livsvärld, och den djupare innebörden av vad de har att 

berätta. Begreppet livsvärld hänvisar till det personliga perspektivet utifrån vilket man som 

person verkar, i samexistens med miljöer och andra individer.44 

För forskaren uppnås detta perspektiv genom en halvstrukturerad intervju. En intervjuguide 

med öppna frågor som riktar fokus på det aktuella forskningsområdet. Som följer ett tema 

och ett syfte. Det kan varken specificeras som ett öppet vardagssamtal eller som en rad 

slutna frågor.45 

 

Det positiva med en avsaknad av struktur i intervjun är att forskaren får utrymme att 

inspireras till nya tolkningar av välkända fenomen, både under själva intervjuerna och under 

analysen av dessa. 

Men detta innebär också att intervjuaren måste fatta många av metodbesluten på platsen, 

under själva intervjun. Det är upp till hen att ta fram de dimensioner som hen finner viktiga 

inom undersökningsområdet.46 

 

“Det kräver hög färdighetsnivå hos intervjuaren, som måste ha kunskap om intervju-området 

och vara bekant med de metodologiska alternativen och även ha insikt om de teoretiska 

problem som är förbundna med att frambringa samtal.”47 

                                                
41 Kvale, Brinkman s 19 
42 Ibid s 31 
43 Börjesson, Mats Diskurser och konstruktioner, en sorts metodbok (Malmö: Studentlitteratur AB, 2003) s 

100 - 111 
44 Kvale, Brinkman, s 39 - 40 
45 Ibid s 43 
46 Ibid s 46 
47 Ibid s 32 
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Utan någon regelstyrd metod, formulerade frågor utifrån bestämda analyskategorier, måste 

intervjuaren förlita sig på sitt personliga omdöme för att hålla intervjun inom det önskade 

temat, och samtidigt hålla den flexibel för nya frågor och intryck. Hen bör vara nyfiken och 

lyhörd inför vad som sägs - och inför vad som inte sägs - och kritisk mot sina egna 

antaganden och hypoteser.48 

 

5.1.2 Halvstrukturerad livsvärldsintervju 

Den bästa förståelse-formen för kvalitativ forskning, som fokuserar på fenomenologi, kallas 

halvstrukturerad livsvärldsintervju. Denna har som fokus att fastställa huvudsakliga teman i 

den levda vardagsvärlden. Att låta fenomen variera fritt i sina möjliga former, i olika aktörers 

beskrivningar, och definiera det som förblir konstant mellan de intervjuades återgivningar. 

Detta kallas i boken “Den kvalitativa forskningsintervjun” för ett väsentligt skådande.49 

Det kräver att intervjuaren är uppmärksam på explicita beskrivningarna och åsikter som 

kommer till uttryck under intervjun, samt vad som sägs mellan raderna. 

I slutet av intervjun är det viktigt för intervjuaren att formulera det underförstådda budskapet 

och ‘sända tillbaka det’ till intervjupersonen, som kanske omedelbar kan bekräfta eller 

förneka att tolkningen är riktig.50 

 

5.2 Etisk reflektion (över denna undersökning) 

Det finns många etiska frågor inom intervjuforskning. Som forskare måste man kunna se och 

bedöma hur intervjuerna kan vara skadliga för intervjupersonerna. Man måste vara på det 

klara med hur man rapporterar sina omfattande intervjutexter. Och hur man kan jag vara 

säker på att man presenterar intervjupersonernas verkliga mening.51 

 

“De moraliska frågorna gäller såväl medlen som målet för en intervjuundersökning. Den 

mänskliga interaktionen i intervjun, och den kunskap som produceras genom en 

intervjuundersökning, påverkar vår förståelse av människors villkor.”52 

 

Man bör även fastställa värdet av själva forskningsområdet och syftet. Kan den kunskap 

som produceras bidra till samhället? Detta ska inte bara övervägas med hänsyn till det 

vetenskapliga intresset, utan också det mänskliga intresset. I vad mån kan undersökningen 

förbättra den undersökta mänskliga situationen?53 

Kan den kunskap som produceras i denna undersökning vara vetenskapligt eller 

samhälleligt relevant? Min förhoppning är att de intervjuades återgivningar kan väcka 

intresse hos andra för deras yrke och verksamhet. 

 

Det krävs också en grundlig reflektion över vilka personliga konsekvenserna det kan bli för 

undersökningspersonerna. Intervjupersonerna måste få veta exakt var det slutliga materialet 

                                                
48 Kvale, Brinkman s 46 
49 Ibid s 42-43 
50 Ibid s 45 
51 Ibid s 31 
52 Ibid s 77-78 
53 Ibid s 78 
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ska publiceras och vilka det kommer vara tillgängligt för. Därmed måste utskriftens lojalitet 

mot de intervjuades uttalanden säkras.54 

 

Då detta bara rör sig om en c-uppsats kommer intervjupersonerna presenteras under 

absolut anonymitet. Detta blir mest praktiskt, då all risk kring rapportering och publikation går 

bort. Det vetenskapliga centret i fråga får också vara anonymt. 

Mina egna fördelar med detta val är följande: 

Det förutsätter en avslappnad och öppen intervju, och därmed mer kvalitativa uttalanden. 

Jag behöver inte sätta några gränser för hur djupt jag får analysera dessa uttalanden. Och 

behöver inte erbjuda intervjupersonerna mer inflytande över tolkningen. 

Jag kan publicera det slutliga materialet var jag vill utan några eventuella risker. 

Genom detta val kan vi alltså helt undvika etiska frågor. 

 

5.3 Urval och Avgränsning 

Antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte. 

Som sagt i början av kapitlet innebär kvalitativa intervjuer fokus på de intervjuades levda 

vardagsvärld och den djupare innebörden av vad de har att berätta. En undersökning av 

detta slag syftar alltså på att förmedla upplevelse snarare än fakta och uppnå nya 

intressanta uppfattningar om ämnets aspekter och diskurser. 

En bredare, kvantitativ, undersökning duger mest bara för att undersöka hur 

vanlig/omfattande vissa åsikter är. 

 

På det stora hela bör man välja antalet intervjupersoner efter den tid och de resurser man 

har. Och ha i åtanke att bortom en viss punkt kan fler intervjupersoner ge allt mindre ny 

kunskap, medan färre intervjupersoner oftast ger det motsatta. Ibland är mindre mer.55 

 

En annan viktig fråga, om man nu har mer än en intervjuperson, är hur avskilda dessa 

aktörers livsvärldar bör vara från varandra, för att uppnå material som täcker 

ursprungsfrågan? Detta val finns det inga exakta riktlinjer för. Man måste helt enkelt gå efter 

sina egna kunskapsmål. 

 

I detta fall avgjorde jag att räckte med fyra aktörer från samma vetenskapliga center. 

Pedagogen, Doktoranden, Produktionsledaren och Projektledaren. 

Vilka kriterier jag valde ut dessa efter redogör jag för under Urval och Avgränsning, i början 

av uppsatsen. 

 

5.4 Intervjuform 

Kvale och Brinkman förklarar i sin bok att en intervjuundersökning utförs efter olika 

intervjuformer. Vilken form av intervju man går efter, avgörs helt efter undersökningens syfte 

och vilken typ av kunskap man önskar nå.56 

 

                                                
54 Kvale, Brinkman s 87, Mer professionella undersökningar brukar inbegripa ett avtal, där intervjupersonen ger 

sitt informerade samtycke till att delta i undersökningen och tillstånd till framtida användning av materialet. 

Dess avtal brukar också innebära att intervjupersonerna ska ha inflytande över hur deras uttalanden tolkas. 

Men i undersökningar på den nivån har forskaren också skyldighet att i det färdiga materialet redovisa varför 

den givna kunskapen kan klassas som säkrad och verifierad, genom utförlig källhänvisning. 
55 Ibid s 129 
56 Ibid s 163-164 



16 

Denna undersökning stämmer bäst in på diskursiva och narrativa intervjuformer, som följer 

den postmoderna föreställningen att kunskap konstrueras genom sociala interaktioner, 

diskurser och berättelser. 

Den är i första hand diskursiv eftersom den ämnar behandla intervjupersonerna som 

medforskare, för att klarlägga vilka viktiga diskurser som etablerar identiteter, och social 

samverkan inom deras livsvärld.57 I detta fall etablerar jag vetenskapliga centers roll i 

samhället och deras relation till sina målgrupper. 

Den är också narrativ i det att intervjuerna koncentrerar sig på de historier som 

intervjupersonerna berättar. På intrigen och strukturen i deras återgivningar.58 Som 

intervjuare frågar jag intervjupersonerna om bekanta situationer i deras livsvärld och 

strukturerar deras berättelser till sammanhängande historier, där processen av vetenskaplig 

och visuell kommunikation redogörs. 

 

Intervjuerna kan också klassas som begrepps-intervjuer. Där man tillsammans med 

intervjupersonerna utforskar jag innebörden av centrala termer och begrepp i deras 

livsvärld.59 I detta fall ämnar jag klargöra begreppet ‘vetenskapligt center’ och ‘vetenskaplig 

kommunikation’. 

 

5.5 Intervju-kvalitet 

Enligt Kvale och Brinkman är kvaliteten på den ursprungliga intervjun avgörande för 

kvaliteten på den följande analysen, verifieringen och rapporteringen.60 En sämre planerad, 

utförd och dokumenterad intervju blir såklart svårare att dra slutsats ur. 

Men vad förutsätter då en intervju av kvalitet? 

 

De ovan nämnda riktlinjerna för kvalitativ forskning pekar på att den bästa intervjun består av 

korta frågor, som ändå är rika på mening och ger plats åt utförliga kommentarer från 

intervjupersonen. Det är ett sällan bekant faktum att kortare frågor ger längre svar.61 

En kvalitets-intervju ska också i sig fungera som en historia som kan förstås utan ytterligare 

förklaringar. Intervjuaren måste genom konversation göra intervjun självtolkande, genom att 

variera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns lopp.62 

 

För att uppnå det ovanstående krävs en intervjuare som vet vad hen ska fråga om, varför 

hen frågar och hur hen ska fråga. Som redan nämnt är det intervjuarens ansvar att fatta 

beslut om vilka aspekter som ska och inte ska följas upp.63 

 

“En god intervjuare känner till ämnet för intervjun, behärskar konsten att samtala, har 

språkkänsla och är lyhörd för intervjupersonens språkliga stil. Intervjuaren bör ha sinne för 

goda historier och kunna hjälpa intervjupersonen att utveckla sina berättelser.”64 

 

Den idealiska intervjupersonen är svårare att specificera. 

                                                
57 Kvale, Brinkman s 174 
58 Ibid s 169 
59 Ibid s 168 
60 Ibid s 180 
61 Ibid s 178 
62 Ibid s 180 
63 Ibid s 178-180 
64 Ibid s 182 
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För en kvalitativ studie är den ideala intervjupersonens åsikter inte representativa för hela 

befolkningen. Vissa intervjupersoner kan också ge mer detaljerade återgivningar, medan 

andra kan återge den personliga upplevelsen bättre. Men det är just denna individualitet som 

krävs för att ge en stark bild av deras förhållande till det tematiska ämnet. Intervjuaren måste 

helt enkelt kunna uppmuntra intervjupersonerna att berätta så mycket de kan, och då vara 

uppmärksam på kunskapsrik information.65 

 

5.5.2 Den intervjuades upplevelse. 

Intervjun kan vara en positiv upplevelse också för den intervjuade, om den utförs rätt och 

riktigt. Som intervjuare ska man alltid ha i åtanke att det är intervjupersonens livsvärld som 

ska tolkas. Det beskrivna fenomenets mening för just dem.66 

 

I början gäller det att skapa en trygg och avspänd stämning. Som intervjuare inleder man 

med en orientering, där man definierar situationen för intervjupersonen. Man förklarar 

kortfattat syftet med intervjun och hur materialet kommer skrivas ut och analyseras (i detta 

fall till en uppsats). 

 

Under intervjuns gång skapar man god kontakt genom att lyssna uppmärksamt. Man visar 

intresse, förståelse och respekt för vad intervjupersonen säger och är tydlig med vad man 

vill veta.67 Eftersom en bandspelare i regel är på, finns det ingen anledning att sitta och göra 

anteckningar under hela intervjun. Detta kan nämligen lätt förstöra kontakten med 

intervjupersonen.68 Dock kan man ändå ha ett anteckningsblock redo, för att göra korta 

anteckningar över specifika aspekter, som definieras här nedan. 

 

Forskaren bör ge intervjupersonen rikligt med frihet och tid att utveckla sina redogörelser. 

Intervjupersonen får då intrycket att intervjuaren faktiskt lyssnar och intresserar sig för vad 

hen säger. Dessutom får forskaren en säkrare grund för analysen.69 

 

5.6 Planering inför intervjuerna 

En undersökning av detta slag följer oftast ett manus som mer eller mindre strängt 

strukturerar intervjuns förlopp. En intervjuguide. 

För denna halvstrukturerade typ av intervju innehåller guiden en översikt över de ämnen 

som ska täckas och förslag till frågor. Denna utgör intervjuns frågeställning.70 

 

Inför denna undersökning strukturerade jag min intervjuguide efter den kunskap jag fick från 

de artiklar jag hänvisar till under Områdes-orientering. Grundlig kunskap om vetenskapliga 

center, deras upplägg och syftet med dessa. Samt kunskap om hur folk kan lära genom 

interaktion och underhållning. Det huvudsakliga syftet med frågorna, som jag skrev dem 

efter, var att vidareutveckla dessa områden utifrån de medverkandes perspektiv, istället för 

utifrån besökarnas. Vissa frågor skrev jag också efter mina egna funderingar, kring områden 

som jag inte tyckte behandlades i äldre artiklar. 

 
                                                
65 Kvale, Brinkman s 181 
66 Ibid s 140 
67 Ibid s 144 
68 Ibid s 195 
69 Ibid s 147 
70 Ibid s 146 
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Den slutliga intervjuguiden som jag gick efter i min undersökning finns att läsa under Bilagor. 

 

5.6.2 Formulering av frågor. 

Det första steget i planeringen är, så kallad, Tematisering. Undersökningens vad och varför 

bör vara klargjord innan frågan om hur ställs.71 

Därefter måste man vara på det klara med hur exakta eller indirekta frågorna ska vara. 

 

“Ju spontanare intervjuprocedur, desto större blir sannolikheten för att man erhåller livliga 

och oväntade svar från intervjupersonens sida. Och vice versa: ju mer strukturerad 

intervjusituation, desto lättare blir det senare att strukturera intervjun teoretiskt under 

analysen.”72 

 

Frågeställningen måste hålla en balans mellan dessa två, för att kunna fungera som en 

kvalitativ undersökning och ändå ge analyserbart material. Man bör alltså ta stor hänsyn till 

den senare uppgiften Analys, då man bestämmer intervjufrågorna. 

 

För en god dynamik i intervjun bör frågorna vara korta och formulerade med ett vardagligt 

språk. 

En intervju börjar med inledande frågor, som formuleras bäst i deskriptiv form. Till exempel; 

Vad är…, Kan du berätta om…, Vad anser du om…, etc. 

Då intervjupersonen svarar är det viktigt för intervjuaren att lyssna aktivt och uppfatta 

aspekter som kan vara av betydelse för analysen. 

 

“Intervjuforskaren är sitt eget forskningsverktyg. Intervjuarens förmåga att förnimma den 

omedelbara innebörden av ett svar och den horisont av möjliga innebörder som öppnar sig 

är avgörande.”73 

 

Här ställer intervjuaren andra-frågor, för att verifiera. Improviserar och spinner vidare på det 

som intervjupersonen tog upp och som kan vara relevant för temat. 

Andra-frågor kan i sin tur variera i hur pass strukturerade, direkta eller indirekta, de är. 

De kan vara sonderade, där man diskret försöker leda in samtalet på en viss aspekt. 

Exempelvis; “Kan du berätta mer om det?” eller “Hur då, mer exakt?” 

Eller de kan vara mer direkta, mot intervjupersonen, för att försöka nå just deras personliga 

åsikt kring ämnet. Frågor av detta slag bör dock, som tidigare nämnt, vänta tillslutet av 

intervjun.74 

Det finns även tolkande frågor, vilket i grund och botten bara innebär en omformulering av 

den intervjuades svar, för att klargöra. Exempelvis; “Du menar alltså…” Dessa kan också 

bidra till att hålla intervjun igång.75 

 

Det viktiga är att hålla intervjun både tematisk och dynamisk, genom att hela tiden vara 

uppmärksam på vart ämnet går. Som intervjuare måste man både kunna jaga ett relevant 

ämne och markera när ett ämne är uttömt.76 

                                                
71 Kvale, Brinkman s 118 
72 Ibid s 147 
73 Ibid s 150 
74 Ibid s 151 
75 Ibid s 152 
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Intervjuare som vet vad de ställer frågor om, och varför, försöker under intervjuns gång att 

klargöra de innebörder som är relevanta för projektet. Denna prövning av hypoteserna och 

tolkningarna bör vara avslutad när intervjun är över.77 

 

Den ideella intervjuguiden omfattar en rad teman och förslag till frågor, men på samma gång 

finns det möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd.78 

 

 

5.7 Personlig reflektion av mina intervjuer 

Mina intervjuer med aktörerna blev väldigt självständiga. Oftast så kom jag på följdfrågor 

efter vad de intervjuade berättade. Och jag frågade väldigt ofta om just deras respektive 

arbetsroller. Exempelvis “Vilka ansvar har du som…” eller “vad innebär detta för dig, som...” 

Varje intervju blev alltså ganska säregen. 

Men jag hade ändå alltid intervjuguiden som en karta för att komma ihåg vilka fem områden 

som måste tas upp under den halvtimme intervjun varade. Och vid många tillfällen tittade jag 

snabbt igenom delfrågorna och valde en, när jag inte var säker på hur jag skulle komma in 

på nästa ämne. 

Den verkliga meningen i det som sades, och hur det kunde besvara den ursprungliga 

frågeställningen, vaskades sedan fram under utskrivningen av intervjuerna, som redogörs 

för längre ner. 

 

Intervjuerna var roliga att genomföra. Men det var mycket svårt att se under själva 

intervjuerna, hur materialet kunde besvara frågeställningen. Alltså var det svårt att bedöma 

hur pass bra en intervju gick, innan transkriptionen. Därför utfördes intervjuerna i god tid, 

med tanken “jag kan komplettera dem senare”. Jag gjorde dock inte om intervjuerna, då jag 

tyckte att transkiptionerna var givande. 

 

5.8 Registrering. 

En intervju måste registreras, dokumenteras, för den senare analysen. Självklart kan en 

intervju registreras genom minne och anteckningar, men för de flesta av oss är minnet inte 

alltid att förlita sig på. Att ta anteckningar under en intervju kan dessutom förstöra den 

sociala dynamiken mellan intervjuare och intervjuperson. 

Då detta var min första intervjuundersökning valde jag att registrera genom inspelning av 

intervjuerna, vilket Kvale och Brinkman rekommenderar. I “Den kvalitativa 

forskningsintervjun” förklarar de hur en inspelning ger intervjuaren frihet att koncentrera sig 

på ämnet och dynamiken under själva intervjun, för att senare kunna notera och analysera 

de mindre detaljerna som kan vara avgörande inom fenomenologi. Tonfall, pauser i talet och 

dylikt.79 

 

5.9 Utskrift. 

Inspelningen av en Intervju skrivs vanligen ut, transkriberas, till skriftligt material.80 Detta 

beskrivs av Kvale och Brinkman som en tolkande process där det krävs insyn på skillnaden 

                                                                                                                                                  
76 Kvale, Brinkman s 151 
77 Ibid s 149-150 
78 Ibid s 140 
79 Ibid s 194-195 
80 Ibid s 193 
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mellan muntligt och skriftligt tal. Dessa två former hör till helt olika språkspel och är i regel 

svåra att skriva om till varandra. Ett välformulerat tal kan verka osammanhängande och 

repetitivt i en direkt utskrift, och tvärtom. Utskrifter är alltså kort sagt utarmade återgivningar 

av levande intervju-samtal.81 

Därför är det viktigt att jag, när jag skriver ut, inkluderar de sociala och emotionella 

aspekterna från själva intervjun. Utskrivningen i sig självt tenderar ofta att bli inledningen till 

en analytisk process. 

 

Under transkriberingen ställs man inför standardval, angående hur detaljerad utskrivningen 

ska vara. Ska den inkludera beskrivningar av tonfall och fysiska uttryck? Detta beror på 

syftet med intervjun.82 

I detta fall är det tvärtom viktigare att intervju-texten förtydligas och får en mer 

sammanhängande konstruktion. Detta görs med mer eller mindre estetisk frihet, där man 

ändrar osammanhängande ord där de distraherar från meningen.83 Det önskade resultatet är 

en läsbar, narrativ berättelse med fokus på vad som sägs i intervjuerna.84 

 

Enligt Kvale och Brinkman gäller det att välja en analysmetod som tillåter korta utskrifter. 

Och liksom allt annat ska man ha den klart för sig i sin innan intervjuerna. Just därför strävar 

man efter att flytta fram betydande delar av analysen till under själva intervjun. Resten av 

tolkningen vilar då på en säkrare grund.85 

 

”Tillspetsat uttryckt: den ideala intervjun är redan analyserad då bandspelare stängts av.”86 

 

I slutändan blev mina utskrifter väldigt sakliga. Var och en går igenom hela samtalet med de 

intervjuade och återger alla deras uttalanden. Det framgår också tydligt vad jag sade, 

respektive vad intervjuaren sade. I vissa få fall har grammatiken rättats, för att göras mer 

läsbar. 

 

5.10 Kodning 

Första steget för en analys är kategorisering och kodning av materialet. Detta är avgörande 

att, liksom allt annat, fastställa innan själva intervjuerna. Det utgörs nämligen av kategorier 

och nyckelord som hjälper intervjuaren att hitta det hen ska fokusera på, både under själva 

intervjun och under analysen.87 

 

“En kategorisering av intervjuerna i en undersökning kan ge en överblick över stora mängder 

utskrifter och underlätta jämförelser och hypotesprövning.”88 

 

Man bygger upp en grundlig kodning, efter undersökningens syfte och frågeställning. Under 

både intervjun och kodningen gäller det att lyfta fram de innebörder som är relevanta för 

                                                
81 Kvale, Brinkman s 194 
82 Ibid s 196 
83 Ibid s 202 
84 Ibid s 197 o 233 
85 Ibid s 205-2015 
86 Ibid s 206 
87 Ibid s 217 
88 Ibid s 219 
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projektet. Och under analysen klargör man innebörden av svaren med hänsyn till sina 

kategorier.89 

Enligt Kvale och Brinkman ska koderna och nyckelorden vara omedelbara, korta och 

definiera den handling eller erfarenhet som beskrivs av intervju-personen.90 

 

Denna undersökning går efter följande kodning: 

Kategorier: Socialt värde av science centers, förmedling av kunskap, erfarenhet av att 

jobba i projekt, tänk utifrån besökarnas upplevelse, interaktion med besökarna, finansiering 

och styrelse. 

Nyckelord: Vetenskaplig kommunikation, Visuell kommunikation, Gestaltning, 

Projekt/utställning/event, Ansvarsområden, Syfte, Besökare/målgrupper, Skola/utbildning, 

Samhälle, Kunskap, Opinionsbildning, Förändringsarbeten, Styrning, Local-partners. 

 

Ha dock i åtanke att jag som intervjuare behövde vara öppen mot intervjupersonens livsvärld 

och kunna se meningen i hens uttalande, även om hen inte använde samma ord som jag 

under intervjun. Jag fick lägga stort fokus på att ändå styra samtalet utifrån kategorierna 

 

5.11 Analys 

5.11.2 Meningsanalys 

Kodningen är till för att underlätta den så kallade meningskoncentreringen. Vilket, enligt 

Kvale och Brinkman, innebär att jag sammanfattar intervjupersonernas yttranden till kortare 

formuleringar. Den fokuserade innebörden av det som sagts i intervjun formuleras om i 

några få ord. 

 

Analysen av en intervju utför jag efter fem steg, baserade på Kvale och Brinkmans metod; 

1. Läsa/lyssna igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. 

2. Plocka ut de meningar som berör undersökningens fokuserade teman, som de 

uttrycks av intervjupersonen. 

3. Formulera, så enkelt som möjligt, varför en mening är relevant för temat och vad det 

säger om intervjupersonens syn på saken. 

4. Specificera hur meningsenheterna besvarar undersökningens specifika 

frågeställning. 

5. Formulera samman intervjuns centrala teman i en deskriptiv utsaga.91 

 

Kvale och Brinkman förklarar hur man också kan analysera textens mening i olika 

tolkningssammanhang. Dessa kontexter härleds ur olika forskningsperspektiv och leder till 

olika former av analys. De kan både utvecklas ytterligare och kombineras med varandra.92 

Men för en mindre undersökning som denna, med bara en forskare, bör tolkningen hållas 

enkel.93  

 

Jag har valt att gå efter en blandning av två kontexter. Självförståelse och sunda förnuftets 

kritiska förståelse. 

                                                
89 Kvale, Brinkman s 149-150 
90 Ibid s 218 
91 Ibid s 221-222 
92 Ibid s 230-232 
93 Ibid s 228 
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Självförståelse formulerar meningen i de intervjuades uttalanden, ur deras egen synvinkel. 

Detta är förstås begränsat till nämnda synvinkel såsom forskaren uppfattar den.94 

Sunda förnuftets kritiska förståelse innebär att jämföra och kritisera den intervjuades 

självförståelse utifrån en vidare förståelseram än intervjupersonens egen. Vara kritisk kring 

vad som sägs och vem som säger det.95 

 

 

5.11.3 Narrativ analys 

Narrativa analyser lägger fokus på de historier som berättas under en intervju och utarbetar 

deras strukturer och intriger, för att lyfta fram meningen. 

Om intervjun/intervjuerna inte berättar någon historia spontant kan man konstruera en 

sammanhängande berättelse från de många episoder som finns utspridda i den/dem. 

Till exempel så kan man föra ihop uttalanden inom samma ämne, och arrangera dem på ett 

sätt så att varje ämne går över till nästa och så vidare.96 

På samma sätt kan jag rekonstruera de olika intervjupersonernas uttalanden, till en enda 

sammanhängande historia. På så vis har jag fått fram en materialgenomgång, som sedan 

underlättar Analysen. 

 

Kvale och Brinkman presenterar ett standardprogram för narrativ analys. De menar att 

strukturen i en berättelse består av fem komponenter. 

1. Sammanfattning, som ger ett sammandrag av berättelsen. “Jag kan berätta om när…” 

2. Orientering, som ger lyssnaren information om tid, plats, aktörer och aktiviteter. 

3. komplicerande handling, som innehåller de centrala detaljerna i berättelsen. “Till saken 

hör att den här bilen bara är hyrd och…” 

4. Utvärdering av de centrala detaljerna. Här lyfts meningen fram. “Poängen är att de inte 

borde ha…” 

5. Upplösning. “...för det hela ledde till…” 

6. Kodning, som sammanfattar och återför varför den här historien var aktuell för ämnet och 

vilka slusatser som kan dras av det.97 

 

Jag själv lägger upp min Analys efter en förkortad version av denna struktur. 

 

5.11.4 Språklig analys  

Utöver meningsanalys kan man även utföra språklig analys av en intervju. Detta innebär att 

uppmärksamma de språkliga dragen i en intervju, exempelvis bruket av personliga 

pronomen, för att få fram en rikare mening ur uttalandena. Till exempel, intervjupersonens 

bruk av personliga pronomen kan avslöja personligt tycke kring ett för övrigt opartiskt 

intervjusammanhang. 

Baksidan med språklig analys är det att den grundar sig väldigt mycket på 

mottagarperspektiv. Att vi som mottagare kan tolka meningar utefter vårt egna samtycke, 

och på så vis riskerar förvränga vad intervjupersonen egentligen menar.98 Detta går ju emot 

de fenomenologiska syftet, att få en så ärligt material som möjligt utfrån sin undersökning. 

                                                
94 Kvale, Brinkman s 230 
95 Ibid s 231 
96 Ibid s 240 
97 Ibid s 241 
98 Ibid s 238-239 
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Som forskare måste man kunna bedöma om språklig analys är relevant för undersökningens 

syfte. 

 

5.11.5 Sammanfattningsvis. 

Jag går igenom utskrifterna och plockar ut de viktigaste uttalandena, efter min kodning. 

Samtidigt gör jag anteckningar varför varje uttalande är relevant för temat, och vad det 

säger/vilka slutsatser man kan dra utifrån det. Hur det besvarar undersökningens 

frågeställning. Dessa aspekter för jag samman i den Materialgenomgång som följer nedan. 

 

Efter Materialgenomgång följer en narrativ analys, som går efter följande schema.  

1. Orientering. Sammanfattning av vilka vi har pratat med, och om vad. 

2. Utvärdering. Kortfattad genomgång av vad som sades i Materialet. Jag sätter 

intervjupersonernas uttalanden mot varandra och mot vad som sades i 

Områdesorientering. 

3. Sammanfattning/Kodning. Sammanfattning av slutsatser. 

 

Språklig analys är inte behövligt i denna undersökning. Men jag väljer ändå att behålla en 

språklig bedömning som underrubrik i min analys, för att ge exempel på hur tonfall och 

formulering kan berika ditt material. 

 

 

 

6. Materialgenomgång 

I detta kapitel går jag igenom materialet från intervjuerna för att samla citat som besvarar 

den ursprungliga frågeställningen. Notera att jag här går efter en mer detaljerad 

frågeställning, från vilka jag transkriberar material för att kunna besvara den ursprungliga. 

 

Här går jag alltså igenom citat från mina fyra intervjuade. Pedagogen, som främst guidar 

besökare på centret, men som också medverkar med research och egna perspektiv inom 

centrets produktioner. Detsamma gör Doktoranden, vid sidan av sina egna 

naturvetenskapliga studier och sin produktion av läromaterial. Centrets tekniska 

Projektledare står för design av centrets produktioner, samt de tekniska lösningarna för att 

kunna förverkliga dessa. Där hjälper också centrets Produktionsledare till, vid sidan av att 

hålla en finansiell översikt på centrets samtliga produktioner och planer. 

 

6.1 Hur finansieras verksamheten? 

Först och främst ställer vi oss frågan “Vilka är det som finansierar verksamheten?” 

Under min första intervju specificerar Pedagogen finansiären som kommunen, mer specifikt 

det lokala skolverket. 

 

Skolverket sätter stor vikt på att bidra till goda förutsättningar för utveckling och lärande inom 

samhället. Även om dess främsta uppgift är att lägga upp läroplaner och stödja den fortsatta 

forskningen på vetenskapliga institut, så ligger de även inom skolverkets intresse att finna 

nya vägar att förmedla kunskap och öka intresset för forskning.99 

 

Vilket för oss in på just syftet med vetenskapliga center. 

                                                
99 http://www.skolverket.se/om-skolverket/uppdrag-och-verksamhet  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/uppdrag-och-verksamhet
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6.2 Vad är syftet med verksamheten? 

Under denna fråga är samtliga intervjuade ganska överens. 

“I huvudsak så går allting ut på samma sak, att höja intresset för naturvetenskap och teknik, 

genom o visa en del vetenskap och forskning.” säger Pedagogen, vars huvudsakliga uppgift 

är att planera och utföra guidningar kring Centrets presentationer. Produktionsledaren för 

centret kompletterar detta med följande. 

“Vi vill använda nya digitala verktyg för att kunna berätta ett ganska brett spektra av ämnen. 

Och syftet med det här är ju att ge en ingång, för framförallt barn och unga, till ny teknik och 

naturvetenskap.” 

Detta återkopplar ju till det det som redogjordes för i Bakgrund, om upplevelser som inte går 

att nå någon annanstans. Under sin intervju påpekar Projektledaren också betydelsen av 

digitala resurser under centrens workshop, där man kan “vara kreativ med ny teknologi”. 

Detta redogörs mer ingående, längre fram. 

 

När Pedagogen redogör för centrets användning av filmvisningar kommer vi in på ämnet 

edutainment, vilket betyder läran och underhållning i ett. 

Hen redogör för hur syftet med centrets filmvisningar är att visa på potentialen i edutainment. 

Detta som komplement  till centrets installationer och utställningar, som genom just 

edutainment redogör för lokal forskning. Forskning som centret ofta själv varit medverkande 

inom. 

 

Med det sistnämnda menas främst hur centret och dess tekniska resurser utgör en 

arbetsplats för forskare och doktorander. Just en sådan doktorand har jag också intervjuat 

för denna undersökning. 

 

Under vår intervju berättar Produktionsledaren att centret även producerar filmer för 

forskning och utbildningssyfte. Det är dock inte centret som står för själva framställningen av 

filmerna, och det rör sig inte om filmer av underhållningsvärde som visas publikt. Det handlar 

om produktioner av vetenskapligt syfte, som tas fram och visas inom de samarbetande 

institutionerna, av externa beställare. 

 

Vilka är målgruppen? 

Produktionsledarens uttalande, på föregående sida, om att ge ingång till ny kunskap “för 

framförallt barn och unga” leder oss till frågan om dessa är den specifika målgruppen för 

verksamheten. Pedagogen förklarar att centrets huvudsakliga funktion är som en plats för 

organiserade studiebesök, med skolklasser av en väldigt blandad ålder. Men att det också är 

en stor, allmän publik som besöker. ”Det finns barn, upp till 12-13, sen finns det tonår och 

universitet-studenter. Familjer, som kommer hit med sina barn och lär sig tillsammans, och 

sen finns det pensionärer.” 

Centrets produktioner riktar sig alltså till alla. Men Pedagogen visar också på hur vissa 

avdelningar är riktade speciellt mot barn. “Vi har olika typer av installationer beroende på 

vem vi vill nå. Ibland vill vi nå föräldrarna genom barnen, och tvärtom.” Även detta 

återkopplar till Bakgrund. 

 

Då hon berättar om sina workshops nämner Projektledaren hur lätt det blir blandade åldrar 

inom fristående workshops, som folk självvalt går på. Även om man i marknadsföringen 

försöker locka en specifik  åldersgrupp. 



25 

 

Doktoranden tror också att målgruppen till projekt som riktas till allmänheten, 

utställningsprojekt, brukar sättas på tolv år och uppåt. 

Självklart är frågan om målgrupp annorlunda för centrets forskningsprojekt. Doktoranden 

förklarar hur de artiklar som framställs inom hens avdelning i första hand vänder sig till 

övriga forskare och högskolelärare inom fysik och teknik. Sedan redogör Doktoranden också 

för projekt inom skolutveckling som hen medverkar i, där målgruppen är grundskoleelever. 

 

6.3 Hur läggs grafiska presentationer/gestaltningar upp? 

Samtliga blir tillfrågade att reflektera över detta utifrån sin egen arbetsroll. Detta har en 

medryckande effekt på dem, där de börjar tala längre och mer flytande. 

Projektledaren beskriver början av processen som följande. 

“Jag tror att det går till såhär, att mina chefer, och VDn, får någon slags sponsring varje år, 

som de lägger på vad de tror kan föra verksamheten framåt. Sen tror jag att de snackar runt 

med möjliga partners och så. Det börjar sväva in ett koncept, som är ett säljes-koncept  eller 

ett auktoritets-koncept.” 

 

Pedagogens uppfattning bekräftar detta uttalande. Hen förklarar hur de först testar idéer i 

teorin när de kommer upp. 

“Det kan handla om någonting som passar med våra egna utställningar, eller som är trendigt 

inom science center just nu. Det kan också vara någonting aktuellt inom skolverket och 

pågående forskning. Och det brukar visa sig ganska snabbt om en idé (inte) har något 

lärande innehåll. Då rinner den oftast ut i sanden.” 

Pedagogen nämner också att den teoretiska övergången även diskuterar budget och tid. 

Enligt Pedagogen finns det ingen riktig bestämmande roll i denna process, utan det är 

väldigt gemensamma beslutstaganden. 

Produktionsledaren tycks också hålla med. 

“Alla projekt har olika parter involverade och det är ju alltid en dialog mellan de parterna vad 

innehållet ska va och hur det ska utformas.” 

 

Efter att detta beslut alltså är fattat, så beskriver Projektledaren de följande bestämmelserna 

som såhär. “Så när alla partners tillslut är inblandade, börjar vi med tidsuppskattning, 

deadline och så, utifrån vilka lov och ledigheter det finns. Sen kollar vi vilka resurser som 

finns. Ungefär då börjar vi lägga upp den konkreta planen. Hur många installationer och 

aktiviteter. Kostnad och hur länge det ska ta. Och när vi kör så har vi en tidsplan, 

marknadsplan och hur många som kommer o va delaktiga i det.” 

 

Produktionsledaren beskriver samtliga av de områdena, som Projektledaren beskriver, som 

sitt ansvar. 

“Oftast är det jag, som projektledare eller producent, som ansvarar för att ta projektet från en 

idé, som det ju är från första början, till någonting som vi kan visa upp. Och det innebär att 

sätta samman en produktionsgrupp som har kapacitet för projektet. Samt fundera kring vilka 

externa leverantörer som behövs och involvera dem.” 

Hen nämner också hur det är hen som bedömer hur mycket tid och pengar som behövs, 

samt hur många personer teamet behöver vara för att kunna utföra projektet inom rimlig tid. 

Så även om det inte finns någon bestämmande roll, har ProduktionsIedaren oftast ett “final 

call” för vilka projekt teamet har möjlighet att genomföra. 
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Pedagogen lägger till hur viktigt det är att komma ihåg det huvudsakliga syftet och målet 

med varje projekt, under diskussion och genomförande . Att ofta gå tillbaka till grundidén för 

att inte halka av. 

“Problemet... det charmiga i det... grundtanken flyttar sig ju vartefter vilket folk man träffar, 

och så. Verksamheten är väldigt levande, på det viset.” 

Detta uttryck, “levande”, med vilket hen beskriver verksamheten av vetenskapliga center, 

fastnade jag särskilt för och återkopplade ofta till under min undersökning. 

 

Aktörernas respektive ansvarsområden? 

Pedagogens främsta uppgift är, som redan nämnt, främst att skriva material och planera 

guidningar. Men Pedagogen berättar att hen även, för vissa utställningar, tar del av 

förstudie-arbete och grundläggade möten, samt hjälper till och fastställa tematiken och 

skapa manus. (Manus betyder i det här fallet en lista över vad en utställning ska presentera.) 

I dessa fall har hen också haft “final call” för det som sätts ut på golvet. 

Pedagogen är också huvudsakligen ansvarig för kontakt med skolor och forskare. 

"Utåt sett är det jag som pratar, för jag kan skolspråket. Jag kan prata med lärare och 

känner folk på utbildningskontoret. Jag kan dra paralleller till läroplanen på olika stället, 

bland annat.” 

Man ska dock komma ihåg att dessa kontakter beror på den enskilda personens 

erfarenheter och inte enbart på hens roll som pedagog. Ovan beskrev hen hela 

verksamheten som “levande”. Att den är omväxlande efter omständigheterna. Och 

Detsamma kan sägas om de medverkandes arbetsuppgifter. 

 

Ett exempel på detta är hur Produktionsledaren och Projektledaren delar vissa 

ansvarsområden. 

Produktionsledaren förklarar i vår intervju hur hen, som “chef för produktionsavdelningen”, 

ansvarar för personal och ekonomi, för all produktionsverksamhet inom centret. Detta har vi 

redan gått in på. Men hen beskriver också sig själv som både produktionsledare och 

projektledare. 

Då jag frågade Projektledaren om detta höll hen med om att hen och kollegan ofta går in på 

varandras områden, i och med att de har större samarbete med varandra än med de övriga 

aktörerna. 

Hen förklarar skillnaden mellan dem på följande sätt. 

“(Produktionsledaren) har själv uttryckt att jag är i en mer dynamisk position, som kräver mer 

handling. Medan hen är mer  i en position som är mest administration. 

Det är hen som ger mig ramarna jag jobbar inom. Budget, deadline och så. Sedan kan jag 

lägga fram motförslag, men det är hen som har sista ordet. Det är den första, tydligaste 

skillnaden mellan oss. Att hen har sista ordet, i alla projekt.” 

 

Projektledarens ansvarsområden är just detta. Att reda ut hur centret kan nå målet med sina 

produktioner, efter kostnader och deadlines. Planera upp installationer på ett sätt som går att 

genomföra praktiskt. Detta inbegriper ofta att bygga, koda och installera grafiska 

presentationer. 

Det ingår även för Projektledaren att, tillsammans med Produktionsledaren söka upp och 

kontakta experter och övriga partners för produktionerna. Bland annat håller hen kontakt 

med forskarna på den institution de samarbetar med, som har varit delaktig i många av 

deras presentationer.  
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“Jag håller mig också uppdaterad med ny teknik och vad andra museer gör. Går på 

föreläsningar, läser på och träffar intressanta människor.” 

Här frågar jag om Projektledaren tar mycket inspiration från andra center, på vilket hen 

svarar: 

“Jag försöker se vad folk gör. Bara för o ha koll. Det är ju bra. Men personligen, om jag ska 

ta inspiration från någon, så tar jag det från hur folk rör sig och vilken ny teknik som dyker 

upp. Så jag kollar liksom vad folk redan har gjort, som är i samband med dessa faktorer.” 

 

Som redan nämnt har Projektledaren också mycket hand om centrets workshops. Hen har 

särskilt ansvar för en återkommande workshop inom spelprogrammering. En konstform hen 

försöker utbilda pedagogerna i, för att även de besökande skol-grupperna ska kunna 

erbjudas detta. 

 

För den intervjuade Doktoranden, vars anställning är på den institution som centret 

samarbetar med, är arbetsuppgifterna mest “levande”/omväxlande. Hens huvudsakliga 

tjänst, för staten, är att bedriva forskning inom naturvetenskap (vilket är hens ämne) och 

skriva vetenskapliga artiklar, som främst vänder sig till övriga forskare och studenter. Hen 

utför även andra uppdrag för skolverket. Som exempel berättar hen om en 

“utbildningsmodul” för lärare, som hen håller på att utveckla. 

 

När det kommer till Doktorandens uppgifter för centret, så handlar det främst om att bi-sitta 

de övriga inom deras ansvarsområden. Insamling och analys av data, samt kommunikation 

med samarbetspartners. Då jag frågar om hen varit ansvarig för utställningar och event inom 

centret, svarar hen: 

“Ja, min egna forskning har inte rört sig i någon utställning, men om man tittar på andra 

utställningar så har jag tydliga ansvarsområden. Dels i gestaltning, och dels i planerandet 

och projektledningen.” 

Doktoranden är alltså avgörande för förstudier och tematik av centrets produktioner. Särskilt 

för så kallade “local case”, där kontakt med närbelägna forskare är viktig. 

Dessa funktioner fyller hen dock även för andra museer och center. Och man ska också ha i 

åtanke att alla doktoranders arbeten inte givet ser ut såhär. Liksom de övriga aktörernas är 

Doktorandens ett omväxlande yrke. 

 

Vem bestämmer 

Min undersökning pekar på att den sponsring som Projektledaren redogör för, huvudsakligen 

ges av skolverket. Och fortsättningsvis tyder undersökningen på att det är just skolverket 

som, tillsammans med Centrets anställda, lägger upp aktuella teman för Centrets 

presentationer. 

Pedagogen förklarar nämligen, hur det är kommunen som "beställer" centrets produktioner, 

efter de vetenskapliga områden som är aktuella inom det lokala. 

“Det kan handla om ett närliggande forskningsprojekt, eller om någon form av utveckling 

inom kommunen, som behöver uppmärksammas av flera.” 

Projektledaren håller dock inte med om att det alltid är kommunen som beställer en relevant 

utställning. 

“Nä, det är internt, faktiskt. Men oftast är det låst vid vissa teman som är intressanta för just 

de åren. När vi får finansiärer utöver kommunen så beror det mest på att vi har sökt projekt 

inom deras ämnet.” 
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Detta är alltså hur ämnet för ett projekt kommer upp. Produktionsledaren betonar hur hen 

och kollegorna, efter denna tematisering, har mestadels eget bestämmande över hur ämnet 

ska presenteras. 

“Jag tycker att det finns en stor frihet där, inom ramen för vår verksamhet, där man faktiskt 

överlåter den största delen av gestaltning åt oss som jobbar med gestaltning.” 

“Det är vi själva som bestämmer hur vi ska använda lokalerna för utställningarna.” håller 

Pedagogen med. Hen tillägger hur det är bara de själva som lägger och och bestämmer 

över medverkande event på centret. 

 

Då jag intervjuar Doktoranden, vars lön betalas av skolverket, frågar jag om hen själv väljer 

vilka projekt hen ska jobba i, eller om hen blir du tilldelad dem av kommunen? 

“Jag skulle säga att jag bli tillfrågad, i nästan alla fall. Och så brukar jag oftast tacka ja, om 

jag har tid, för jag får oftast ganska roliga frågor.” 

Kommunen står alltså inte bara för idé och resurser, utan är också ansvarig för samarbetet 

mellan centret, forskare och skolor. 

 

När jag frågar om kommunen har några idéologier som de måste anpassa sina produktioner 

efter, svarar samtliga intervjuade nej. Dock poängterar Produktionsledaren att kommunen 

absolut har direktiv för vad centret ska sträva efter. Dessa är dock desamma som de 

målsättningar vi redan tagit upp. 

“Vårt huvuduppdrag är ju att driva verksamheten som främst riktar sig till att inspirera barn 

och unga och intressera dem för vetenskap. Ett helt vanligt direktiv för science center.” 

Projektledaren kan dock redogöra för lite mer ingående direktiv av finansiären, när hen ska 

designa utställningar och planera workshops. 

“De snabbaste uppdragen jag fått har haft väldigt tydliga direktiv. De har uppskattat om jag 

kommer med egna förslag, men det är i så fall långt senare.” 

 

Även Doktoranden har direktiv att följa inom sitt jobb. 

“Inom ramen för grund-anställningen har jag ju direktiv, i och med att det är de som betalar 

mig. För andra projekt, typ för centret, så är det ju de som betalar mig eller staten för att jag 

ska jobba åt dem. Och då är det ju deras direktiv som gäller. Sedan har jag ju egna, externa 

projekt. Och där finns det inga direktiv.” 

Och precis som de anställda på centret, så har inte heller Doktoranden några direkta 

ideologier att rätta sig efter? ”Nä, det är ingenting som jag stött på.” 

 

6.4 Verksamhetens syfte, uppföljning 

 

Förändringsarbete?/Opinionsbildande? 

När jag frågar de intervjuade om de ser på sina projekt och presentationer som 

förändringsarbeten, är de ganska överens med varandra. 

Pedagogen ser det som att de på kort sikt ska kunna mäta en utökning i deras kunskap. Att 

centret på längre sikt ska ha åstadkommit någon förändring i deras tänk. Detta får mig att 

fråga om hen menar opinionsbildning. Hen svarar att de som tar fram en form av 

presentation ska hålla sig till saklig fakta, som de paketerar till en visning, ett resonemang 

eller ett manus, och att detta automatiskt leder till en opinionsbildning hos betraktaren. 

“Vi står för vissa sakfrågor, men vill inte lämna några pekpinnar. Tex, så redogör vi för 

miljövänlig konsumtion, utan att egentligen be någon att ändra sig efter detta.” 
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Produktionsledaren utvecklar att de självklart vill väcka ett intresse för de områden som de 

berättar om, men utan att försöka ge besökarna åsikter av ett specifikt slag. 

“Och det finns ju många aspekter av det, dels av att väcka ett teknikintresse och övervinna 

teknik-rädslan. Att få folk att tänka ‘Jag kan göra det här själv’.” redogör hen. 

Hen vill att besökarna ska ta med sig tankar kring vad forskning kan innebära och hur man 

söker och behandlar information. På så sätt ska de utveckla ett nytt tänk. 

 

Projektledaren håller med, även om hen tycks se denna uppmuntran till nytt tänk som en 

viss form av opinionsbildning. Hen refererar till så kallad DIY-forskning (Do It Yourself). En 

innovationsprocess som lyfter fram hur egentligen vem som helst kan bedriva sin egen 

forskning. Hur man inte behöver vara “super-utbildad”, utan kan gå långt med starkt intresse 

och innovation. Projektledaren menar att hen går efter samma koncept i sina workshops. Att 

visa folk hur man kan använda det man har och hitta nya vägar. 

 

Inom Doktorandens projekt är målet att enbart presentera fakta. Hen menar att centrets 

presentationer ska ge besökare verktyg och redskap för att kunna skapa sig egna åsikter. 

Och att kunskap är en väldigt viktig grund i detta. “Men det kan vara ganska vanskligt att 

säga vilken åsikt man ska ha.” 

 

Kunskapskälla? 

Detta leder mig dock återigen till en ny fråga. Om de intervjuade ser sin verksamhet som en 

kunskapskälla? Här skiljer sig åsikterna något. 

Produktionsledaren klassar hellre centret som en katalysator för att besökarna sedan vill lära 

sig mer och söka mer information. En plats för att väcka intresse och engagemang. 

Projektledaren håller med, men menar också att de strävar efter att “vara ett ställe där det är 

lätt att ta till sig grejer som är ganska komplicerade”. Detta just för att främja intresset för 

teknik och naturvetenskap. Inte minst hos folk som kanske inte är så intresserade från 

början. 

Pedagogen, som vanligen guidar studiebesök, menar att detta är centrets roll inom 

skolverksamheten. Att skapa ett intresse för att bli bättre på de aktuella ämnena inom 

skolan, och möjligen för att  fortsätta studera i livet som kommer efter skolan. 

“Det är detta som själva verksamheten bygger på. Lära och utbildning och... ja det sociala 

värdet av det, helt enkelt.” 

 

Vad formas då produktionerna efter, förutom kunskap? 

Produktionsledaren svarar att det ligger “i verksamhetens natur” att utställningar förändras 

och utvecklas kontinuerligt. Hen tar som exempel upp en utställning de haft uppe sedan 

centret startade, och som de snart ska göra en ny version av. (En produktion som hålls i 

intresse av kommunen och därför behöver uppdateras emellanåt.) 

 

Projektledaren förklarar att det finns övergripande visioner inom verksamheten, att ge 

centret en mer lekfull miljö. Vilket återkopplar till ämnet edutainment, som vi kom in på i 

början av undersökningen. Man funderar ofta vad man redan har i utställningarna och vad 

man vill/kan komplettera med. “Och då får, tycker jag, folk i produktion komma in med sin 

egen potens och framföra idéer som matchar det här syftet.” 

Projektledaren tar som exempel upp sin egen utveckling av en interaktiv station. Ett projekt 

på hens eget initiativ. Jag frågar om det finns mycket utrymme för sådana? 
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“Jag skulle  säga att det finns en 15 till 20% om året, för det. För grejen är att det finns ett 

behov av det, i huset. Små detalj-grejer, för att göra centret roligare.” 

 

Ett annat projekt som tycks vara viktigt för Projektledaren är en regelbunden workshop, som 

hen försöker dra igång och där hen har väldigt fria tyglar. 

Hen förklarar att hon vill mobilisera en publik som kanske inte är teknik/forsknings-

intresserade i sig, men som kanske är mycket kreativa hemma. Hen vill sammanföra 

människor som kan bilda varandra, samtidigt som hen försöker bilda dem och engagera 

dem i nya grejer. 

“Ja, många vill ju göra någonting, men tycker att vägen dit är svår eller tråkig. Du vill lyfta 

fram hur spännande procedurer kan vara?” frågar jag. 

“Precis.” svarar Projektledaren. 

 

Enligt Pedagogen är det bästa projektet på centret en utställning som kom till just därför att 

de hade för lite pengar för egna projekt. 

“Lösningen på vårt problem var att ha en liten hörna som vi rådde över själva, och 

budgeterade hårdvaror till den i sidan av övriga projekt. Jag pratade med de forskare jag har 

kontakt med för att få in aktuell forskningsinformation. 

Och detta sydde vi då ihop till ett eget projekt, utan att det kostade speciellt mycket pengar.” 

 

Det är tydligt i aktörernas uttalanden att det är dessa skapande projekt som de uppskattar 

mest. “De andra projekten, med striktare riktlinjer, de glömmer jag ganska fort.” säger 

Pedagogen. 

 

När Produktionsledaren blev frågad om sitt mest minnesvärda projekt redogjorde hen för de 

tre år då hen och den dåvarande personalen arbetade på sitt center, innan det ens hade 

öppnat. Det var då de tog fram sina basutställningar. 

“Vi tog fram många av de installationerna vi fortfarande har nu. Sen så jobbade vi också 

med inredningen och finansieringen. Tog fram varumärken, vad vi skulle heta och vår 

grafiska profil. Vi hade väldigt mycket att göra då också, men vi jobbade på ett helt annat 

sätt.” 

 

Där ser man hur lång tid det kan ta att få fram presenterbart material. Projektledaren redogör 

för hur de flesta projekten har en väldigt utforskande dimension, där man behöver utvärdera, 

testa och få göra misstag för att det ska bli ett bra resultat i slutändan. Då jag frågar om det 

inte finns något sådant som ett smidigt, ofelbart projekt, svarar hen: 

“Jag har då aldrig stött på det. I den här typen av produktionsverksamhet är det är ju liksom 

inga maskiner man jobbar med, utan människor. Alla de här projektet är ju beroende av 

människorna som jobbar med dem, vad de har för kompetenser.” 

 

6.5  Hur fungerar kontakten med besökarna? 

Detta är en särskilt svår fråga, som samtliga aktörer behöver en stunds betänketid för att 

svara på. Det finns nämligen inga fasta riktlinjer för detta. När man utgår från deras svar ser 

man att varje fall är unikt för sig, vilket säger en del om vad verksamheten kräver av sina 

medverkande. 
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Produktionsledaren beskriver hur hen och kollegorna alltid försöker tänka sig in i besökarnas 

upplevelse. Vad de kommer att se och känna. Hur kommer de uppfatta saker och ting. 

Kommer de förstå? Kommer de tycka att det är kul? etc. 

“Men det där är också extremt svårt. För att… Jag är ingen vanlig besökare här och jag kan 

aldrig riktigt få deras upplevelse.” 

 

Pedagogen, som interagerar mest med besökarna, utvecklar att det ständigt diskuteras kring 

vilken vokabulär och vilket tonfall de använder i sina texter, inom utställningar och övriga 

presentationer. Idéalet brukar vara korta texter, med enkla ord formuleringar. Man måste ta 

hänsyn till folks varierande förmåga att förstå kommunikationen, plus det faktum att de flesta 

besökarna helst undviker långa texter. Detta måste dock vara balanserat och inte riskera att 

sudda bort allt det det vetenskapliga innehållet. Det intressanta lyfts fram i en ram av 

förenkling. 

“Själv tycker jag att tala är enklare än att skriva.” kommenterar Pedagogen. 

 

Projektledaren svarar utifrån sina egna funderingar när hen lägger upp en utställning eller 

annan presentation. 

“Jag tänker hela tiden, vad en treåring ser, när hen går in i ett rum. Och sen en pensionär, 

vad skulle de se istället? Det är helt olika bilder av samma sak. Och så funderar man kring 

vad de däremellan kan ha sett. Så man utgår från alla tänkbara besökare.” 

Jag frågar om det är samma procedur när man ska lägga upp en workshop? Men där, säger 

Projektledaren, har man chansen att veta i förväg vilken åldersgrupp som kommer och 

anpassa efter det. 

Problemet är att alla ska kunna göra samma sak, till skillnad från en utställning där man är fri 

att “hitta sin egen nich”. Fokusera på det man själv tycker är intressant. 

Då gäller det för Projektledaren att anpassa uppgifterna så att de kan tilltala alla. Men det är 

sällan lätt att genomföra. 

“Man måste tänka på den som är minst van vid att använda datorer, och den som är mest 

van, och att alla måste ha någonting att göra.” 

 

Som tidigare nämnt blir det ofta blandade åldrar under Projektledarens workshops. 

“Men jag tycker om när det är barn och vuxna blandat. Jag vet att tonåringar inte tycker om 

att blandas med barn, men jag personligen tycker om det eftersom jag nu ha barn själv. 

Så olika grupper går bra ihop. Pensionärer och barn går jättebra ihop. Fastän kanske inte 

barn och tonåringar.” förklarar hen med ett skratt. 

Hens lösning för sådana situationer är att hitta deltagarnas gemensamma intresse och visa 

samtliga att det är inget barnsligt med det de får utföra. Detta är särskilt viktigt för att 

intressera de yngsta. De vill allra minst se det de gör som “barnsligt”. 

Då jag frågar om det är samma krav på utställningar också, att det måste kännas vuxet och 

ändå lekfullt, svarar Projektledaren: 

“Precis. Det ska kännas som på riktigt, liksom.” 

 

Produktionsledaren nämner hur centret inom en snar framtid ska lägga mer tid och arbete på 

workshops och övriga deltagande-aktiviteter. 

“Vi kommer gå mindre mot den enbart visande verksamheten, att vi visar någonting, och mer 

mot skapande verksamhet. Vi vill att det här är en plats man kommer till och faktiskt har 

möjlighet att göra nånting själv.” 
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Pedagogen redogör för liknande typer av anpassning, som Projektledaren talar om. 

“Jag pratar med mina guide-grupper och försöker hålla en dialog med dem. Och då märker 

jag ungefär vad de kan, så att jag kan lägga mig på en nivå som är strax ovanför och försöka 

hjälpa upp dem dit.” 

 

När Doktoranden får frågan, om hen Interagerar med sin målgrupp, svarar hen att hen 

vanligtvis inte pratar med några besökare på centret, med undantag för när hen guidar för 

event. Och det svåraste med jobbet är tydligen just att veta hur man ska tilltala besökarna i 

sådana situationer. 

“Det är alltid svårt att bedöma vart man ska lägga nivån. Vad kan man utgå från att 

målgruppen redan känner till. Vilka ord kan man använda? Oftast är det ju ganska spretiga  

grupper, där högsta och lägsta-nivån är väldigt skilda. Så det skulle jag säga, att det 

svåraste är att hitta rätt nivå som passar alla. 

Så det kan ju vara väldigt bra att ha en referensgrupp direkt hämtad hur målgruppen”. 

 

Doktorandens omnämnande av referensgrupper för oss in på följande fråga. 

 

Hur testar man besökarnas upplevelse och intryck? 

Produktionsledaren förklarar att hen och kollegorna föredrar referensgrupper för att testa 

idéer och koncept. 

“I vissa projekt har vi kunnat jobba med referensgrupper och i vissa projekt har vi inte kunnat 

göra det av olika anledningar. Men optimalt. Om jag skulle få önska så skulle vi alltid göra 

det.” 

Då jag frågar varför man inte alltid kan göra det, svarar Produktionsledaren: 

“Oftast har det att göra med att det ska ske på så extremt kort tid. Så man vet att man inte 

skulle kunna göra något med feedbacken, även om man fick riktigt bra. Och då är det inte 

fair att få in folk som ska tycka och testa.” 

Hen redogör för hur de får mycket feedback från skolklasser, och andra bokade grupper, 

som kommer för workshops och aktiviteter. 

“Men de har vi återkommit till i efterhand, eller intervjuat direkt efteråt, och på så sätt fått 

feedback.” 

 

Jag frågar Projektledaren om det är lätt att få insyn i besökarnas upplevelse under en 

workshop? Hen svarar att det, tvärtom, är svårt. 

“Man säger vad de ska göra och tittar på hur de reagerar. Man ser oftast om de är trötta, 

uttråkade eller frustrerade. Men det är lite svårt, eftersom man både leder och tittar på dem. 

Och, som vi sa tidigare, man vet ju inte i förväg vad de kan.”  

Jag frågar om hen gör något efter workshopen, för att få besökarnas åsikter? 

“Oftast säger de själva och ställer frågor om de vill fortsätta. Ibland ställer jag några 

följdfrågor, men den största feedbacken vi får kommer från våra skolbesök, för där kan jag 

och pedagogerna verkligen intervjua besökarna. 

Nyligen gick vi till en skola, där vi pratade med fyra och fyra barn, samt en av lärarna, och 

frågat dem ‘vad var det roligaste och svåraste’. Den feedbacken är värdefull.” 

 

Närmar man sig besökarna? 

Projektledaren redogör också för hur hen gillar att gå runt och observera hur besökarna rör 

sig i utställningarna. 

Detta får mig att fråga Pedagogen om hen och kollegorna brukar närma sig besökarna. 
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“Mm, Ibland gör vi det. Särskilt på loven, då vi har många besökare. 

Man går ju ibland förbi några som ser intresserade ut. Då passar jag och många andra på att 

fråga vad de tycker om saker och hjälpa dem tillrätta.” 

“Riskerar man inte att avbryta eller förolämpa någon?” frågar jag. 

“Man vill ju inte vara en explainer. Komma fram och förklara saker som är självklara för dem. 

Men samtidigt så... vet vi ju att folk ser inte allting i en installationen. Och då är det jättebra 

om jag kan hjälpa de att göra det. 

Sen brukar det faktiskt vara så att de som kan mest inte har något emot att man förklarar 

saker för dem. Och om man har fel så brukar de flesta vara ödmjuka när de rättar en. Man 

stöter sällan på elakhet. 

Sen händer det, förstås, att de säger nej när man frågar om de vill ha hjälp. Men det händer 

inte så ofta. Jag är så trevlig, vet du.” tillägger Pedagogen och skrattar. 

 

Används ordet “kommunikation” mycket? 

Under intervjuerna frågade jag i regel aktörerna om de använder begreppet kommunikation i 

sitt arbete (under samtal och diskussioner mellan varandra). Anledningen till denna fråga är 

att ordet används så frikostigt när man beskriver yrkesroller som deras, i artiklar och övriga 

texter. Detta trots att ordet säger väldigt lite för de flesta. 

 

Pedagogen svarade att hen och hens medarbetare snarare diskuterar sinsemellan hur de 

kan förmedla berättelser och fakta 

Doktoranden håller däremot med om att det är just kommunikation hen och kollegorna 

arbetar med. 

”Alltså vår forskning handlar ju väldigt mycket om hur man kan förmedla naturvetenskapligt 

innehåll. Främst ur ett undervisningsperspektiv. och det är ju en form av kommunikation, 

egentligen en form av översättning, av vetenskapligt språk till undervisningsspråk, med 

samma innehåll.” 

 

6.6 Hur beskriver informanterna samarbetet med lokala skolor och forskare? 

Jag ber de intervjuade att redogöra för centrets samarbete med lokala skolor. 

Pedagogen börjar med det uppenbara. De klasser som kommer på studiebesök. 

“Det händer ju ibland att en del skolor vill ha... special evenemang. Och då brukar vi styra till 

så att de får det.” 

Sedan försöker centret, som tidigare nämnt, få respons och övrig hjälp att utveckla sitt 

koncept.  

“Det finns några lärare som vi har mer eller mindre tät kontakt med, som gärna hjälper till. 

Och så ibland samarbetar vi med utbildningskontoret också, för att testa och utvärdera nya 

idéer. Mycket av vår produktion beror på vilka människor jag och kollegorna har kontakt 

med.” 

Produktionsledaren tillägger hur pedagogerna också gör vissa skolbesök. 

“Inom ramen för vår verksamhet så har vi mycket pedagogisk verksamhet riktad mot 

skolorna.”  

 

Produktionsledaren och Projektledaren går också in på det, så kallade, konsortiet som 

centret är en del av.  “Inom ramen för konsortiet så samarbetar vi ju väldigt mycket med 

bland annat det närliggande universitet, som är en väldigt viktig del i det vi gör.” säger 

Produktionsledaren. “Det mesta som vi gör här har ju en koppling till forskningen vid 

universitetet. Det kommer ju framförallt från de forskare som sitter här i huset.” 
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(Man får komma ihåg att vår intervjuade doktorand är en av dessa.) 

Projektledaren vidareutvecklar: 

“Vi samarbetar även med ett experimentellt institut för IT och designforskning, som ligger 

inom konsortiet. Samt ett innovativt företagsnav.” 

 

Då jag frågar om centret enbart presenterar forskning som kommer inifrån detta konsortiet, 

så kallade ‘lokal cases’, svarar Pedagogen: 

“I princip allting vi presenterar har en lokal anknytning, just här. Vår forskning har dock spridit 

sig väldigt långt, så det känns generell, fastän det kommer härifrån.” 

 

Jag frågar Produktionsledaren huruvida alla dessa samarbeten kommer sig av att centret 

har stor betydelse för den framtida utbildningen, vilket återkopplar till de tidigare frågorna 

kring centrets syfte och påverkan. 

“Alltså det där är så extremt svårt, för det är ju så långsiktiga effekter.” svarar hen, 

“Vi skulle ju väldigt gärna vilja säga att det är tack vare oss som så många har börjat plugga 

inom naturvetenskapliga ämnen och teknik, men - det kan vi ju inte göra. Vi kan ju bara 

hoppas och tro att det är så.” 

 

7. Analys 

Orientering 

Nu har vi alltså fått ta del av samtliga fyra aktörers upplevelse av att jobba på ett 

vetenskapligt center. Vi har givits deras syn på verksamhetens syfte och målsättning. De har 

redogjort för uppstarten och genomförandet av centrets projekt, samt deras interaktion med 

besökarna. De har också förklarat den bredare verksamheten, konsortiet, som deras center 

är en del av. 
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Utvärdering 

1.    Vad anser de intervjuade vara syftet med vetenskapliga center? 

Utifrån vad som sägs i intervjuerna kan syftet med vetenskapliga center sammanfattas som 

“att använda nya digitala verktyg för att kunna ge insyn på bredare ämnen och höja intresset 

för vetenskap och teknik.” Vilket stämmer med hur Heath och Lehn sammanfattar 

verksamheten som ett ständigt sökande efter nya sätt att presentera och engagera genom 

teknik och kommunikation. Projektledaren påpekar särskilt hur deras center erbjuder 

workshops där man kan testa och vara kreativ med ny teknologi. Det är ju också dessa 

unika möjligheter som Kimche Lee menar kan locka besökare till vetenskapliga center. 

  

Pedagogen ger oss ordet edutainment, vilket kan fungera som en benämning för den 

interaktiva lära som samtliga artiklar redogjorde för. Presentationer som, enligt Cameron, 

Hodge och Salazars, bjuder in besökaren att vara både begrundare och aktörer. Som väcker 

deras nyfikenhet och engagemang. Produktionsledaren säger att centrets presentationer, 

främst deras dome-filmer, också har som syfte att visa potentialen i edutainment. 

  

Samtliga intervjuade beskriver målgruppen för verksamheten som väldigt öppen, även om 

utställningarna och workshoparna främst vänder sig till barn och övriga unga. Det närmaste 

vi kommer en fast åldersgrupp är “tolv år och uppåt”. De flesta artiklarna, i synnerhet 

Kimche, noterar det som ett vetenskapligt faktum att unga människor är särskilt mottagliga 

för intryck genom aktivitet. 

  

Då jag frågar om centrets presentationer är menade att vara opinionsbildande, är samtliga 

intervjuade ganska överens om att så inte är fallet. Men att annan typ av förändring 

eftersträvas. Liksom Cameron, Hodge och Salazar ser de vetenskapliga center som en 

opartisk plats för saklig fakta, där besökaren ges tillfälle att begrunda och reflektera. 

Pedagogen och Produktionsledaren menar att centret ska presentera sakliga fakta och 

frågor, och på längre sikt åstadkomma en förändring i besökarnas tänk. Utöka deras 

kunskap och möjligen presentera resonemang, utan att säga till besökarna hur de ska tänka. 

Besökarna ska ta med sig nytt intresse kring vad vetenskap och teknik kan innebära för 

dem. 

  

Den intervjuade Doktoranden håller med på dessa punkter. Hen sammanfattar att centrets 

presentationer ska ge besökare verktyg och redskap för att kunna skapa sig egna åsikter. 

Projektledaren håller också med, men liksom Cameron anser hen att inget material är helt 

utan åsikt. Man kan alltid se en liten antydan om vad som anses rätt och fel. Projektledaren 

tar som exempel upp sina workshops, där hen försöker nå en kreativ publik och engagera 

dem för ny teknik och nya vägar att skapa. 

  

Det råder även olika åsikter om huruvida centret är menat som en kunskapskälla, en 

katalysator för att besökarna ska vilja lära sig mer, eller en blandning av dessa två. 
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2.    Hur läggs produktionerna upp på vetenskapliga center? 

Det är intressant hur svårt det verkar vara för de intervjuade att formulera uppstarten på 

varje projekt. De beskriver, utan något egentligt flöde, hur deras styrelse inleder samarbeten 

mellan centret och övriga partier inom konsortiet. De tycks mena att styrelsen tar upp 

koncept för projekten. Koncept som antingen är aktuella/relevanta eller bara 

säljande/populära. Detta återkopplar till vad Emlyn H. Koster berättar, att de första 

vetenskapliga centren troligen öppnade i samband med den första månlandningen 1969. 

  

Efter att styrelsen lagt fram sitt koncept har de anställda på centret helt eget bestämmande 

över hur ämnet ska presenteras. 

De intervjuade diskuterar styrelsens koncept med varandra. Testar dem i teorin för att se 

den lärande och säljande potentialen, samt om det finns budget och tid för att utföra 

projektet. Styrelsen idéer måste alltså inte följas upp. Pedagogen och Produktionsledaren 

tycks mena att det inte finns någon direkt bestämmande roll i beslutet om ämne. 

  

Produktionsledaren ansvarar sedan för uppskattning av tid, budget och övriga resurser. 

Därpå lägger hen, med de övrigas hjälp, upp tidsplan, marknadsplan och arbetsfördelning. 

Så trots att det förut indikerats att det inte finns någon bestämmande roll så har 

Produktionsledaren ändå ett, så kallat, ”final call” innan projektet verkställs. Men 

Pedagogens berättar att även hen haft ”final call” för det som sätts i centrets utställningar, då 

hen tar del av förstudie-arbete, att fastställa tematiken och skriva manus till guidningar. 

  

Projektledaren och Produktionsledaren kommer ofta in på varandras ansvarsområden, i och 

med att dessa områden är mycket beroende av varandra. Projektledaren håller själv med 

om att det inte finns någon strikt struktur för hens och kollegornas ansvarsuppgifter. 

Samtliga anställda kliver in där deras erfarenheter kan vara till nytta. 

  

Bandeli och Konijns redogör likadant för den bestämmande-processen på center och 

museer. Hur det finns en allmän bestämmelse-rätt bland de anställda, samt hur uppgifter 

och frågor fördelas till de aktörer som har kunskap och erfarenhet för just det projektet. 

Pedagogen använder uttrycket “levande” om dessa omväxlande ansvar, och om den 

generella verksamheten på vetenskapliga center. 

  

När jag frågar om kommunen har några idéologier som de måste anpassa sina produktioner 

efter, svarar samtliga intervjuade nej. Dock poängterar Produktionsledaren att kommunen 

absolut har direktiv för vad centret ska sträva efter. Dessa är dock desamma som de 

målsättningar vi redan tagit upp under verksamhetens syfte. 

Koster poängterar i sin artikel hur center och muséer ständigt förväntas breda allmänhetens 

tillgång och förståelse för vetenskap. 

  

Produktionsledaren och Projektledaren förklarar hur det hör till att centrets utställningar 

förändras och utvecklas kontinuerligt. Det hör till jobbet att fundera kring hur man kan 

förbättra det. Fokus ligger huvudsakligen på att ge centret en mer underhållande miljö. 

Edutainment. 

  



37 

Projektledaren redogör för hur hen och kollegorna alltid försöker tänka sig in i besökarnas 

upplevelse när de lägger upp sitt innehåll. Men det är inte alltid lätt att förutse hur besökarna 

kommer uppfatta och tänka. Hen beskriver hur hen tänker utifrån olika åldersgrupper, olika 

bilder av samma sak, och försöker designa något som passar de flesta. 

Ett sätt att göra detta, som flera intervjuade tar upp, är att göra allt textligt innehåll så kort 

som möjligt, med enkla ord och termer. Man måste ta hänsyn till folks varierade bakgrund. 

Men inget innehåll får heller vara nedlåtande. 

(Detta ser vi ytterligare exempel på senare, när Projektledaren förklarar hur hen lägger upp 

sina workshops.) 

  

Detta leder in mig på frågan: Finns mycket utrymme för de anställda att gå på helt egna 

idéer? 

Projektledaren svarar att det finns ”en 15 till 20% om året för det”. Och att det är mycket 

välkommet, när det sker. Pedagogen tar upp ett exempel på när de framgångsrikt finansierat 

egna produktioner för centret. Det är tydligt i aktörernas uttalanden att det är dessa 

självständiga projekt som de ser tillbaka på mest. 

  

När Produktionsledaren blir tillfrågad om sitt mest minnesvärda projekt redogjorde hen för då 

de arbetade på centrets basutställningar, tre år innan centret ens hade öppnat. Ett exempel 

på hur lång tid det kan ta att få fram material. Produktionsledaren redogör också att det inte 

finns några smidiga, ofelbara projekt. Alla projekt möter förhinder eftersom de är beroende 

av människor och deras kompetenser. 

  

Som avslutning frågar jag om centrets aktörer använder uttrycket “kommunikation” 

sinsemellan. Pedagogen svarar att hen och kollegorna snarare talar om hur de kan förmedla 

”berättelser” och ”fakta”. Doktoranden, däremot, menar att verksamhetens syfte är att 

”översätta” naturvetenskapligt innehåll till undervisningsmaterial, och att detta är att se som 

en typ av kommunikation. 

  

3.    Hur samspelar de intervjuade med centrets besökare? 

Bandeli Andrea och Konijn Elly A redogör i sin text för svårigheterna med att närma sig 

besökarna på vetenskapliga center. Efter vad de intervjuade berättar så är det tydligt att det 

inte finns några riktlinjer för detta. 

  

Projektledaren redogör för hur hen måste anpassa uppgifterna i sina workshops så att de 

kan tilltala alla, oavsett om de redan är erfarna inom det aktuella temat ej. Alla måste få 

någonting intressant att göra. 

Folk tycker ju oftast inte om att blandas med yngre och äldre människor. Projektledarens 

lösning för sådana situationer är att innehållet i workshopen måste kännas moget. Även om 

det ska vara ”lekfullt” i viss aspekt så får det absolut inte kännas barnsligt. 

  

På detta sett är workshops mer inramade än utställningar, där besökare är fria att strukturera 

sina besök själva. 

Ändå tänker projektledaren och kollegorna likadant när de designar utställningar. Det måste 

vara en kul miljö, men ändå bära en känsla av realism. 

Detta återkopplar till Rennie Leonie J’s och McClafferty Terence’s artikel. De redogjorde för 

hur produktionerna på vetenskapliga center i generellt tycks vända sig mest till unga och 

familjer, som enligt Davis Tinsley H utgör de vanligaste besökarna. 
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Pedagogen redogör dessutom för liknande tankegångar när hen guidar besökare. Hen 

försöker ständigt hålla en dialog med dem och läsa av vad de redan kan, så att hen kan 

lägga guidningens innehåll på en nivå strax ovanför.  Men som Bandeli och Konijn säger, så 

förhindras detta mycket av besökarnas ovilja att ta del i mer ingående konversationer. 

  

Pedagogen berättar hur hen och kollegorna gärna vill fråga besökare vad de tycker om 

utställningen och vad de har för frågor. Emellertid är det viktigt att inte vara en som kommer 

fram och förklarar saker som är självklara. Men samtidigt kan det också vara välkommet 

vissa gånger. Pedagogen menar att hen sällan bemöts med irritation. 

De intervjuade är dock överens med Bandeli och Konijn om att det är svårare att engagera 

besökarna för konversationer där de själva förväntas tycka till om saker. 

  

Jag frågar de intervjuade hur de i regel samlar feedback. Produktionsledaren förklarar hur de 

föredrar referensgrupper, men att de sällan hinner ta fram någon sådan. Anledningen till 

detta är att produktionen oftast ska ske på så extremt kort tid. 

  

När de får tillgång till en referensgrupp är det oftast skolklasser och andra bokade grupper, 

som kommer till centret för workshops och aktiviteter. (Projektledaren får ibland också tid att 

ställa följdfrågor efter sina workshops.) 

Centret bjuder i regel in till studiebesök och övriga skolrelaterade evenemang. Pedagogen 

förklarar hur de har viss kontakt med lärare inom kommunen, liksom med 

utbildningskontoret. Dessa samarbetar de intervjuade ofta med för att testa och utvärdera 

nya idéer. Rennie Leonie J och McClafferty Terence beskriver detta som 

den ultimata typen av edutainment, eftersom skolorna bjuder med elever dit som en form av 

underhållning, samtidigt som de lär av upplevelsen. 

  

4.    Vilka samarbeten har de intervjuade med andra verksamheter? 

Det fastställs tidigt i undersökningen att det är det kommunala skolväsendet som står för den 

huvudsakliga finansieringen av vetenskapliga center och deras verksamhet. Detta 

specificerar det som Koster, samt Heath och Lehn, redogör för i sina artiklar. Att liknande 

verksamhet i generellt finansieras av statliga medel. 

  

Produktionsledaren och Projektledaren redogör ytterligare för detta konsortium som centret 

är en del av. Den främsta samarbetspartnern är det närliggande universitetet. I princip allting 

som centret presenterar grundar sig på forskning som bedrivs inom institutet. Allting har en 

lokal anknytning. Men Pedagogen påpekar hur deras forskning också har spridit sig väldigt 

långt och fått ett mycket generellt värde. 

Detta påminner om vad Emlyn H. Koster, Tinsley H. Davis och Fiona Cameron skrev i sina 

artiklar. Hur vetenskapliga center skiljer sig från övriga muséer i det att de reflekterar över 

nutid och framtid. Och hur de inleder samarbeten med lokala forskare och institutioner för att 

ständigt kunna presentera relevant kunskap som kan kännas nära och aktuell för besökarna. 

Centrets verksamhet ger tillbaka till forskningen i och med att det erbjuder nya vägar för 

kommunikation av forskning. Som exempel kan man ta produktionen av fakta-dokumentärer 

som Produktionsledaren redogör för. 

  

De tekniska aspekterna i dessa produktioner kommer också från samarbetspartners inom 

konsortiet. Bland annat ett experimentellt institut för IT och designforskning. 
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Det är på universitetet som den intervjuade Doktoranden jobbar. Liksom aktörerna på 

centret är hens arbetsuppgifter mycket “levande”/omväxlande. 

Huvudsakligen betalas Doktoranden av skolverket för att bedriva forskning och skriva artiklar 

inom naturvetenskap. Hens produktioner vänder sig främst till övriga forskare och studenter. 

Men hen utvecklar även utbildningsmoduler för lärare. Samt övriga projekt inom 

skolutveckling, där målgruppen är grundskoleelever. Vilket är anledningen till att samarbeta 

med vetenskapliga center, liksom Davis skriver i sin artikel. 

Inom centret har Doktoranden bi-suttit de övriga aktörerna med förstudier och tematik av 

deras produktioner. Där ingår insamling och analys av data, samt delaktighet i planering av 

gestaltning. Hen är även delansvarig för kontakt med övriga samarbetspartners. 

Dessa funktioner fyller Doktoranden dock även för andra museer och center. Och hen är 

noga med att alla doktoranders arbeten skiljer sig. 

Jag frågar om Doktoranden själv väljer vilka projekt hen ska jobba i, eller om hen blir tilldelad 

dem av skolverket. Svaret är att hen blir tillfrågad att delta i projekt, vilket hen oftast gör om 

tiden finns. 

Men Doktoranden har också direktiv att följa inom sitt jobb. Dessa ställs både av kommunen 

och av de övriga aktörerna inom centret, beroende på vem som ”äger” projektet hen jobbar i. 

Sedan har hen, liksom de andra, ibland tid för helt egna projekt, där det inte finns några 

andra direktiv än Doktorandens egna. 

(Doktoranden har inte heller upplevt att arbetsgivarna haft direkta ideologier att rätta sig 

efter?) 

  

Kommunen står alltså inte bara för idé och resurser, utan är också ansvarig för samarbetet 

mellan centret, forskare och skolor, liksom Bandeli Andrea, Konijn Elly A och Koster Emlyn 

H beskriver. När det kommer till varför en kommun lägger pengar på en verksamhet som 

denna, som kostar väldigt mycket med drar in väldigt lite, är det nog som John Pickrell 

säger. Utbildning är en kostsam verksamhet som helt enkelt anses värd att investera i. 

  

I min sista intervju frågar jag Produktionsledaren om alla dessa samarbeten kommer sig av 

att centret har stor betydelse för den framtida utbildningen. Hen svarar att du går ju inte att 

säga säkert. De vill gärna tro att det är tack vare deras verksamhet som så många börjar 

plugga naturkunskap och teknik, men det är ju i så fall en för långsiktig effekt för att spåra. 

 

7.2 Språklig analys 

Notering av tonfall, pauser och liknande tillför inte mycket i denna undersökning, eftersom 

den snarare fokuserar på begrepp och strukturering. En prövande språkanalys finns dock 

under Bilagor. 

 

8. Sammanfattning 

Vad anser de intervjuade vara syftet med vetenskapliga center? 

Denna undersökning bekräftar att syftet med vetenskapliga center är detsamma för de 

medverkande som för observatörerna. Genom att erbjuda unika upplevelser och aktiviteter 

hoppas man kunna intressera unga människor för vetenskap och teknik, och uppmuntra 

dem till att ständigt öppna sig för nya intryck och egna funderingar. De intervjuade sätter allt 

detta under begreppet edutainment. Läran genom interaktion och underhållning. 

(Just därför är vetenskapliga center enbart en plats för underhållning och saklig information, 

även om vissa anser att ingen presentation av kunskap kan vara helt utan opinion.) 
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Hur lägger de intervjuade upp sina produktioner? 

Ett projekt på centret, i form av utställning eller event, börjar med att 

styrelsen/kommunen/skolverket lägger ut en målsättning och/eller tematisering. Denna är 

oftast baserad på vilken forskning som pågår inom konsortiet och vad som för tillfället är 

socialt intressant eller aktuellt inom kommunen. Men potentialen i temat diskuteras sedan 

mellan de intervjuade aktörerna. Ett förslag från kommunen följs inte nödvändigtvis upp. 

Själva formgivningen och tillvägagången för projektet bestäms enbart av centrets egna 

aktörer. Det finns inga direkta regler att följa från kommunens sida. (Dessutom har aktörerna 

på just detta center ganska mycket utrymme för helt egna projekt.) 

Projekten är oftast en mycket kreativ process där produktionens innehåll bestäms efter de 

medverkandes kunskaper och talanger. Även om många av aktörerna tycks mena att det 

inte finns någon bestämmande roll så nämner man ofta en roll med ”final call”, som tycks 

flytta runt beroende på vad projektet går ut på. 

Det finns fler exempel på när aktörers ansvarsområden tycks glida in på varandra. Denna 

obestämdhet gör att aktörerna själva beskriver sitt jobb som en ”mycket levande” 

verksamhet. Med andra ord, en verksamhet som erbjuder omväxling i vardagen. 

Hur samspelar de intervjuade med centrets besökare? 

Den vanligaste tankegången för att göra produktioner som tilltalar majoriteten av besökare 

är att använda ord och termer som varken är för tekniska eller nedlåtande. Samt att sträva 

efter en visuell miljö som känns både lekfull och som en seriös plats för lärdom. Detta gäller 

inom både tal och skrift. 

Som guide gäller det också att kunna känna av rätt situation att närma sig. Besökare i 

generellt vill oftast inte prata länge, vilket gör det svårt för aktörerna att få feedback. 

Feedback kommer därför främst genom bokade referensgrupper, vilket de inte alltid har 

tillgång till.  Men centren samarbetar också med skolor för att utveckla nya idéer 

Aktörerna försöker alltid tänka sig in i den generella besökarens upplevelse när de formger 

sina produktioner. Men liksom samtliga artiklar säger, är detta svårt eftersom det inte riktigt 

finns någon generell åldersgrupp eller övriga drag bland besökarna. Det är delvis därför som 

aktörerna ständigt bör tänka över och variera centrets presentationer, utöver det faktum att 

omväxling krävs för att fortsätta locka besökare. 

Vilka samarbeten har de intervjuade med andra verksamheter? 

Vetenskapliga center tillhör oftast en större verksamhet, ett konsortium, som finansieras och 

arrangeras av kommunen. Inom detta konsortium tillhör de samarbetande skolor vi nämnde 

ovan. Bland dessa finns vanliga grundskolor, men där finns också närliggande institut för IT 

och naturvetenskap. Forskarna där samarbetar med vetenskapliga center för att på nya sätt 

kunna dela relevant kunskap. 

Som doktorand/forskare på dessa institut kan man välja att samarbeta med vetenskapliga 

center när temat och konceptet lockar. Man är då oftast delansvarig för research och design. 

I gengäld kan centren hjälpa till i doktorandens verksamhet, att skriva artiklar och producera 

utbildningsmaterial. Som doktorand har man, liksom aktörerna på centren, mycket eget 

ansvar och bestämmande, utan några direkta riktlinjer från styrelsens sida. 

Samtliga aktörer menar att kommunen bedriver denna större verksamhet för att bidra till 

goda förutsättningar för utbildning och samhällelig utveckling. Även om det är något av ett 

långskott. 
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8.2 Diskussion 

Under själva undersökningen visade mina intervjuer på hur svårdefinierad verksamheten 

kan vara inom vetenskapliga center. De intervjuade är överens i det stora hela, men 

använder ibland olika termer och ord för samma subjekt. Till exempel, så är de överens om 

hur centret förväntas påverka besökarna. Men de ser olika på saken när det gäller om 

informationen de presenterar är opinionsbildande eller ej. 

Aktörerna skilde sig också ibland i hur de uppfattade frågorna och vart de ledde ämnet. 

Detta var dock väntat för en kvalitativ intervjuundersökning. 

  

Jag tycker att föregående kapitel ger en fin, sammanfattad redogörelse för hur de 

intervjuade bedriver sin verksamhet. 

Man får komma ihåg att detta inte precis är en arbetsplats med rutiner, utan de intervjuade 

jobbar i flera projekt hela tiden (samtidigt som vissa har återkommande uppgifter, såsom att 

guida besökare). Ändå har de ett ganska bestämda riktlinjer för hur de lägger upp sina 

produktioner, både när det gäller visuella och muntliga presentationer. Dessa riktlinjer går 

alltid efter besökarnas bästa möjligheter för inlärning. 

  

Vad jag fann mest intressant, när aktörerna beskrev sina produktioner, var hur samtliga har 

upplevt sig ha haft “final call” i projekten. Inga aktörer inom centret känner sig begränsade i 

var de får tycka till och medverka, utan kan hoppa in varhelst deras erfarenheter kan vara till 

nytta.  Som Pedagogen uttrycker det: 

“Vi har helt enkelt olika styrkor och kunskaper, för olika uppgifter. Därför är vi väldigt jämlika, 

medan andra arbetsgrupper har mer av en hierarki. Att någon ska bestämma.” 

Projektledaren redogör också för hur kollegornas ”second opinions” är viktiga för hen som 

skapande aktör. “Det är alltid bra om någon kan se på projektet med fräscha ögon och ge 

mig info om det som kanske inte är så genomtänkt. På så vis kan jag strävar efter ett resultat 

som är så lättillgängligt som möjligt för alla i publiken.” 

  

Intervjuerna visar flera exempel på hur aktörernas personliga tycken överensstämmer med 

deras respektive arbetsuppgifter. Pedagogen tycker det är enklare att framföra information 

via tal än genom skrift, och Doktoranden tycker tvärtom. 

Men det alla aktörerna har gemensamt är att de alla är kreativa människor som kan bistå 

varandra med idéer. Och alla får också framföra idéer. 

”Det är väl en riktigt häftig verksamhet, i det perspektivet?” frågar jag Projektledaren. 

”Ja.” svarar Hen. ”Alla verkar ha något att säga. Och alla får det.” 

  

Just här tror jag att vi ser den positiva aspekten med en ”levande verksamhet”. 

Den erbjuda verkligen de element som triggar kreativa personer. Projektledaren förklarar 

varför hen uppskattar att arbeta inom olika ramar i sin undersökning. De måste nämligen 

alltid utgå från vad de redan har och bygga vidare i en liknande men ändå varierande stil. 

Samt anpassa efter budget, tidsplan, tema och centrets egna lokaler. 

”Det är som när man får ett blankt papper och orden ’rita vad som helst’.” Förklarar 

Projektledaren. ”Oftast frågar man ’vad skulle du vilja se?’. Sen gör man det precis som man 

själv vill, men efter de riktlinjerna.” 

Doktoranden kommer in på samma sak när jag frågar vad som lockar hen in i ett projekt. 

“Det är kul att jobba med lite mer direkt förmedling. Alltså att man vet hur det ska 

presenteras och måste komma på vägen dit.” 
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Självklart kan det inte alltid vara kul för aktörerna att behöva begränsa sig efter sina riktlinjer. 

Undersökningen har visat att de har väldigt lite tid för helt egna projekt, fastän de ibland får 

tillfälle till detta. De intervjuade måste hålla flera projekt i luften hela tiden, viket troligtvis blir 

tufft i längden. Och som redan nämnt så är verksamheten i sig, och dess syfte, svåra att 

formulera i ord, vilket också är något av ett förhinder. 

  

Denna uppsats sammanfattar dock det samhälleliga värdet av att intressera människor för 

sig själva och sin omgivning på en vetenskaplig nivå, samt uppmuntra dem till att själva ta 

del av diskussioner och dela med sig av sina egna intryck. 

  

Som avslutning tänkte jag visa på hur denna c-uppsats kan fungera som grund för en 

bredare undersökning. Nu när denna har gett oss en vag bild av konsortiet som detta 

vetenskapliga center är en del av så skulle man kunna ta kontakt med de övriga 

medverkande inom den. Utföra kvalitativa intervjuer med aktörer från olika verksamheter, 

vars produktioner sammanfaller, och jämföra deras olika livsvärldar. Vi har redan en liten 

aning om hur den intervjuade Doktoranden och de övriga aktörerna ser på varandras 

arbeten, så det kunde vara intressant att kolla på detta i större skala. 

Som ett tredje steg skulle man sedan kunna jämföra resultatet med flera konsortier. Jag är 

dock säker på att variationen skulle vara stor i projektupplägg, arbetsfördelningar, språkliga 

termer, etc... För en så levande verksamhet måste skilja sig mellan flera exempel. Det enda 

som skulle bli konstant mellan undersökningarna skulle troligen vara det samhälleliga syftet 

med vetenskapliga center. 

 

 

9. Bilagor 

 

9.2 Intervjuguide/manus 

(Sätt på bandspelaren) 

Så du jobbar på…? 

Vad gör du för något där? Till vardags? 

Jaha? Ok. Kommunikation, är det ett ord du och dina medarbetare använder ofta? 

 

1. Verksamheten och vad den presenterar 
Kan du berätta om er verksamhet? Vad deltar du i för projekt? 

Vad handlar de om? Hur väljer ni ut vad ett projekt ska handla om? 

Skulle era projekt kunna klassas som förändringsarbeten? 

 

2. Syftet med verksamheten 
Kan du berätta om vart det är ni vill komma med er verksamhet? Vad vill ni uträtta? 

Kunskapsförmedling. Är det viktigt för er? På vilka sätt? Vill ni bli sedda som en bra kunskapskälla? Hur gör ni 

för att komma dit? Är det något som gäller allmänt för vetenskapscenter? 

Är det viktigt för er att driva opinion i olika frågor? Bidra till förändringsarbeten i samhället? 

Kan du berätta lite mer om någon särskild utställning (e d) där ni försökte vara med och påverka? Varför ville ni 

påverka opinionen? Vem riktade ni er till? Hur gjorde ni? Berätta om vad som hände! 

 

3. Under ett projekt 
Hur går det till att ta fram en utställning/ett event? Hur väljer ni ut vad ett projekt ska handla om? 

Vad brukar du få göra för projektet? Dina ansvarsområden? 

Har du kanske utfört ett särskilt projekt som du skulle vilja berätta om/kan du berätta mer om det där? 

 

4. Verksamheten och publiken 
Kan du berätta om hur ni arbetar med era besökare? Hur ni gör för att kommunicera med dem? 
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Det är väl viktigt för er att veta hur de upplever sina besök hos er? Har ni några särskilda metoder för att få 

insyn i deras upplevelse? 

Stöter ni någonsin på svårigheter inom detta område? Skulle du kunna ge ett exempel? 

 

5. Verksamheten och dess styrning 
Kan du berätta om det sammanhang som er verksamhet ingår i? Vilka samarbetar ni med. 

Brukar det ingå lokal förankring i era projekt? Vad betyder local-case för er? Kan du ge ett exempel? 

Vilka slags direktiv har ni? Vem ger er direktiven? 

Hur får ni pengar till verksamheten? Påverkar kommun och regering er verksamhet? Finns det några ideologier 

med här? 

Vad betyder dessa kontexter för själva verksamheten? 

 

Tack så mycket! 

 

9.3 Intervjuerna 

 

U: Står för Undertecknat (mig själv). 

A: Står för Aktör (den intervjuade. 

 

/ betyder tänkepauser, med uttryck som “Äuhm” 

 Kortare avbrott. 

… Ändrar sig i uttalandet. 

__ förklaring av tonfall, skratt, kroppsspråk och minspel. 
 

Intervju med Pedagogen. 

 

På grund av ovana från Undertecknats (U) sida, startade konversationen före inspelningen. 

Under den oregistrerade delen frågar U Aktören (A) om denne använder begreppet kommunikation i sitt arbete 

(som redan etablerats på ett vetenskapligt center). A svarar att han och hans medarbetare snarare tänker kring att 

förmedla berättelser och fakta. 

 

Inspelningen startar 

U beskriver sin research och syftet med undersökningen, för A. 

A ber att U specificerar vad han menar med "...vad ni tycker om saken". 

U förklarar, stammande, att han undrar om A's vardagliga erfarenheter av jobbet. Han ber A att svara på de 

givna frågorna utifrån sina vardagserfarenheter. 

 

Frågorna börjar 
U: Läser utifrån papper Kan du berätta om eran verksamhet? 

 

A: Trevande Vi har - massa olika typer utav verksamhet. Men - i huvudsak så går allting ut på samma sak - att - 

höja... intresset för naturvetenskap och teknik, genom o visa en del vetenskap och forskning. 

 

A kommenterar den fåniga musiken i bakgrunden och skrattar kort 

 

A: / Det försöker vi göra genom att ställa ut forskning - genom o kommunicera o prata forskning 

/ till - allmän publik - som kommer hit - och tittar på film, typ 

/ och till skolelever som kommer hit i organiserade besök 

/ Vi har ett filminnehåll - och - ett- utställningsinnehåll 

/ filminnehållet är inte nödvändigtvis för att lära, utan det handlar mer om att sälja biljetter och - utbilda sig lite 

om ämnet edutainment (läran och underhållning i ett) 

/ medans installationerna i utställningarna är mer riktade på att - fånga intresset för... att visa forskningen som vi 

står för. 

Skolverksamhet, då handlar det mer om att skapa ett intresse för att läsa vidare - dels bli bättre på - forskning 

eller naturvetenskap, teknik - i skolan, men också livet som kommer - efter skolan. 

Så vi har massa olika varianter av våran verksamhet (notera hur A avrundar frågan) 

 

U: Ja, och - deltar du i... Läser utifrån papper Vad deltar du i för projekt? 



44 

 

A: Alla! 

 

U: som pedagog... du guidar och - väljer ämne för utställningar och så? 

 

A: Jag skulle säga att vi... det finns ingen som bestämmer. Jo! Det finns en som gör final call, som slutligen gör 

- sista valet, men - det är en ganska gemensam process. 

Och det brukar visa sig ganska snabbt om / en idé (inte) har något lärande innehåll. 

Då rinner den oftast ut i sanden / så det är aldrig någon diskussion om det, sen kan det va en idé som blir för dyr, 

och då märker alla det... 

men det händer ibland att nån får ett final call i frågan. Och då är det oftast, mellan två bra idér som man väljer, 

eller det här blir för dyrt eller inte. 

 

U: Så betyder det alltså att det är lite svårt å / spåra tillbaka ett projekt och se dess huvudsakliga ämne?  

 

A: Ja. 

U: Det är ingen som bestämmer "vi ska göra en utställning om mumier", eller någonting? 

 

A: Nä, så därför är det viktigt å / komma ihåg det huvudsakliga syftet och målet med en utställning. 

För då kan man i alla fall komma tillbaka till grundidén, som man hade. Därför ska man skriva en förstudie. 

Problemet... det charmiga i det... grundtanken flyttar sig ju vartefter vilket folk man träffar, och så. 

 

U: Väldigt omväxlande? 

 

A: Väldigt levande. 

 

U: det var ett bra ord. 

 

U: Du nämnde just att det huvudsakliga syftet med verksamheten är att engagera folk för vidare studier. 

Klassar ni era projekt som förändringsarbeten? 
 

A: I idéalfallet ska vi göra det, på lång sikt / På kort sikt ska man väl kunna mäta att det faktiskt hänt någonting i 

deras kunskap. Men förhoppningsvis så hoppas man ju att de ska tänka om i sitt, sitt sätt o vara, och det händer. 

Men kanske inte på just / de sätt vi menade. 

 

U: återigen väldigt "levande", det där. 

 

A ger exempel på när en besökare uppger någonting oväntat de fick ut av centret. 

 

A: Det kan också va en upplevelse som hänger med - av att vetenskap och forskning i sig är häftigt. Det kan va 

en jättestor förändring. 

 

Kort tystnad 

 

U: Så det är viktigt för er att vara kunskapsförmedlare, och sedan är resultatet "levande". 

 

A: Vi menar att det finns inga gränssnitt mellan besökare och forskningsvägen. 

 

U: Har det någonsin varit viktigt för er att driva en opinion? 

 

A: med större säkerhet Det finns inga dokument om varken vi ska eller inte ska va opinionsbildare. 

/ Utan vi ska hålla oss till nån form av fakta. Sen paketerar jag och mina kollegor det till - en visning, till ett 

resonemang eller till ett manus. Och då blir det automatiskt en opinionsbildning automatiskt. Så jag hamnar i ett 

läge där jag ger en opinion utan att mena det. 

Vi står för vissa sakfrågor, men vill inte lämna några pekpinnar. 

Tex, så redogör vi för miljövänlig konsumtion, utan att egentligen be någon att ändra sig efter detta. 

 

U: Riktar ni er till någon särskild, eller är det mer öppet? 
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A: Det är till alla, men vissa avdelningar är riktade speciellt mot barn. Vi har olika typer av installationer 

beroende på vem vi vill nå. 

Ibland vill vi nå föräldrarna genom barnen, och tvärtom. 

 

U: Nu tänker jag mest på din roll. Hur går det till att ta fram en utställning eller ett event? 

 

A rör mycket på händerna, från och med nu 

 

A: Om man tittar på en utställning så är det större projekt än event. 

Det brukar vara styrelsen som kommer på ett aktuellt tema och "beställer" en utställning av oss. Det kan vara att 

det finns pengar. Det kan vara ett forskningsprojekt som vill ställa ut hos oss. 

Så det kommer uppifrån, så att säga. 

Sparks är tillexempel ett turnerande projekt som vi agerar värd för, medan våra ordinarie utställningar kommer 

från styrelsen. 

Programevent kommer från oss - och det är vi själva som bestämmer hur vi ska använda lokalerna för 

utställningarna. 

 

A: Vi brukar sätta oss och prata om ämnet ifråga. När någon får en idé så testar vi den i teorin. Och då kan ju det 

handla om någonting som passar med våra egna utställningar, eller som är trendigt inom science center just nu. 

Det kan vara någonting aktuellt inom skolverket och pågående forskning. 

 

U: Om styrelsen beställer en utställning, vad är ditt ansvarsområde där, som pedagog på centret? 

 

A: Det beror på vad producenten eller projektansvarige skratt säger - För det är aldrig jag som får leda projektet, 

det är någon annan. Så det har varit lägen då jag bara skrivit material och planerat guidningar. Det har varit 

andra utställningar där jag varit med på alla grundläggade möten, för att hjälpa till och fastställa tematiken och 

skapa manus. 

Jag har också varit med i förstudie-arbete också. Så vi har provat allt Skratt. 

Vi har provat lägen där ingenting har satts på golvet (presenterats för besökarna) utan att- jag har clearat det och 

tyckt att det är ok. Vi har också provat - tvärtom - att jag inte har sagt - ett skit - skratt - utan bara anpassat mig 

till producenten. 

 

U: Så din roll är flytande där... som pedagog är den flytande... och... eh... 

A: Här, på centret, så är den det. 

 

U: Men det är alltså när det gäller utställningar och så? När det är event - har du mer av en chefsroll där? 

A: Ibland skrattar 

Det är flytande där också, för vissa grejer hamnar på mitt bord - eller, inom skolområdet. Då kanske det är 

Tekniske Projektledare (TP) - som har koll på kunskapsinnehållet 

/ men jag kontaktar skolan. Att det utåt sett är jag som pratar, far jag kan - jag kan skolspråket. Jag kan prata 

med lärare, känner folk på utbildningskontoret och pratar dem. Jag kan dra paralleller till läroplanen på olika 

stället. 

Internt - så kan det lika gärna vara TP som är projektledare - för där har ju hon fördelen att hon kan 

programmera - för det kan inte jag. Så vi bollar mellan varandra. 

A: Vi har helt enkelt olika styrkor och kunskaper, för olika uppgifter. Därför är vi väldigt jämlika, medan andra 

grupper (menar han andra arbetsplatser?) har mer av en hierarki. Att någon ska bestämma. 

  

U: Har du kanske - utfört något särskilt projekt, eller så, som du skulle vilja berätta om? Något du tycker 

är lite kul? 
 

Tystnad 

 

A: Jag har gjort - så jävla många projekt - så det, det går inte o hitta någonting. Det största nya... eller det största 

roligaste projektet är väl någonting som heter "Forskning pågår". 

och det är så rolig för - det började med att vi var - förbannade en eftermiddag skratt över att vi hade för lite 

pengar, för egna projekt. Lösningen på vårt problem var att ha en liten hörna som vi rådde över själva, och 

budgeterade hårdvaror till den i sidan av övriga projekt. Jag pratade med de forskare jag har kontakt med för att 

få in aktuell forskningsinformation. 

Och detta sydde vi då ihop till ett eget projekt, utan att det kostade speciellt mycket pengar. 

Så det är någonting jag är stolt och ofta reflekterar över. 
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De andra projekten, med striktare riktlinjer, de glömmer jag ganska fort. 

 

Kort prat om att detta var ett bra exempel, och varför det var minnesvärt. Men man ska komma ihåg att 

strukturen i ett projekt skiljer sig från gång till gång. 

 

U: Hur gör ni för att - kommunicera med besökare och - förstå deras upplevelse? 

 

Handspråket upphör här. A sjunker ihop lite och rör ofta vid sin panna 

 

A: / Vi har enkla utvärderingar, med de säger inte så mycket. De besökare som jag har - mina guidegrupper - de 

pratar jag och frågar - ganska mycket och försöker hålla en dialog med dem, och då vet jag - ungefär vad de kan 

och kan lägga mig på en nivå som är strax ovanför och försöka hjälpa upp dem. 

Men det är ju när jag har en direkt dialog med dem. Sen har vi kommunikation som är mer 

marknadsföringskommunikation. Och då handlar det om att fixa ett säljbart, enkelt - paket och berätta vad vi 

står för. Men... den delen kan inte jag (det finns marknadsföringsansvariga på centret) 

A: / Sen pratar vi om hur vi skriver texter och vilket tonfall vi har i dem. Korta texter - enkla ord / och då pratar 

vi ofta om människors begränsningar att förstå kommunikationen, och en för lätt text riskerar sudda bort allt det 

vetenskapligt intressanta innehållet. Ingen kommer hellre läsa en lång text. 

Så - det är en balans där, som vi måste hålla oss och fundera kring. och det är knepigt och - ibland ger vi till och 

med upp. 

A: Själv tycker jag att tala är enklare än att skriva. 

 

U: När du guidar är det ju liksom meningen att du ska interagera med besökarna. Men hur gör man med 

folk som går in hit själva? Pratar man över huve-taget med de besökarna? 
 

A: Mm, Ibland gör vi det. Vi brukade ha en som gick i utställningen och pratade med folk och frågade - inte 

liksom, Har ni fattat, för det är liksom elakt - men som hjälpte till att få besökarna rätt. men det kostar ju väldigt 

mycket pengar, så det har vi inte kvar nu. Men på loven brukar vi ha det. 

och så går man ju ibland förbi några som ser intresserade ut - och då passar jag och många andra på att bara - 

fråga vad de tycker om saker och hjälpa dem tillrätta. 

 

U: Det är väl en känslig grej. Riskerar man inte att avbryta eller förolämpa någon? 

 

A: precis. Man vill ju inte vara en explainer - komma fram och förklara saker som är självklara för dem. Men 

samtidigt så - vet vi ju att folk ser inte allting i en installationen och då är det jättebra om jag kan ge det till dem. 

Sen brukar det vara så att de som kan mest - inte har något emot att man förklarar saker för dem. Och om man 

har fel så brukar de flesta vara ödmjuka när de rättar en. Man stöter sällan på elakhet. 

Och så händer det ibland att de säger nej när man frågar om de vill ha hjälp. Men det händer inte så ofta. 

Skämtsamt jag är så trevlig, vet du. 

 

U: Ja... Vi pratade ekonomi förut. Vi nämnde nyss nedskärningar, och i början av intervjun sade vi att dome-

filmerna, även fast de har en utbildningsvärde, mest är för underhållning och för att dra in pengar. 

Var får ni era resurser ifrån, egentligen? 
 

A: Bidrag ifrån skolverket. Pengar från kommunen, på olika vis. Och vi har biljetter, butik och restaurang, men 

det är inte så mycket. De stora grejerna är stöd från kommunen och staten. 

 

U: Så, ni ingår i - vad ska man säga - den del av kommunen som tittar på skola och utbildning? 

 

A: Ja, de finansierar - vår tjänst, kan man säga. 

U: Sammabetar ni då mycket med skolor - häromkring? 

A: Vi försöker ibland - att få hjälp med utveckling, och så besöker de oss, men - samarbete är väl fel o säga. Det 

händer ju ibland att en del skolor vill ha - special evenemang och då brukar vi styra till så att de får det. 

/ Det finns några lärare som vi har mer eller mindre tät kontakt med, som gärna hjälper till. Och så ibland 

samarbetar vi med utbildningskontoret också, för att testa och utvärdera nya idéer. 

Och mycket av det beror på hur jag väljer att jobba, vilka människor jag tar kontakt med. 

 

Tystnad. U tänker. 
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U: Och ja - det här - de här kontexterna, det är det som själva verksamheten bygger på. Lära och utbildning 

och... ja det sociala värdet av det, helt enkelt. 

Har du någonting att lägga till? 

 

U: Tiden är snart ute då, men jag har en sista fråga här. 

Eftersom ni samarbetar mycket med kommunen, brukar ni ofta presentera så kallade "local case" som 

de kallas. 
A: Skämtar om Sparks 

Ja, det gör vi. I princip allting vi presenterar är lokala fall. Ingenting som inte har en lokal anknytning, just här. 

Våran forskning har dock spridit sig väldigt långt, så det känns generell, fastän det kommer härifrån. 

 

U: Jaha. Men, tack så mycket, jag tror vi är klara där. 

 

A: Mm, nu har du att jobba med skrattar 

 

 

Intervju med Produktionsledaren 

 

Båda säger hej. 

U: Ja, du jobbar på...? 

A: Visualiseringscenter C. / Norrköping visualiserings som ansvarar för den publika verksamheten här. 

U: Vad / vad gör du för något här, till vardags? 
A: Jag är chef för produktionsavdelningen, / och... "Tänker över sin formulering" Jobbar delvis i de olika 

produktionsprojekten, som projektledare och produktionsledare. 

Och det kan vara - både för utställnings-utvecklings-projekt och filmproduktions-projekt. 

Men... / Sen så är en stor del av mitt jobb också att - ansvara för - produktionsverksamheten överlag och se till 

så att den fungerar, / följa upp / det som vi jobbar med i de olika - projekten. 

Och så // så är personalansvar också... ekonomiskt ansvar för - produktionsverksamheten här. 

 

U: Ja... / Kan du berätta lite om er verksamhet? 
A: Som du redan vet (refererar till min praktik) så är visualiseringscentret ett konsortium där en VAB ansvarar 

för allting... det som vi visar utåt publikt. 

Vi är ju ett center med fokus på digital teknik och visualisering, vilket ju gör att vi / vill använda nya digitala 

verktyg för att kunna berätta ett ganska brett spektra av ämnen. 

Och syftet med det här är ju att ge en ingång, för framförallt barn och unga, till ny teknik och / naturvetenskap. 

Så att / inom ramen för konsortiet så samarbetar vi ju väldigt mycket med - bland annat 

visualiseringsforskningen vid Linköpings universitet, som är en väldigt viktig part i det här. Om man rent 

konkret tittar på vad vi erbjuder till våra besökare så är det ju våra interaktiva utställningar, och / dome-teatern 

där vi har både film och livevisningar. 

/ Inom ramen för vår verksamhet så har vi också mycket pedagogisk verksamhet riktad mot skolorna. 

 

I början har A suttit helt still. Ungefär nu har hen börjat använda hand-språk och nicka för att visa att hon är med 

och när hon samtycker om mina meningar. 

 

U: Vad deltar du i för projekt? 
A: Just nu, så - jobbar jag framförallt med Urban Vision, som är vår stadsutveckling - utställning. / Samtidigt 

som stor del av hösten så har vi jobbat med att titta på våra nya workshop och makerspace-aktiviteter som 

kommer - sjösättas nästa år. Och den utvecklingen ligger väldigt mycket inom ramen för... / större diskussion 

som vi har kring vår verksamhet och vad vi erbjuder. Vi kommer gå mindre mot / den enbart visande 

verksamheten, att vi visar någonting, och mer mot skapande verksamhet, att vi / vill att det här är en plats man 

kommer till och faktiskt har möjlighet att göra nånting själv. 

Sen så håller jag också på och förbereder för / väldigt stor produktionsverksamhet som - riktar in sig... att skapa 

nytt innehåll till domen. 

 

U: Det är intressant. Du är alltså delaktig i både utställningsprojekt och filmprojekt? 
A: Ja, exakt och jag har ju egentligen hela tiden jobbat på innehållsproduktion för utställningar och för / innehåll 

för dome-teater. Produktionsmässigt så skiljer de sig inte jättemycket åt i och med att vi rör oss inom fältet för 

vetenskaplig kommunikation för båda ställena. Sen så ser ju jag gestaltning för domen som en grundlig 

gestaltning precis som utställningarna i och med att formatet är så inneslutande. 
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U: Är du med och bestämmer vad ett projekt ska handla om, och sådär? 
A: Ja, det är jag. Sen så är ju det alltid en dialog, naturligtvis. Alla projekt har olika parter involverade och det är 

ju alltid en dialog mellan de parterna vad innehållet ska va och hur det ska utformas. 

Men jag tycker att det finns en stor frihet där, inom ramen för vår verksamhet, där man faktiskt överlåter den 

största delen av gestaltning åt oss som jobbar med gestaltning. 

 

Tystnad 

 

U: Ja, du nämnde ju just att du varit delaktig i Urban Vision. Ni jobbar mycket med förändringsarbeten, 

va? 
A: Egentligen så / när jag började, jag har ju jobbat här i tio år, redan innan vi öppnade och då hade vi en helt 

annan process, för då hade vi liksom ingen plats i va på. Och egentligen ganska lite ramar å förhålla oss till. Och 

då var vi liksom ganska trevande efter att försöka hitta det innehållet som skulle fylla centret. 

/ Och det va ju nån slags uppstartsidé om hur vi skulle jobba och var vi skulle vara. Och sedan när vi öppnade så 

påbörjades en annan process - där vi omvärderar mycket av vårt innehåll och hur vi ska jobba och vad vi ska 

jobba med. 

Och det här är ju liksom en kontinuerlig process som sker hela tiden. Så det ligger liksom i verksamhetens natur, 

att det är en kontinuerlig förändring hela tiden. 

Hennes tal blir något osammanhängande ett tag. 

Om man tänker tillexempel på Urban Vision så / där handlar det ju istället om en utställning som har en historia 

och att vi nu ska göra en ny version. 

På många sätt tycker jag att det är samma idé, att hela tiden utgå från att bygga någonting bättre. 

 

U: Opinionsbildning, är det ett ord ni använder ofta, när ni diskuterar? 
A: Inte opinionsbildning specifikt. 

/ Jag funderar på om det finns andra ord vi använder... 

U: Men strävar ni efter att påverka besökarna på ett visst sätt? 
Tystnad 

A: Det här är mer en personlig reflektion... 

Men jag tycker inte att vi försöker ge besökarna åsikter av ett specifikt slag, men det är klart att vi vill ju väcka 

ett intresse för de områden som vi berättar om. Och det finns ju många aspekter av det, dels av att väcka ett 

teknikintresse och övervinna teknikädslan. Att få folk att tänka "Jag kan göra det här själv." 

Vi vill ju att besökarna ska ta med sig tankar kring vad forskning kan innebära och hur man söker och behandlar 

information. 

De ska alltså ta med sig ett nytt tänk, härifrån. 

 

A börjar ta mer och mer betänketid före sina meningar. Hen har antagit en sitt-ställning liknande tänkaren. 

 

U: Ser ni er själva som en kunskapskälla, då? 
A: / På ett sätt är vi ju det / Framförallt i och med att vi låter besökarna ta del av ett forskningsprojekt, som de 

annars inte skulle kunna ta del av - på ett så direkt sätt. 

Men / jag skulle hellre klassa oss som en katalysator för att man sen vill lära sig mer och söker mer information. 

Liksom, att vi väcker intresse. 

 

U: Vad är dina arbetsområden under ett projekt? 
A: Det beror ju på vilken roll jag har, men oftast är jag projektledare eller producent, vilket innebär att man 

ansvarar för att ta projektet från en idé, som det ju är från första början, till någonting som vi kan visa upp. Och 

det innebär ju inte att jag gör allting själv, naturligtvis, men det handlar ju om att sätta samman en 

produktionsgrupp som har kapacitet för projektet. 

Samt fundera kring vilka externa leverantörer som behövs och involvera dem. Och jobba med projektgruppen 

och driva produktionen framåt, främst genom att diskutera vad vi vill nå ut med till våra besökare. 

 

U: Är ditt ansvarsområde då att se kvalitéerna hos olika medarbetare / och ge dem de ansvarsområden de 

passar för? 
A: Ja, alltså, nu / är det ju inte så jättemånga som jobbar här, så de har väl koll på varandra. Den svåra biten är ju 

/ att inse sina egna begränsningar och 

 göra en tidsplanering som är rimlig. För det spelar inte nån roll hur kompetent någon är om de ska utföra något 

på så extremt kort tid, så att det liksom inte finns / möjlighet... 
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De stora produktionsprojekten behöver mycket ganska avancerad teknisk utveckling. Där är jag liksom att 

bedöma hur mycket tid behöver vi, hur mycket pengar behöver vi och hur många personer behöver vi vara för 

att kunna klara det här inom rimlig tid. 

Och det är liksom en av de viktigaste bedömningar som finns i projekten. För annars så ger man ju inte sig själv 

förutsättningar för att lyckas utföra det som man vill. 

U: Har du utfört nått särskilt projekt som du skulle vilja berätta om? 
A: Oj! Alltså det finns ju många... man minns ju projekt av olika anledningar och vissa gånger för att det har 

blivit väldigt bra och vissa gånger för att det har varit en besvärlig process. 

/ 

Jag kommer ihåg alla dome-filmer som jag varit med och gjort, väldigt väl. Oftast för att de är så extremt stora 

projekt och sträcker sig över lång tid, så att de liksom upptar så stor del av ens tankeverksamhet under hela den / 

perioden. Och också för att de är extremt svåra o förutse rent tidsmässigt och bemanningsmässigt. 

Men det finns också projekt som man känner sig halvfärdig med. Sådana som man gjorde av tidsmässiga och 

finansiella orsaker. 

"Redogör för ett projekt som aldrig gjordes eftersom idén var för tidig för verksamheten." 

U: Så där har man exempel på vad som kan vara knepigt och komma i vägen. 

A: Mm. 

U: Ett / helt smidigt, ofelbart projekt, det finns inte, va? 
A: Nä. Eller ja, kanske, men jag har aldrig stött på det. 

Den här typen av produktionsverksamhet, det är ju liksom inga maskiner man jobbar med, utan det är ju 

människor. Alla de här projektet är ju beroende av människorna som jobbar med dem, vad de har för 

kompetenser. 

/ 

De flesta projekten har ju också en utforskande dimension, där man behöver utvärdera, testa och få göra misstag 

för att det ska bli ett bra resultat i slutändan. 

Och har man inte den friheten så känns det som att man lägger ribban för lågt för sig själv 

U: Så de bästa förutsättningarna är alltså god kommunikation mellan varandra, eller? 

A: De bästa förutsättningarna är liksom rimlig tids-bedömning, / att det ska finnas en tillräcklig budget och att 

man behöver ha en god kommunikation gentemot alla som deltar i projektet. 

U: Du ansvarar ju för budget. Ansvarar du också för / lager och vilken rekvisita som behövs och var man kan 

köpa det, och så? 

A: Nä, inte specifikt, men det beror ju på / alla inköp ligger hos de som är - projektledare och det är ju inte alltid 

jag. Däremot så godkänner jag ju alla beställningarna. 

 

U: Om man tänker specifikt på besökarna. / Tänker man alltid utifrån deras upplevelse? 
A: Man försöker ju alltid tänka / sig in i besökarnas upplevelse. Vad de kommer att se, vad kommer å känna. 

Hur kommer de uppfatta söker och ting. Kommer de förstå. Kommer de tycka att det är kul. osv. 

Men det där är också extremt svårt. För att... 

Jag är ingen vanlig besökare här och jag kan aldrig riktigt få deras upplevelse. Därför försöker vi, så långt det är 

möjligt, att jobba med referensgrupper. Där man testar idéer och koncept på andra. För vi själva är ingen bra 

referensgrupp. 

U: Ni har alltså referensgrupper? 
A: Ja, i vissa projekt har vi kunnat jobba med refernsgrupper och i vissa projekt har vi inte kunnat göra det av 

olika anledningar. Men optimalt. Om jag skulle få önska så skulle vi alltid jobba med referensgrupper. 

U: Varför kan man inte alltid göra det, då? 

A. Oftast har det att göra med att det ska ske på så extremt kort tid. Så man vet att man inte skulle kunna göra 

något med feedbacken, även om man fick riktigt bra. Och då är det inte fair att få in folk som ska tycka och 

tänka och testa. 

 

U: Hur delaktig är du i workshops och sånt? 
A: Inte jätte-delaktig. Inte i Workshops i sig. Vissa workshops gör jag faktiskt tillsammans med våra besökare. 

Men jag är ju mer delaktig i framtaganden av workshopsen är jag är i genomförandet. 

U: Jag tänkte, försöker man alltid fråga efter deras upplevelse efteråt? 

A: / Alla bokade grupper, tex alla skolor som kommer hit, de gör ju ofta workshops och aktiviteter. / De 

återkommer ju vi till / och frågar hur de upplevt sitt besök, så får vi mycket feedback därifrån. 

Sen när vi tar fram nya koncept för workshops... Där gör vi en större, djupgående... från de testgrupper vi haft, 

för att se hur det har fungerat. 

A: Men det har vi ju gjort via intervjuer, i efterhand. 
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U: Ja, då är vi inne på det sista här, vilka ni samarbetar med och så, för... / Ja, som sagt, ni har skolor och såna 

grupper som bokar besök och sådär. 

Det finns ju många institut häromkring, brukar ni samarbeta med dem? 
A: Hur menar du? 

U: Ja, / nästan allt ni gör här har väl lokal förankring, eller hur? 
A: Ja, nästan allt som vi gör här har ju en koppling till / till forskningen vid LiU. Inte allt, men stora delar, så vi 

har ju ett väldigt bra samarbete... Framförallt med de forskare som sitter här i huset. 

A: Och, det är ju ofta inom ramen för de olika produktions-projekten som vi / knyter oss samman, för att få in 

våra tekniska och... ämneskunskaper. 

 

U: Det är ju av kommunen som ni får er budget och så. För ni har ju ett samhällsvärde. För ni står ju för den 

framtida utvecklingen, va? 
A: Alltså det där är så extremt svårt, för det är ju så långsiktiga effekter. 

Så vi skulle ju väldigt gärna vilja säga att det är tack vare oss som så många har börjat plugga det här och det 

här, men - det kan vi ju inte göra. Vi kan ju bara hoppas och tro att det är så. 

Men jag tror också att det är extra viktigt / för en stad som Norrköping som nationellt sett är en mycket lägre 

utbildningsnivå / än andra städer, att man satsar på o skapa större intresse för högre utbildning, naturvetenskap 

och teknik, men också visar upp och försöker skapa en annan självbild av stan överlag. Att vi visar upp 

forskning som kommer från institutionerna häromkring och definierar stan som duktig. För det i sin tur kan leda 

till / att befolkningen i den här stan börja uppleva en stolthet och som barn får upp ögonen för vad som finns här. 

 

U: Vi börjar närma oss slutet här, jag har bara några få frågor till. Eftersom kommunen är er chef, har ni 

några direktiv från dem, som ni måste följa? 
A: Ja, vi har väldigt tydliga direktiv. / Och, jag kan de liksom in helt ordagant i huvet, men vårt huvuduppdrag 

är ju att driva verksamheten som främst riktar sig till att inspirera barn och unga och intressera dem för 

vetenskap. Ett helt vanligt direktiv för science center. 

 

U: Ni har alltså producerat några dome-filmer? 

"Jag frågar vilka filmer de har gjort. A räknar upp dem." 

A: Vi jobbar också mycket med beställningsfilm för externa beställare. De visar vi inte publikt. De har liksom 

inte det underhållningsvärde som övriga besökare kan kräva. 

 

U: Då är vi väl klara då. En fråga till bara. Du var alltså med redan när centret startade? 

A: Ja, jag började 2007, och vi öppnade 2010. 

U: Men vad gjorde ni mellan de åren, då? 

A. / Det som vi gjorde då, var att vi producerade allt innehåll / för det här huset. Våra basutställningar. Vi tog 

fram många av de installationerna vi fortfarande har nu. 

Sen så jobbade vi också med inredningen och finansieringen. Tog fram varumärken, vad vi skulle heta och vår 

grafiska profil. 

Vi hade väldigt mycket att göra då också, men vi jobbade på ett helt annat sätt. 

U: Förebyggande arbete, alltså? 

A: Ja, vi jobbade fram det som skulle bli visualiseringscentret, även om det inte fanns något center i det stadiet. 

U: Så där ser man hur lång tid det kan ta. Hur lång tid det måste få ta ibland. 

A: Japp. 

 

U: Ja, tack så mycket. 

A: Tack, tack. 

 

 

Intervju med Doktorand 

 

Förklaring i förväg om hur intervjun fokuserar på verksamheten hos vetenskapliga center, och konceptet med 

öppna frågor. 

 

A har fötterna på soffan intill, i en “tänkar-position”. Har ibland handen mot kinden. 

U: Vad skulle du säga att du jobbar som? 
A: Den breda varianten alltså? Okej. Min huvudsakliga anställning är ju som doktorand på LiU. / Sen så, utifrån 

den tjänsten som handlar om att / bedriva forskning, egentligen, så har jag liksom haft andra typer av uppdrag. 

Bland annat åt centret där jag varit kopplad till projektet Sparks, nu senast, men också åt en utställning kring 

nanoteknik, och även i produktion av en av de nuvarande installationerna här. 
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/ Sen så har jag / även andra liknande uppdrag - i andra riktningar. T,ex så jobbar jag åt skolverket, med en lärar-

utbildningsmodul. / och har gjort en organisation som heter NTA, en utbildningsplattform... eller varit med och 

skapat en utbildningsplattform om kroppen, för elever i årskurs 4 till 7. 

Så, lite av varje, med min huvudsakliga sysselsättning är ju som doktorand. 

 

U: Du har ju ett väldigt levande jobb refererar till Pedagogens uttryck Det är inte så strukturerat va? 

A: / Nä, så skulle man nog kunna säga skratt Det finns inte någon pålagd, yttre struktur, eller inte så mycket. 

Utan jag får ju skapa det ganska mycket själv. 

U: Då kanske den här frågan är lite svår. Vad gör du till vardags, på ditt jobb? 

A: Jaaa / Varje dag kan se olika ut. Idag till exempel så har jag haft kurs i två timmar, och läst inför det. Annars 

är det kanske / det som jag kanske lägger mest tid på är mail - och / produktion av texter. Jag skriver och läser 

mycket. Söker information och bearbetar och skriver. 

Tidigare har jag liksom varit planerande av studier och möten med olika människor. 

 

U: Skulle du då klassa dig själv som både forskare och researcher? 

Förklarar vad jag menar med forskare, respektive researcher. Att man som researcher kollar gammal info. 

U: Fast skillnaden kan väl vara hårfin, kanske? 

A: Jag skulle nog säga att i begreppet forskare ingår research. Det går inte att frikoppla. 

 

U: Kommunikation, är det ett ord som du och dina medarbetare använder ofta. 
A: / Ja, det skulle jag nog säga att det är. I olika sammanhang, då. Alltså vår forskning handlar ju väldigt mycket 

om hur man kan förmedla naturvetenskapligt innehåll / främst ur ett undervisningsperspektiv. och det ä ju en 

form av kommunikation, egentligen en form av översättning, av vetenskapligt språk till undervisningsspråk, 

med samma innehåll. 

Och det är ju egentligen samma sak, när man pratar kommunikation till allmänheten. 

ja det handlar mycket om att översätta innehållet till nya målgrupper. 

 

U: Du jobbar ju för olika verksamheter, kan man ju säga. Men kan du säga vad du brukar delta i för projekt? 

A: Lång betänketid Jag deltar i ett stort, sammanhängande forskningsprojekt som har pågått i många år och som 

lär fortsätta långt efter att jag slutat. Det är liksom ett väldigt stort projekt som jag deltagit i hela tiden, sen jag 

kom hit. 

Sen så har det ingått ett antal utvecklingsprojekt. T,ex de här utbildnings-projekten och den här kropps-

modellen. 

Nämner Sparks som EU-projekt 

Man kan väl räkna utställningsprojekt som en tredje begränsning. 

 

U: Är det mest utställningsprojekt du gör, eller kan det relatera till film eller annat ibland? 
A: / Både jag och nej. Om man tänker forskningsprojekten så är inte de tänkta att hamna i någon form av 

utställning, utan de syftar snarare till artiklar. Vetenskapliga artiklar. 

De andra utvecklingsprojekten har ju då - lite olika / presentationsformer. 

Vissa av dem har ju publicerats på webbplatser, med material som bild och film. 

Och inom min forskning så har jag delvis tittat och analyserat filmer. Även om det inte precis kommer utmynna 

i ny kunskap så är det en del av råmaterialet. 

 

U: Väljer du ut vilka projekt du ska jobba i, eller blir du tilldelad dem? 
A: Jag skulle säga att jag bli tillfrågad, i nästan alla fall. Och så brukar jag oftast tacka ja, om jag har tid, för jag 

får oftast ganska roliga frågor. 

U: Så vad får dig att känna att det här projektet är bra, och att du vill jobba på det? 

A: Själva forskningen har väldigt långa tidsperspektiv och sker väldigt noggrant. Då tycker jag det är kul med 

kortare, snabbare deadlines, och lite mer / direkt förmedling, alltså att man vet hur det ska presenteras och måste 

komma på vägen dit. Och så tycker jag det är kul med olika målgrupper. Lärare, elever eller allmänhet. 

 

U: Ditt ämne är naturvetenskap? 

A: Mitt forskningsämne? Naturvetenskapernas direktik(?) 

U: Jobbar du bara på projekt inom det ämnet? 

A: Ja, det är ju det här större forskningsprojektet, där jag ha ganska stor frihet, då jag skriver avhandling. 

 

U: skulle du klassa dina projekt som förändringsarbeten? 
A: Ber om definiering 

U: Opinionsbildande projekt. Om ni vill förmedla en viss åsikt eller tycke, förutom kunskapen i sig? 
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A: Nä, jag tror inte det. Det är svårt o säga om du menar generellt. Men / man ska nog uppmana, liksom, 

mottagare på något sätt att - skapa sig verktyg och redskap för att kunna skapa sig åsikter. Och att kunskap är en 

väldigt viktig grund i det. Men att det kan vara ganska vanskligt att säga vilken åsikt man ska ha. Där bör man 

ha individuell frihet, tycker jag. Men man ska få så mycket underlag som möjligt. 

Men det är som sagt väldigt generellt, och det finns säkert undantag. 

U: Så kunskapsförmedling är helt enkelt A och O för dig? 
A: Ja, och att förmedla engagemang. / Det handlar ju om att väcka intresse och förmedla kunskap. 

 

U: Riktar ni er till någon särskild med era projekt? 
A: Ja, nu måste vi igen tänka på vilka projekt vi talar om. Forskningsprojekten rikta sig ju i första hand till andra 

forskare. Och kanske i andra hand till - biologilärare. Utvecklingsprojekten riktar sig ju också till specifika 

målgrupper. Vissa till högskolelärare inom fysik och teknik. NTA projekten riktar sig ju till / grundskoleelever. 

Utställningsprojekten riktar sig ju uteslutande till allmänheten, Och då tror jag oftast att målgruppen har varit 

tolv år och uppåt. 

Så det är blandade målgrupper i olika projekt. 

 

U: är det möjligt att beskriva hur det går till att ta fram en utställning eller ett event? Eller i ditt fall, en 

text, kanske? 
Här börjar A tala mycket med händerna. Han sätter också fötterna under stolen han sitter på. 

A: Där får man nog nästan avgränsa, vad man syftar på. 

Men jag skulle nog säga att ingenting jag jobbar inom är någonting jag gör själv. utan det är alltid i samråd med 

andra, där olika personer kan ha olika roller. 

U: Så vad brukar du få göra för projektet? 

A: Långt betänketid. Vi får klargöra lite. Insamling av data, analys av data. Kommunikation med 

samarbetspartners. Så jag skulle nog säga att jag varit rätt drivande i båda delarna. Och så skriver jag artiklar, 

utifrån min forskning. 

U: När det gäller en produktion och presentation. Är du delaktig i översättningen, som du kallade den? 

A: Nja, nä, det beror på. Själva forskningsfältet som sådant handlar ju om direktiv. Inte specifikt doktorander, 

men forskare generellt, i fältet... studerar översättning. 

U: Har du några ansvarsområden för utställningar och event? 

A: / Ja, min egna forskning har inte rört sig i någon utställning, men om man tittar på andra utställningar så har 

jag tydliga ansvarsområden. Dels i gestaltning, och dels i planerandet och projektledningen. 

U: Har du ansvarsområde inom gestaltningen? 

A: Jag skulle säga att jag är ansvarig för gestaltningen, för lokal gestaltning. 

U: Men produktionsansvarige har ansvar för allt det andra, va? 

A: Ja hon har ju ansvar för helheten. 

U: Brukar du ansvara för localt case? 

A: Det här är första gången det ingår ett localt case. 

jag brukar ju inte ha ansvar för produktioner här på centret. Jag har varit delaktig i de tidigare, permantenta 

utställningarna, men inte ansvarig. 

 

U: Ert syfte gentemot besökarna är alltså att / påverka kunskap? 

A: Påverka arrangemang. 

U: A, just det. Interagerar du på något sätt med målgruppen. Kommunicerar med dem på något sätt. 

A: Inom rollen för Sparks så gjorde jag det i samband med det här eventet. Refererar till när han var guide för 

Reversed Science Café, där jag var med som moderator. Det var ju själva tanken, att skapa en yta för interaktion 

mellan besökare och - andra aktörer. 

Annars, till vardags, pratar jag ju inte så mycket med besökare. 

U: Brukar man som doktorand få va delaktig i event. 

A: Det är svårt att svara på. Centret har ju inga egna doktorander. Jag råkar ju bara sitta här i huset och vara 

intresserad av utställningsverksamhet. Jag har en kollega här i samma rum hans kontor som flera gånger har 

guidat skolklasser och sånt. Jag ha i och för sig varit med på kulturnatten, tillsammans med Pedagogen. Det är ju 

väldigt besöks-inriktat. 

 

U: i så är det kanske inte så avgörande för dig, att få insyn i besökarnas upplevelse och så? Hur de tar 

intryck av den slutliga produktionen? 
A: Jo, det skulle jag säga. 

U: Har ni något särskilt sätt att få uppgifter om det, då? Som ni kan / bättra er efter. 
A: Det kan jag inte svara på, faktiskt. För det - det ligger helt utanför - min roll. Jag gissar att de gör / jag har 

inte bett att få ta del av det. 
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U: Det är mer de övrigas ansvar? 

A: Ja. 

 

A har tagit en “laid-back-position”. 

 

U: Stöter ni nånsin på svårigheter, när det gäller att översätta eller förmedla kunskap. 
A: hela tiden. 

Tystnad 

U: Skulle du kunna ge ett exempel? 

A: Ja, men // det är alltid svårt att bedöma vart man ska lägga nivån. Vad kan man utgå från att målgruppen 

redan känner till. Vilka ord kan man använda? Oftast är det ju ganska spretiga  grupper, där högsta och lägsta-

nivån är väldigt skilda. Så det skulle jag säga, att det svåraste är att hitta rätt nivå som passar alla. 

Hens tal blir lite osammanhängande. 

U: Det kan väl se olika ut där, mellan situationerna? Skulle du säga att det beror på ämnet och vad ni har att 

presentera? 
A: / Ja. Det handlar mycket om det. Så det kan ju vara väldigt bra att ha en referensgrupp direkt hämtad hur 

målgruppen. 

Sen när det gäller vetenskapligt innehåll, kräver ju översättningen förenklingar. Och där krävs ju en balans, hur 

mycket man kan förenkla - fortfarande / säga att det är rätt. 

 

U: Jag är inne på det sista området här. Er verksamhet och dess styrning. 26:37  

Ja, du jobbar ju inte inom en viss verksamhet. Men vilka brukar du samarbeta med? 
A: Oftast så är det - min forskargrupp. Även när vi jobbar med saker som inte är forskning, så är det oftast nån 

eller några ur min forskargrupp. Men i undantag har jag samarbetat direkt med de på centret. 

Staten betalar min lön, genom universitetet. 

U: Som sagt, du blir ju tillfrågad projekt. Skulle du säga att du har några direktiv som du - går efter? 

Från staten, alltså. 
A: När det gäller - externa projekt? / Nä, det har jag inte. Inom ramen för grund-anställningen har jag ju direktiv, 

i och med att det är de som betalar mig. För andra projekt, typ för centret, så är det ju de som betalar mig eller 

staten för att jag ska jobba åt dem. Och då är det ju deras direktiv som gäller. 

Det blev rörigt här. Hans uttalande säger emot sig självt. Tror att han menar att han bestämmer helt själv över 

sina egna projekt, och är ganska fristående inom statens projekt, till viss gräns. 

U: Händer det att de har vissa ideologier, som du får rätta dig efter? 
A: Nä, det är ingenting som jag stött på. 

 

U: Har du kanske utfört ett särskilt projekt, som du minns särskilt av nån anledning, som du skulle vilja 

berätta om? 
A: // Jag vet inte riktigt. Om man tar den här hjärn-modellen. Vi var fyra som var med på den. Jag var 

innehållsansvarig. Jag fick liksom ta del av programmeringen, vilket jag inte gjort förut. Det är ju spännande att 

arbeta utöver sina gränser. 

U: Det handlar också om översättning av kunskap va? Satt ni alla i en grupp och pratade om hur ni 

skulle formulera den i en presentation. 
A: Nja, vi bollade mest idéer via mail och telefon, och så. 

 

U: En sista fråga. Brukar doktorander flytta runt mellan olika verksamheter? 

A: Nja, doktoranderna är liksom utspridda lite överallt på campus. 

U: Så de flyttar inte nödvändigtvis runt mellan olika verksamheter? 

A: Nä, inte nödvändigtvis. 

 

 

Intervju med Projektledare. 

 

A sitter rakt och använder mycket handspråk under hela intervjun 

 

Inspelningen startades lite efter att A börjat tala. 

Av vad man hör låter det som att U har ställt frågan Var jobbar du? och Vad gör du där? 

A presenterar sig som Produktionsledare (vilket ger viss förvirring, eftersom hens kolega kallade sig samma sak, 

men det förklaras senare i intervjun) och går riktig upp i varv när hen förklarar vad hen gör... 
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A: / Och sen håller jag mig också uppdaterad med ny teknik och vad andra museer gör. Går på föreläsningar, 

läser på och träffar intressanta människor. 

Tysnad 

Jag måste också hålla kontakt med forskarna på LiU. Då de har mycket grejer som vi ställer ut. 

Sen har jag hand om mycket worskhop-verksamhet. 

 

U: Kan du berätta lite om verksamheten? 
A: Ja. Vi är ett digitalt center, vi lägger fram toning på den digitala upplevelsen. Vårt mål är att främja intresset 

för teknik och naturvetenskap, och gärna hos folk som kanske inte är så intresserade från början. 

Sen / vi erbjuder dome-filmer, utställningar och ställen där man kan experimentera. Och så erbjuder vi väldigt 

mycket workshops, där man kan vara kreativ med nya teknologi. 

 

U: Vad deltar du i för projekt, då? 
A: Vad jag jobbar i för projekt nu? / Jag har, som sagt, utställning som kommer in snart, som är ett turnerande 

EU projekt som jag ska ta in och placera och då måste jag följa strikta regler. Och anordna vissa sidaktiviteter 

med Doktoranden. 

Sen har jag två projekt med publikdeltagande. Kreative Thursday. Folk får komma hit och jobba med sina egna 

projekt, och lära sig nya grejer. Vi försöker dra in mer folk. 

Sedan leder jag en workshop i spelprogrammering. Jag förösker utbilda pedagogerna i det, så att skolgrupperna 

ska kunna göra det med. 

/ Och sedan börjar jag långsiktlit titta på en ny utställning, efter den som kommer. 

Ja, just det! Och sen har jag en interaktiv installation som jag håller på och kodar, till det här cafét. Men det är 

det sista på listan. 

 

U: Hur går det till, när ni väljer ut projekt, bestämmer vad de ska handla om och så? 
A: Just det. Hur går det till? Vissa grejer, som den turnerande utställningen, var bestämda redan innan jag 

började här. Sen finns det några övergripande visioner, exempelvis att vi ska ha en mer lekfull miljö. Och då får, 

tycker jag, folk i produktion komma in med sin egen potens och framföra idéer som matchar det här syftet. T, ex 

så gör jag det här spelet för cafét. Kanske om jag va någon annan, att jag pitchat något annat istället. 

/ Och när det gäller utställningar så har man oftast ett rum och, du vet, vad man har nu och vad man vill sen och 

vad man har o komplettera med. Så det är väl ganska mycket, snack internt. 

 

U: Skulle några av era projekt kunna klassas som förändringsarbeten? 
A: Vad betyder det? 

U: Ja, lite opinionsbildande, så där. 

Tystnad 

A: Ja... alltså frågan är... en del av dem kan va opinionsbildande när det gäller, exempelvis, den här DIY-

forskning som vi håller oss med nu. Det för fram att egentligen vem som helst kan ta fram några frågor och 

bedriva sin egen forskning. Man behöver inte va super-utbildad utan det räcker att man hört nog ibland. 

Detsamma gäller den här maker-attityden. Att man ska ta vara mer på det man har och konsumera mindre. 

och sen försöker vi ta fram det här som jag sa i början, att naturvetenskap är en kul grej och inte bara behöver 

vara i skolan. 

U: Är det vad vi vill uträtta med er verksamhet. 
A: Ja / såklart måste vi påverka publiken på något sätt. Det tycker jag 

U: Är kunskapsförmedling viktigt för er? 
A: Ja, det är liksom A och O här. Jag tycker, om man kommer hit och inte lär sig något så är det ett 

misslyckande från vår sida. Vi vill vara ett ställe där det är lätt att ta till sig grejer som är ganska komplicerade. 

 

U: Hur läggs ett projekt upp? 
A: Tja, jag tror att det går till så här, att mina chefer, och VDn, får någon slags sponsring varje år, som de lägger 

på vad de tror kan föra verksamheten framåt. 

/ Sen tror jag att de snackar runt med möjliga partners och så. Det börjar sväva in ett koncept, som är ett säljes-

koncept  eller ett auktoritets-koncept. Så när alla partners tillslut är inblandade, börjar vi med tidsuppskattning, 

deadline och så, utifrån vilka lov och ledigheter det finns. Sen kollar vi vilka resurser som finns. Ungefär då 

börjar vi lägga upp den konkreta planen. Hur många installationer och aktiviteter. Kostnad och hur länge det ska 

ta. 

Och när vi kör så har vi en tidsplan, marknadsplan och hur många som kommer o va delaktiga i det. 

 

U: Brukar ni ha någon särskild målgrupp? 
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A: Vi har flera. Det finns barn, upp till 12-13, sen finns det tonår och universitetstudenter. Familjer, som 

kommer hit med sina barn och lär sig tillsammans, och sen finns det pensionärer. 

Så det ä de - grupperna. 

 

U: Vad brukar du få göra, under ett projekt? Vilka är dina ansvarsområden? 
A: Det är de konkreta grejerna. Jag måste reda ut hur vi kan nå målet, efter kostnader, deadlines. Jag får oftast ta 

fram experter och övriga parter. Planera upp installationer på ett sätt som går att genomföra praktiskt. Så sådana 

grejer. 

även fast jag har egna visioner, så anpassar jag mig väldigt mycket till befintliga visioner. 

Och så får jag ofta bygga en del ,koda en del och samordna saker. 

U: Så du gör de avgörande detaljerna? Det som håller upp det hela. Ibland använder man ju det här ordet 

"innehållsansvarig". Skulle du säga att det är du? 
A: Det skulle jag absolut tycka. 

 

U: Har du kanske något särskilt projekt som du skulle kunna berätta om? 
A: Ja, det finns ju olika. Vilken skulle va mest intressant från ditt perspektiv? 

U: Kanske ett som var opinionsbildande? 

A: Tänker Ja, då är frågan... 

Ett som står mig väldigt nära hjärtat, men som kanske inte är lika spektakulärt som de andra är den här Makers 

Thursday-grejen som jag försöker dra igång. / Där har jag väldigt fria tyglar. / Jag vill ungefär mobilisera den 

sorts publik som kanske inte är teknik/forsknings-intresserade i sig, men som ändå håller på mycket och är 

kreativa hemma. Jag försöker sammanföra dem och hoppas på att de ska engagera sig och lära sig nya grejer. 

Jag vill bilda dem och att de ska bilda varandra. Förstärka maker-rörelsen. 

 

U: Ja, många vill ju göra någonting, men tycker att vägen dit är svår eller tråkig. Du vill lyfta fram hur 

spännande procedurer kan vara? 
A: Precis. / Kanske inte så mycket resultatet, utan hur man tänker för att lösa sina problem och samarbeta. 

U: För så får väll du själv tänka väldigt mycket, egentligen, i ditt eget arbete? 
A: Ja. Jag får ofta hitta egna lösningar. Testa saker. Undra varför, när det inte kommer mycket folk och försöka 

fixa till, ordna det som saknades. 

 

U: Just det tycker jag är intressant. Att du är workshops-ledare. Det är inte så många andra här, som ä det, va? 

A: Jo, några av pedagogerna. 

U: Fast du kör väl dina workshops för att just du har kompetensen för ämnet? 

A: Ja. 

U: Det ingår egentligen inte i ditt jobb, va? Du har själv lagt till det? 

Jag har tänkt på den där kontakten mellan besökare och kommunikatörer. Det är ju inte alltid lätt, va? 

För det första, när man lägger upp en utställning, tänker du mycket utifrån besökarnas perspektiv? 
A: Ja, främst. Jag tänker hela tiden, vad en treåring ser, när han går in i ett rum. Och sen en pensionär, vad skulle 

de se istället? Det är helt olika bilder av samma sak. 

och då försöker man lägga dit, några, små teorier kring vad din grupp kan ha sett. Så man tänker utifrån dem, 

också. 

U: Man får föreställa sig att man är en besökare och ser det för första gången, va? 
A: Exakt så, ja. 

U: Är det samma procedur, när man ska lägga upp en workshop? 
/ Nja, där har man chansen att veta i förväg vilken åldersgrupp som kommer. Så på det viset har man en fördel. 

Då anpassar man det, lite grann. 

Problemet är att alla ska kunna göra samma sak. I en utställning kan varje person hitta sin egen nich och välja 

sin favorit bland installationerna. I en workshop måste alla göra samma sak, och det ligger inte i vår natur, 

egentligen. 

Men då måste man /... Man måste tänka på den som är minst van vid att använda datorer, och den som är mest 

van, och att alla måste ha någonting att göra. 

U: Att få en särskild åldersgrupp... det måste förekomma i marknadsföringen, va? 
A: Precis. 

U: Händer det ofta att det blir blandade åldersgrupper? 
A: Ja, oftast när vi har grejer på loven, då kan det bli liksom vadsomhelst, vad man än gör i marknadsföringen. 

Men det tycker jag är roligt, och då får man försöka finna sig i det. 

Sen finns det skolbesök, och då är de ju alla från samma klass och i samma ålder, automatiskt. 

Men jag tycker om när det är barn och vuxna blanda. Jag vet att tonåringar inte tycker om att blandas med barn, 

men jag personligen tycker om det eftersom jag nu ha barn själv. 
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Så olika grupper går bra ihop. Pensionärer och barn går jättebra ihop. Fastän kanske inte barn och tonåringar. 

skratt 

U: Så när de inte går ihop, då gäller det att improvisera, eller? Försöka få det att mötas på halva vägen? 

A: Precis. För det finns nått de har gemensamt och det är att båda gillar spel. Man måste hitta det, deras 

gemensamma fång. Och visa alla att det är inget barnsligt med det. Barn mår också bra, av att man lyfte fram att 

det här är inte för barn. Det är mycket det jag tänker kring. 

U: Det är väl likadant inom utställning också? Det måste kännas vuxet och ändå lekfullt, sådär? 
A: Precis. / Det ska kännas som på riktigt, liksom. 

 

U: Under en workshop ta du väl upp uttryck, under den? Det är väl ganska lätt att få insyn i deras 

upplevelse? 
A: Det är lite svårt, för man både leder och tittar på dem. Man säger vad de ska göra och tittar på hur de 

reagerar. Man ser oftast om de är trötta, uttråkade eller frustrerade. 

Men det är lite svårt, eftersom jag inte har barn i den åldern är det svårt att veta vad de kan. Ibland har de svårt 

att stava saker också, och det har jag då svårt att märka. Ibland tänker jag inte på det förrän jag inser att de tar tid 

på sig. 

U: Det är ingenting du gör efter workshopen, för att få deras åsikter om den? 
A: Ibland gör jag det. Men oftast säger de själva och ställer frågor om de vill fortsätta. 

Jag brukar fråga några följdfrågor. Men / den stora feedbacken kommer från skolbesöken, för där går det 

verkligen att intervjua dem. Det vi gjort, jag och pedagogerna. 

Nu i fredags har vi gått till en skola, tagit fyra och fyra barn, och en av lärarna, och frågat dem "vad var det 

roligaste och svåraste" och fick feedback från dem. Det var väldigt värdefullt. 

U: Gör ni likadant under en utställning? 
A: Tvekande Ja / det är inte hur de jobbat förut. Men jag personligen gillar att gå runt och observera hur 

besökarna rör sig. / Men sen undrar jag om de har en enkät eller någonting. Den biten vet jag inte. 

 

Tystnad 

 

U: Vilka brukar ni samarbeta med i er verksamhet? 
A: Vi samarbetar med Interactive-Institut, som ligger inom konsortiet, ett block iväg från oss. / Norrköpings 

science park. Universitetet såklart, väldigt väldigt mycket. Vi är helt sammankopplade. 

/ Ja, sen lokala företag såklart, en del. Och skolor. 

U: Ni har en del lokal förankring. Ni tar upp det som är viktigt lokalt och nu, liksom? 

A: Ja, vi vill visa upp den senaste forskningen. Och därför sammabetar vi med forskningsgrupper, inom både 

naturvetenskap och pedagogik genom digital teknik. 

Så att vi har, det fräschaste, nyaste. I alla från oss. 

U: Och ni får ju pengar av kommunen, va?  

A: Den biten är jag väldigt dålig på. Exakt vem som finansierar oss. Det har Produktionsledaren bättre koll på. 

U. Men / Har du direktiv när du ska designa utställningar och planera workshops? 
A: Absolut. Än så länge har jag haft det väldigt mycket. Sen, det verkar som att de uppskattat om jag kommer 

med förslag senare, men det är ganska långa tider. Så de snabbaste uppdragen jag fått, har haft väldigt tydliga 

direktiv. 

U: Ja, för de e de som beställer en relevant utställning, eller? 

A: Nä, det är internt, faktiskt. Men oftast är det låst vid vissa teman som är intressanta för just de åren. / och då, 

när man fått kunder så beror det mest på att man har sökt projekt inom deras ämnet. 

 

U: Då undrar jag, hur känns det för dig, som än skapande själ, att ha de här direktiven? 
A: Jag tycker om att ha ramar... Problemen är när de säger att man kan göra vadsomhelst, för man måste ändå 

förhålla sig till det som man har gjort innan, erbjudit på centret tidigare. Kanske inte repetera sig själv, utan gå 

mot något nytt. Det är skönt att få en ram över hur mycket det får kosta, hur långt det får ta och vilket tema det 

ska ha. Så det är väldigt skönt, faktiskt. 

Det är som när man får en blankt papper och orden "rita vadsomhelst". Oftast frågar man "vad skulle du vilja 

se?". Sen gör man det precis som man själv vill, men det är skönt o få riktlinjer. 

U: Man kommer ju stöta på kritik i feedbacken? Det är ju oundvikligt? 
A: Ja. 

U: Men, det känns ok att man måste rätta efter vad de övriga tycker, eller? 
A: Ja, när jag var yngre så var det väldigt jobbigt, för jag tog det personligt. Men nu ser, jag, liksom... / Jag 

strävar efter ett resultat som är så lätt-tillgängligt som möjligt för barnen och / publiken. Och då är jag tacksam 

om människor som inte stirrat sig blinda på saken, kommer med fräscha ögon kommer och ger mig info om det 

som kanske inte är så genomtänkt. Det gör processen enklare. 
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U: Du nämnde förut att du har ett helt eget projekt som du jobba på nu. Finns det mycket utrymme för 

sådana? 
A: // Ja, jag skulle  säga att det finns en 15 till 20% om året, för det. För grejen är att / det finns ett behov av det, 

i huset. Små detaljgrejer, för att göra centret roligare. 

U: Så det är sådant du fokuserar på i dina egna produktioner? 

A: Då går jag runt huset och ser vart det finns plats för nått skoj. 

U: Tar du mycket inspiration från andra center? 
A: / Jag försöker se, vad folk gör. Bara för o ha koll. Det är ju bra. Men personligen, om jag ska ta inspiration 

från någon, så tar jag det från rörelser, eller konstnärer eller nya tekniker. Så jag kolla liksom vad folk redan har 

gjort, som är - ja, i samband. 

Det är ett bra sätt att vara med, annars halkar man efter. 

 

U: Vi är nästan klara där. Det är en sak jag tänkt på. 

Både du och Produktionsledaren har presenterat er som just det. Hur skulle du säga att dina 

ansvarsområden skiljer sig från hens? 
A: / Alltså... Det första, tydligaste, är att hon har sista ordet, i alla projekt. Och det känns bra, för det där med 

kritik vi tog upp nyss. 

Hen har själv uttryckt att jag är i en mer dynamisk position, som kräver mer handling. Medan hen är mer 

sekretiv. Och i en position som är mest administration. 

U: Visst är det hon som ger dig de här ramarna? Lägger upp budget och så? 

A: Ja. Sedan kan jag lägga fram motförslag och se hur det går. Men som sagt, det är hon som har sista ordet. 

U: Du behöver alltså henne, både för direktiv och feedback. Och hon skulle ju inte kunna ta tag i allt 

innehåll själv. 

Har hon något ansvar för innehåll? 
A. Ja. Jag tror att... Övergripande innehåll, brukar hon inte jobba med så mycket. Men jag tror att hon saknar det 

ibland, för hon är en kreativ människa. Och då får hon hoppa in, helt enkelt, som hon känner. 

U: Alla behöver leva ut det där, lite? 
A: Ja, helt riktigt. 

U: Därför pratar ni mycket med VDn och så, också? Hon får tycka till lite? Alla får framföra idéer, helt enkelt? 

A: Det är riktigt. 

U: Det är väl en väldigt häftig verksamhet, i det perspektivet? 
A: Ja, alla verkar ha något att säga. Och alla får det. 

U: Precis. 

 

U: Ja, jag tror vi är klara där, då. Tack så mycket. 

A: Ah, tack! 

 

 

9.4 Språklig analys 

 

1. Under transkriptionen kunde jag avgöra, utifrån de många pauserna i samtliga uttalande, att 

verksamheten av vetenskapliga center är mycket svår att formulera, begrepps-vis. Till och med för de 

som jobbat på centret ända sedan start. (Notera att deras osäkra stunder har transkriberats och 

förenklats, för att lyfta fram själva meningen i det som slutligen sägs. De kan inte märkas i analysen.) 

 

2. Emedan de intervjuade stakar sig genom frågor där det har svårt att formulera, skiftar deras tonfall och 

kroppsspråk drastiskt då vi kommer på deras respektive ansvarsområden. De blir betydligt mer 

avslappnade och får i överlag ett mer roat uttryck. De får lättare att formulera sig och talar därför både 

snabbare och längre. Detta stämmer särskilt in på Pedagogen och Projektledaren, då de får tala om 

projekt där de fick vara mer kreativa och skapande. 

 

3. Särskilt Pedagogen är munter och skrattar mycket under min intervju med hen. Det kan bero på att 

detta var under en testintervju och att jag inte alls var van. Men Pedagogens skämt är nog mest ett prov 

av hens förmåga som just en guidande människa, som både måste förmedla kunskap och vara 

underhållande. 
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4. I ljudfilerna kan man också höra hur min vana som intervjuare ökar, mellan intervjuerna. Samt hur 

Produktionsledaren och Doktoranden verkar mer ovana i situationen än de två övriga, som är mer 

publik-vana. 
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