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Abstract!

In this report, a study is made to investigate how a city-historical exhibition can be 
designed to communicate its content to the target group of foreign-born persons with 
lacking knowledges in the Swedish language.	
The survey aims to find guidelines for visualizing a concept for the target group and 
for this type of exhibition.	!
The study deals with the local historical exhibition "See Eskilstuna" at Eskilstuna City 
Museum. The exhibition is currently used as educational material for students from 
SFI; Swedish for immigrants. Today, the current exhibition has a design that fails to 
meet the needs of the target group. The low contrast and structure of the exhibition, 
and the fact that it is largely based on text, prevents the ability to communicate its 
content to the target audience.	!
In this work the main area of research focuses on the exhibition's spatial design, but 
its content, and how the content affects the understanding of the exhibition, is also 
investigated. The aim is to explore the best way to communicate information about 
the location and the history of the site, without reliance on additional text information. 
This is to enable for the target audience to understand the content better. With the help 
of a distinct structure, and by creating groups and a visual narrative, better 
opportunities for the target group to understand  the content of the exhibition are 
created. The study combines theories of cognitive processes, distributed cognition and 
affordance as a scientific foundation.	!
Through qualitative methods such as focus group and open observations, an 
understanding of the target audience and their needs were created. Through a spatial 
analysis, shortcomings in the existing exhibition-environment were identified, and an 
understanding of the room was created. With the support of literature and the method 
performance, a design proposal has been created.	!
!!!
Keywords!!
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Sammanfattning!

Detta arbete redogör för hur en stadshistorisk utställning kan utformas för att 
kommunicera sitt innehåll till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i 
svenska. Undersökningen mål är att hitta riktlinjer som visualiserar ett koncept för 
denna typ av utställning.  !
I undersökningen behandlas den lokalhistoriska utställningen ”Se Eskilstuna” på 
Eskilstuna stadsmuseum. Utställningen används idag som undervisningsmaterial för 
studenter från SFI; svenska för invandrare. Idag har utställningen brister som gör att 
den inte uppfyller den specifika målgruppens behov. Genom låg kontrast och struktur 
samt att den idag till stor del utgår från text, försvåras möjligheten att kommunicera 
sitt innehåll till målgruppen.  !
I detta arbete diskuteras främst utställningens rumsliga formgivning, men även hur 
innehållet påverkar förståelsen för utställningen. Syftet med arbetet är att undersöka 
hur en utställning på bästa sätt kan förmedla information om platsen och platsens 
historia, utan att enbart förlita sig till kompletterande text-information. Detta för att 
underlätta för målgruppen att ta till sig innehållet. Med hjälp av tydligare struktur, och 
genom att skapa grupperingar och ett visuellt narrativ, skapas ökade förutsättningar 
för målgruppen att ta till sig utställningens innehåll. I undersökningen kombineras 
teorier om kognitiva processer, distribuerad kognition och affordans som vetenskaplig  
utgångspunkt.  !
Genom kvalitativa metoder i form av fokusgrupp och öppen observation har en 
förståelse för målgruppen och dess behov skapats. Genom en platsanalys har brister i 
den existerande utställningsmiljön identifierats och en förståelse för rummet 
formulerats. Med stöd av litteratur och metodresultat har sedan ett designförslag 
skapats. 

!
!
Nyckelord!!
Inkluderande design, utställningsdesign, interaktiv design, rumslig gestaltning, 
fokusgrupp, historisk utställning, hands-on design, kultur, stadshistorisk utställning.  !



Förord!

Att få möjlighet till 10 veckors djupstudier inom ett ämne är en enorm möjlighet till 
ny kunskap, men också en skrämmande avgrund av tidsplanering, krav och 
prestationsångest. ”Att vara intresserad av ämnet du skriver om är avgörande” hördes 
uppmaningar från lärare och tidigare elever. ”Annars kommer det inte att gå”.  !
Grunden till varför jag väljer att skriva detta arbete finns i mitt intresse för människor, 
kultur och historia. Jag har alltid varit intresserad av människors historier. Om det så 
har varit mina vänners eller mina mor- och farföräldrar. Genom berättelser från förr 
skapas anknytning till tiden vi lever i nu. Det skapar inte bara förståelse för det som 
hänt förr, men också det som händer idag. Förståelse för samtiden, för det egna livet i 
förhållande till andras.  !
Jag är intresserad av att utforska hur människor kan se på historia med nya ögon, hur 
denna historia kan komma till liv. Genom att kombinera mitt intresse för historia, med 
min utbildning inom rumslig gestaltning, har jag i detta arbete fått möjlighet att 
undersöka utställningsformgivning och utställningspedagogik, och hur historia kan 
berättas på nya sätt. !
Jag vill passa på att tacka de personer i min omgivning som gett stöd i detta arbete. 
Min familj och mina föräldrar. Min pojkvän, som gett mig ett fantastiskt stöd genom 
hela arbetet. Min handledare, Jennie, som motiverat och förstått mig. Mina 
klasskamrater, som delat resan. Speciellt Karolin, vars skarpa sinne gett stöd och 
bollplank i de stunder då det verkligen behövts. Utan er hade detta arbete inte varit 
möjligt.  !
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Introduktion!

Arbetet har sin utgångspunkt i en konceptuell re-designprocess av en stadshistorisk 
utställning om staden Eskilstuna och dess historia. Designprocessens syfte är att bättre 
kunna kommunicera till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska. !
Eskilstuna, liksom många andra svenska städer, är en del av ett mångkulturellt 
samhälle med invånare vars rötter sträcker sig över hela världen. Vissa har bott där 
länge, och vissa har nyss flyttat dit. Vissa kanske kommer att stanna bara för en tid, 
och vissa blir bosatta permanent. Gemensamt för alla dessa människor - oavsett kultur 
och ursprung, är platsen de befinner sig på. Platsen de kommit till för att leva och bo 
på. Med ökad population och stadens tillväxt ökar också skillnaderna i den kunskap 
människor har om den stad de lever i. Många vet mycket om platsen, dess historia och 
dess berättelser, medan vissa vet nästan ingenting alls. !
Så hur ska platsens historia berättas? I arbetet undersöks hur en utställningen kan 
tillgängliggöras för denna nya målgrupp; utrikes födda med bristande kunskaper i 
svenska. Det handlar om att ta reda på med hjälp vilka grepp, med vilket tilltal och 
hur platsens historia behöver berättas. I arbetet undersöks hur en stadshistorisk 
utställnings form kan tillgängliggöra historien och skapa mening och förståelse av 
historiska händelser eller förlopp. I arbetet undersöks hur utställningsmediet med 
hjälp av rumslig formgivning kan förklara och skapa förståelse för både det som 
funnits på platsen och de förändringar som platsen gått igenom. !
I detta arbete behandlas utställningsmediet på ett nära sätt, där en lokalhistorisk 
utställning på det kommunala museet Eskilstuna stadsmuseum blir grunden för 
arbetet.  !
Det finns en strävan inom museet att arbeta med integration, med inkludering och att 
se historia med nya perspektiv. (Eskilstuna kommun, 2013) Utan noggrann research 
kan detta däremot brista. Det gäller att våga möta sin målgrupp, och att hitta nya sätt 
för kommunikation och informationssökning. Att inte ta den ”enkla vägen” när det 
kommer till målgrupps-analys eller metod, utan att se till det individuella projektets 
förutsättningar och att hitta sätt att undersöka det på bästa sätt. Att inte stanna vid att 
läsa om andras undersökningar, utan att undersöka förutsättningarna på nära håll. Det 
gäller att skapa sig en helhetssyn för att kunna skapa en inkluderande och tillgänglig 
design.  

!
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Bakgrund och problemformulering !
!
För att undersöka frågan studeras en lokalhistorisk utställning om Eskilstuna. 
Utställningen heter ”Se Eskilstuna” och står permanent på det kommunala museet 
Eskilstuna stadsmuseum. Idéen till detta arbetet baseras på en problematik som 
uppmärksammats redan under hösten 2014, då SFI-klasser med olika bakgrund och 
ursprung sågs besöka utställningen som en del av sin undervisning. !
Då studien genomfördes användes utställningen ofta som en del av undervisning för 
elevgrupper från olika vuxenutbildningar i svenska. Det som observerats var b.la. 
pedagogers eller lärares svårigheter med att förklara utställningens innehåll, och hur 
utställningen är tänkt att fungera. När elevgrupperna släpptes fria i utställningen hade 
de svårt att ta till sig informationen, och eftersom stora delar var text-baserade, och 
således inte utformad för denna grupp.  !
Utifrån denna iakttagelse kunde en problemformulering formas och en initiala 
frågeställning författades.  

Eskilstuna stadsmuseum!
!
Eskilstuna stadsmuseum är ett offentligt museum i kommunal regi, där verksamhetens 
fokus ligger på att förmedla lokal- och industrihistoria.  
I styrdokument utfärdade av Eskilstuna kommuns Kultur- och Fritidsnämnd förklaras 
Eskilstunas stadsmuseums verksamhetsidé som: ”Till oss kommer du för att uppleva, 
inspireras och lära om Eskilstunas historia”. (Eskilstuna kommun, 2010) Museets 
aktiviteter utgörs främst av både permanenta och tillfälliga utställningar i olika teman, 
där just lokal- och industrihistoria går igenom som en röd tråd. Eskilstuna 
stadsmuseum har som mål att erbjuda en mötesplats där historien blir en källa till 
reflektion kring den egna tillvaron, samhället i stort och vår gemensamma framtid. 
(Eskilstuna kommun, 2010) Utöver utställningar anordnar stadsmuseet olika typer av 
programverksamhet, evenemang och aktiviteter. Dessutom samarbetar museet med 
både skolor och andra organisationer för att utveckla verksamheten. Största delen av 
verksamheten sker i museets huvudbyggnad, beläget på Faktoriholmarna invid 
Eskilstuna å i kommunens centrala delar. I museibyggnaden finns även ett cafe och 
även vid tidpunkten för undersökningen, en kommande museibutik. Eskilstuna 
stadsmuseum har en stor och varierad bredd på verksamhet, och besökardemografin är 
varierad. Den består både av varierande åldersgrupper, barnfamiljer och skolklasser. 
Besöken ser olika ut, och varieras beroende på aktuella utställningar, program eller 
liknande. Museet och majoriteten av deras aktiviteter är gratis. (Eskilstuna kommun, 
2014) 
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!
På museet finns en utställning kallad ”Se Eskilstuna”. I den berättas övergripande om 
Eskilstunas historia från mitten av 1600-talet fram till 2000-talet. Utställningen är 
indelad i fyra olika teman: arbete, fritid, brott och hälsa. Stadsmuseet har tidigare fått 
positiv uppmärksamhet för arbetet med genus och jämställdhet i utformande av 
utställningen. !
Utställningen är öppen för allmänheten, men den används även frekvent som 
bakgrund vid undervisning och visningar för SFI. På liknande sätt används den även 
av Lernia; ett företag som sysslar med vuxenutbildningar. Trots att utställningen 
invigdes så sent som 2011 har det redan från museets håll uppmärksammats flera 
problem. Främst rörande formens uttryck och hur den stödjer innehållet. Utställningen 
är inte skapad med eleverna som målgrupp, och utställningen har således inte 
utformat den med hänsyn till studenternas behov. Däremot finns det inom museets 
riktlinjer skrivet att man ska vara tillgängliga för alla oavsett bakgrund och 
livssituation. (Eskilstuna kommun, 2010) 

Syfte!
!
Syftet med rapporten är att ta fram principer för hur en stadshistorisk utställning bör 
utformas för målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska. 
Utgångspunkt tas i problematiken kring hur utställningen och dess form kan förmedla 
information då text inte är möjligt att förlita sig på. Ett angreppssätt för att förstå 
syftet är att undersöka vilka förutsättningarna som krävs för att skapa en utställning 
som kommunicerar till målgruppen. Arbetet behandlar vilka designgrepp och 
berättandetekniker som principerna bör utformas efter. Både i det specifika scenariot, 
och på ett sätt som gör att resultatet kan lyftas ut och appliceras i andra sammanhang.  
 
När det kommer till utställningens form finns flera viktiga saker att undersöka. Det 
handlar dels om att titta på utställningens form som ett sätt att fånga intresse, och 
besökarens uppmärksamhet. Att genom formen fånga besökarens intresse, och att få 
denne att förstå att de har möjlighet att ta del av utställningens innehåll. Ytterligare 
handlar det även om att tillgängliggöra utställningens innehåll. Detta innehåll kan vara 
exempelvis historiska skeenden, skillnader och utveckling.  !
Genom förståelse för innehållet ses individens anknytning till platsen ökas, samt 
kunskap och förståelse skapas som en del i en process av social integration och 
förståelse för samhälle och kultur. Med anknytning menas förståelse för platsens 
historia och de händelser och historiska förändringar som skett, och som format 
staden som står här idag. 
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!
I rapporten undersöks både intresse och innehåll, men huvudfokus läggs på 
utställningsformen och dess roll som förmedlare av denna information och innehåll. 
Dessa två delar går dock hand i hand när det kommer till att skapa en fungerande 
utställningsdesign. 

Frågeställningar !
!
Frågeställningen för det fortsatta arbetet lyder; hur kan en stadshistorisk utställning 
rumsligt utformas för att förbättra dess möjligheter att kommunicera sitt innehåll till 
målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska?  !
Till hjälp för att besvara den huvudsakliga frågeställningen, har underfrågor 
formulerats. Underfrågorna hjälper till att bena ut frågeställningens problematik, och 
även att avgränsa arbetet. Den stadshistoriska utställningen har som syfte att berätta 
om en plats historia över tid. Hur kan det historiska förloppet och förhållande till tid 
på bästa sätt kan förklaras för att förtydliga utställningens historiska kontext? 
 
Vilka visuella berättartekniker som utställningen bör utformas utifrån för att på bästa 
sätt förtydliga sitt innehåll: historia om den specifika platsen?  
 
Ytterligare undersöks; på vilket sätt påverkar målgruppens kulturella skillnader 
påverkar deras möjlighet att förstå utställningen syfte, och hur detta kan påverka 
utformningen av utställningens form och innehåll? 

Avgränsning och målgrupp!
!
Arbetet avgränsas till att undersöka hur en utställning kan förtydliga en historisk 
utveckling och process. Fokus har varit att undersöka den rumsliga formgivningens 
möjligheter att kommunicera innehållet i utställningen. I arbetet har inte interaktivitet 
kopplat till digital programvara behandlats, utan i tidigare forskning och teorier har 
sökningen avgränsats till enbart till fysisk interaktion i rummet. När interaktivitet i 
utställningar diskuteras är det med syftning på fysisk taktil design. !
I undersökningen utgörs den primära målgruppen för utställningen av utrikes födda 
med bristande kunskaper i svenska. Eftersom utställningen finns permanent på 
museet, och då museet även har andra besökare än den primära målgruppen, skall 
utställningen och dess information även kommunicera för att nå en sekundär 
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målgrupp. Denna målgrupp består av övriga besökare på museet. Berger et al. (2007, 
s. 18) skriver om vikten av att tydligt identifiera användaren och mottagaren av 
informationen för att kunna skapa en fungerande och kommunicerande design. Att 
målgruppens egenskaper så som kulturella bakgrund, deras kön, inlärningsstil etc. 
påverkar hur de tar emot och förstår information. I analysen av målgruppen har dessa 
aspekter tagits i hänsyn. Målet i undersökningar och observation har varit att komma 
utanför det egna perspektivet, och att komma nära och förstå målgruppens åsikter, 
upplevelser och behov. Detta för att skapa en design som tillgodoser deras behov.  !
Den primära målgruppen som undersökts bestod av elever från SFI. Grupper från 
SFIs verksamhet utgörs av vuxenutbildningar i svenska där språkkunskaperna är 
varierad. De bristande kunskaperna i svenska, i både tal och skrift, är centrala i denna 
rapport och behandlas genomgående i arbetet. Valet att utgå från en målgrupp som är 
elever vid en utbildning, tas också i det faktum att besöket i utställningen för eleverna 
är en del av ett lärandemål. Utbildningen inom SFI är inte enbart en utbildning i 
språk, utan involverar också lärande i samhälle och kultur. Detta gör att 
utgångspunkten i detta arbete inte tar avstamp i upplevelsen av en utställning, utan i 
det lärande och kunskap som kan förmedlas genom att förstå den. !
Målgruppen representerar många olika nationaliteter och kulturer från flera olika delar 
av världen. Stora huvudgrupper bland eleverna just nu är: Somalia, Eritrea och 
Mellanöstern. Utbildningens nivå delas in i en skala från A till D, där A och B 
representerar de elever med kort studieerfarenhet i sitt hemland. Inom SFI i Eskilstuna 
benämns denna studieväg, nivå A och B, som Studieväg 1. Denna studieväg vänder 
sig främst till elever som gått få tidigare år i skolan, mellan 0-6 år. Gruppen utgörs av 
både människor med viss läs- och skrivkunnighet, men även analfabeter och 
människor som inte kan läsa eller skriva på sitt eget modersmål. Inom verksamheten i 
Eskilstuna finns även ett separat lärospår som är speciellt utformat för analfabeter. 
Undervisningens högre grupper; C och D, utgörs av elever med tidigare längre 
akademisk bakgrund. (Eskilstuna kommun, 2014) !
I denna rapport avgränsas målgruppen till elever inom språkundervisningens A och B 
grupper. Detta för att göra informationen tillgänglig för så många som möjligt och att 
inkludera även de med mest begränsade språkkunskaper. Avgränsningen syftar inte till 
att exkludera de högre grupperna, C och D som har större kunskaper i att läsa och 
skriva svenska, utan till att skapa ett material som fungerar för båda dessa grupper. !!!!!!
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Teoriperspektiv och litteraturgenomgång !

I arbetet undersöks teorier som behandlar att informera och skapa mening, utan att 
enbart utgå från text. Vid möte med pedagoger och museipersonal insatta i 
användarscenariot och i målgruppen är teorier om visuellt berättande och interaktivitet 
återkommande. Det är inom detta område undersökningen fortsätter.  

Kontext - museet, identitet och lärande!
!
John Falk (2000), en förgrundsfigur inom ”hands-on-learning”, och Lynn Dierking 
nämner grundstenar som utgör bakgrunden inom det han benämner som den 
kontextuella lärandemodellen. Detta består av kontexterna: det personliga, det socio-
kulturella och det fysiska. Författarna (2000, s.135)  skriver om hur människans 
meningsskapande fungerar som motivation i en lärandeprocess. Att skapa mening och 
att kunna göra paralleller som är relevanta utifrån besökarens egna upplevelser och 
erfarenheter nämner han som grundläggande i lärande på museer och utställningar. !
I ”Learning from Museums” beskriver Falk och Dierking (ibid, s.15-37) 
lärandeprocessen som högst personlig, och att den varierar från person till person. 
Han skriver om hur minnet och lärandet hänger samman, och hur detta även kopplas 
samman med intresseskapande. Hur någonting först måste väcka besökarens intresse 
och tanke, för att sedan kunna skapa lärande. De skriver att ett gott medium för 
kommunikation tillåter mottagaren att söka sig till den nivå av interaktion och 
förståelse som passar den själv. Genom att inte tvingas på interaktionen, utan få 
möjlighet att välja själv, skapas motivation och ett flow i besöket. Intressant i 
författarnas arbete är att de inte talar om besöksdemografin som enbart fysiska 
egenskaper. De talar inte om besökarens ålder, kön, etnicitet, etc, som det viktiga, utan 
om besökarens motivation eller förväntning bakom museibesöket som det relevanta. 
(ibid, s. 69) !
Tidigare erfarenheter och minnen ger människor referenser som påverkar hur de 
uppfattar och tolkar information (ibid, s.26) Erfarenheter från en annan kulturell 
tradition och sed, skapar en kulturell identitet eller socio-kulturell kontext. Dessa tar 
besökaren med sig när de besöker museet och utställningen.  !
Människans förväntningar på det som de ska möta bygger på tidigare minnen och 
erfarenheter från liknande möten eller situationer. Dessa för-konstruerade mentala 
bilder skapar förväntningar som formar besöket eller upplevelsen (ibid, s.116) När det 
gäller museum kan detta exempelvis mena att besökaren förväntar sig lära sig 
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någonting, att få titta på gamla föremål eller att läsa information i form av 
informationsskyltar. !
Stuart Hall och Paul Du Gay (1996) skriver om kulturell identitet och dess definering. 
Frågan nämns som laddad, där kultur ofta blir en laddad fråga. Trots att boken 
publicerades 1996, är dess frågeställningar och diskussioner lika aktuella, om inte än 
mer, idag år 2015. Vi lever i en samtid där människor dagligen förflyttar sig eller flyr, 
över landgränser och mellan kontinenter. Deras kulturella kontext förändras, 
samhällsstrukturer och vanor byts ut mot nya. Ibland sker det som ofta benämns 
som”krockar” mellan kulturer. När skillnaderna mellan de kulturella strukturerna och 
konventionerna är så pass olika att det uppstår oförståelse och missförstånd; det 
krockar. Detta kan kopplas samman med Falks och Dierkings (2000) teorier om den 
personliga och den socio-kulturella kontexten. Den upplevda krocken kan ha att göra 
med skillnader mellan den tidigare kontextens sociala kultur och egna erfarenheter. !
 I Questions of cultural identity skriver även Grossberg (1996, s.91) om identitet och 
skillnader i kulturella studier. Han skriver även om identitetens beståndsdelar och hur 
det kan diskuteras huruvida det finns en definitiv identitet. Han nämner identiteter 
som relativa och ofärdiga, ständigt i process. Författarna beskriver identitet som 
någonting konstruerat  i och med skillnader och olikheter. I samma bok skriver Robins 
(1996, s. 67) att ”kulturell representation finns i allt som vi väljer att visa upp och 
presentera.” Även Bhabha (1996) citeras i boken. Han talar om att förstå historiska 
sammanhang som ett sätt att skapa den identitet vi upplever idag. (ibid, s.59) !
Att ta hänsyn till de kulturella skillnader och likheter som finns, samt med vilket 
perspektiv och medvetenhet historien berättas är relevant i detta arbete eftersom det 
kan påverka hur målgruppen uppfattar den presenterade informationen.  

Interaktion och meningsskapande - distribuerad kognition!
!
Marianne Achiam, Michael May och Martha Marandino (2014) behandlar i 
”Affordances and distributed cognition in museums”, meningsskapande och lärande 
på museum, och hur det med hjälp av teorier om affordans och distribuerad kognition 
kan skapas och även utvärdera utställningar på museum. Publikationen behandlar 
främst ämnet i förhållande till vetenskap och vetenskapshistoria, men dess principer 
och teorier är applicerbara även i andra områden.  !
Författarna diskuterar museets roll som institution, och som förmedlare av 
minnesvärd kunskap och lärande. Rapportens främsta studie är av kvalitativ karaktär. 
I artikeln har författarna undersökt tolv specifika fall för att se hur besökare förhåller 
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sig till utställningar och museets verksamhet. De undersöker hur besökare interagerar 
och hur de upplever och tolkar det de möter i utställningen.  !
Författarna delar in nivån av interaktion i tre delar, där de olika delarna representerar 
svårighetsgraden och den kognitiva belastning som krävs för den givna aktiviteten. 
Achiam et. al (ibid) diskuterar även sambandet mellan museets arkitektoniska 
utrymme, utställningens form och dess innehåll och artefakter. Hur dessa hänger ihop 
och tillsammans skapar utställningens identitet och mening. !
Achiam et al. (2014) skriver även om narration som ett viktigt element i 
lärandeprocessen. I texten citerades även Falk och Dierking (2000) som skriver att 
upprättandet av personlig kontext leder till djupare lärande genom att det tillåter 
individen att knyta och skapa meningsfullhet med den presenterade informationen.  

Interaktion och affordans!
!
Achiam et al. (2014, s.465) diskuterar hur kontexten och våra individuella 
erfarenheter etc. kan skilja på hur någonting uppfattas. Hur olika artefakter kan skapa 
olika värde hos olika människor. Författaren syftar till Knappetts (2012) teorier om 
situerad semiotik, där teorier om affordans och semiotik kombineras för att skapa 
förståelse för artefakters form och funktion, och deras mening.  !
Författarna förklarar hur kluster och grupperingar kan affordera både generalisering 
och jämförelse av objekt.  Hur utställningens presentation och sammansättning 
kognitivt kan affordera till reflektion och upptäckande genom detta. För att skapa 
meningsfullhet och förståelse i ett sammanhang krävs viss tidigare förståelse av 
delarna och kontexten. Ytterligare diskuteras även sambandet mellan museets 
arkitektoniska utrymme, utställningens form och dess innehåll och artefakter. Hur 
dessa hänger ihop och tillsammans skapar utställningens identitet och mening. !
Achiam et al. förklarar även begreppet distribuerad kognition. Distribuerad kognition 
förklaras som ett  samspel mellan affordans, situationens särdrag och de möjligheter 
och avgränsningar som förts in i situationens genom dess mänskliga deltagare. 
Författarna syftar till Zhang och Patels (2006) förklaring av begreppet. De beskriver 
distribuerad kognition som ett vetenskapligt fält som behandlar hur kognitiv aktivitet 
sprids över interna mänskliga sinnen, externa kognitiva artefakter och grupper av 
människor, och hur detta distribueras över tid och plats. De menar att kunskap och 
information inte enbart är ”inuti sinnet” men också utanför, integrerat i symboler, i 
redskap och artefakter. Att informationen sprids ”utanför sinnet” gör det möjligt för 
oss att lättare förklara, visualisera och göra det påtagligt genom taktila eller sensoriska 
modaliteter.  
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!
Genom olika tidigare erfarenheter skapas olika typer av begränsningar och 
möjligheter skapade av dessa ovanstående faktorer. Att enbart visa någonting i en 
utställning, betyder inte att det skapar förståelse hos mottagaren, då den kanske inte 
har den förkunskap som krävs för att förstå det utställningen afforderar. Teorierna som 
nämns här ovan innebär när det kommer till utställningsdesign, att vi måste vara 
medvetna om besökarens tidigare erfarenheter som de har med sig in i utställningen. 
Utställningsformgivare eller formgivare av information bör inte anta att besökaren har 
bara ett sätt att uppfatta utställningen och dess innehåll. 

Visuellt berättande och perceptuellt lärande!
!
Hur en formgivare väljer att berätta i en utställning, påverkar hur besökaren tar till sig 
innehållet. Det kan skapa vägledning genom innehållet, skapa avgränsning och 
sammanhang.   !
Abbott (2008) skriver om narrationen och berättandets grunder. Han talar om narrativ 
som en representation av en händelse eller en serie händelser. (ibid, s.13) Abbott talar 
även om narrativ inom narrativet. Om hur en tydlig ramverk för narrationen kan skapa 
struktur i berättandet. Ramverket skapar en behållare för de berättelser som återges. 
Med tydligt ramverk och struktur kan flera sorters innehåll samlas. (ibid, s.28) Abbott 
beskriver narrationen som det principiella som vår art, människan, organiserar och 
förstår information. Genom narrationen kan evolution och utveckling förklaras. Att 
konstruera en narrativ story kan förtydligas genom att tydligt förtydliga platsen för 
berättandet, där historien tar plats. Ytterligare för storyns konstruktion menar Abbott 
att det behövs ett medium för berättandet. (ibid, s.20) Han nämner även teman för 
struktur av berättandet. Genom teman skapas ramverk för den information och de 
representationer som presenteras. Ett tema kan vara abstrakt och innehålla flera mån 
av tolkning, men dess syfte är att skapa sammanhang och fokus. (ibid, s. 94) !
Persson (1994, s. ) skriver i publikationen ”Utställningsform” om sitt arbete med 
kronologi och visuellt berättande i kulturhistoriska utställningar. Hon talar om 
svårigheten att frångå kronoglin som överordnad struktur när det handlar om historia 
och tid. Rummets eller utställningens form nämner hon kan ha flera olika upplägg, där 
den linjära sammansättningen är återkommande. Hon talar även om olika perspektiv 
kring utställningsformens roll, och hur olika perspektiv kan förändra uttrycket. En 
arkitektoniskt, scenografiskt eller skulpturalt perspektiv på formgivningen kan ta 
innehållet åt olika riktningar, och skapa olika typer av utställningar. (ibid, s.81) 
Persson diskuterar sitt eget synsätt, och sina genomförda projekt. Hon talar om 
innehållets förhållande till formen, och hur manus och synopsis, enligt henne, bör 
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arbetas fram i team med utställningens alla intressenter för att uppnå en fungerande 
utställningsmiljö. (ibid, s.28) Med synopsis menas  !
Även Berger mfl. (2007, s.104) skriver om narration i utställningsmiljöer. De skriver 
om hur utställningsformen ofta växer ur ett syfte och fastställt budskap. Att ha ett 
budskap är gemensamt för alla typer av utställningar, oavsett tema eller syfte. 
Budskapet skapar en berättelse, en narrativ röd tråd med en början, en mitt och ett 
slut. Den väg utställningen skapar för besökaren hjälper till att skapa en struktur och 
en tredimensionell form av budskapet och berättelsen. Hur rummet och utställningens 
form organiseras i rummet kan utgå från ett tema, en tidslinje eller en hierarki. Det 
talas om att utforma utställningen så att den vägleder besökaren, utan att avslöja eller 
visa hela innehållet på en gång. Detta genom att exempelvis bygga upp narrationen i 
segment eller steg. Berger mfl. (ibid) talar om vikten av att vara medveten om sin 
kontext och det kringliggande rummet. Att rummet i sig hjälper till att visuellt vägleda 
och berätta och förbereda besökaren på utställningens innehåll. Utställningen menar 
författarna kan ha flera olika sätt att leda in besökaren. Detta genom att t.ex. 
kombinera både passiva, statiska eller interaktiva och dynamiska kompositioner. (ibid, 
48) 

Att läsa av information!
!
Då målgruppen inte har möjlighet att ta till sig utställningens innehåll i text, då 
språket är en barriär, har det i detta arbete undersökts andra texter om kommunikativa 
medel. Hjärnans sätt att avläsa information, oberoende av språk, skriver b.la. Ware 
(2008) om i sin bok ”Visual thinking for design”. Ware (ibid) skriver om människans 
kognitiva förmåga och hur vi kan avläsa och förstå visuell information.  !
Jana Holsanova (2010) skriver om avläsning av bild och text samt multimodala 
processer. Hon talar om ytterligare ett sätt att skapa vägledning och struktur i visuell 
information kan vara att använda sig av de kognitiva gestaltlagarna. Dessa lagar, som 
baseras på teorier ur gestaltpsykologin, förklarar hur hjärnan grupperar, känner igen 
och skapar en helhet av former och information vi möter i vårt visuella flöde. 
Gestaltlagarna utgörs av flera delar: närhetslagen, likhetslagen och kontinuitetens lag. 
(ibid, s. 93) Med hjälp av dessa kan information och budskap samlas till ett så kallat 
”retoriskt kluster. ” Placeras objekt eller information nära varandra, är de lättare att 
läsa av och skapar minskad kognitiv belastning för betraktare. (ibid, s.94) !
Holsanova (2010) talar även om bild och språk, och hur de skiljer sig åt. Hon nämner 
vikten av att formulera ett budskap genom att visualisera det. Genom bilder, 
animationer eller gester kan ett budskap förtydligas eller formuleras. Däremot bör 
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sändaren av budskapet vara medveten om att den kan uppfattas olika. Hur bilden 
tolkas menar hon påverkas av den individuella upplevelsen (ibid, s.47-48) !
Colin Ware (2008, s. 37, 138) talar om visuella sökstrategier och visuella narrativ. 
Han talar om att information från det som setts tidigare, ger oss möjlighet att lättare 
hitta nästa gång vi söker efter någonting. Tidigare erfarenheter ger oss ledtrådar till 
vad det är vi letar efter, då vi känner igen sökmönstret sedan tidigare. En grafisk form 
som har tydlig visuell struktur kan således underlätta sökprocessen. För en effektiv 
design menar Ware att det behövs både en storskalig struktur och en struktur i mindre 
skala. Ser den visuella strukturen likadan ut, och har samma storlek och utseende trots 
olika innehåll, tenderar den kognitiva sökprocessen att bli mindre effektiv. (ibid, s. 40) 
Avsaknad av rubriker, eller brist på skillnad i storlek mellan objekt kan vara exempel 
på detta. !
Ware (ibid, s.121) diskuterar hur ett föremål kan identifieras snabbare genom att 
förtydliga dess visuella mönster. Detta genom att exempelvis visa typiska eller 
generella objekt för att förklara ett skeende. Detta kan vara genom exempelvis 
användandet av bilder. Ware (ibid, s.124) beskriver symboler och bilder som starka 
möjligheter att trigga en viss association eller igenkänning hos mottagaren.  !
Vidare diskuteras mönster, och att avläsa mönster. Hur olika erfarenheter ger oss olika 
förutsättningar kring mönsterförståelse, som påverkar hur vi uppfattar att någonting 
bör avläsas. Vissa enklare mönster menar Ware dock universella, och att oavsett 
tidigare erfarenheter eller kontext har människor möjlighet att avläsa dem. Enklare 
mönster kan exempelvis vara att följa en linje från början till slut. (ibid, s. 102) !
Falk och Dierking (2000, s. 117) diskuterar även hur orientering i rummet kan 
underlätta besökarens möjlighet att ta till sig utställningens information. Författarna 
refererar till miljöpsykologen Gary Evans, som talar om geometriska mönster, 
interiöra mönster och distinkta områdesindelningar som principer för att skapa god 
orientering genom fysiska rum. !!!!!!!!!!!
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Metod!

Som designer är det lätt att fastna i den egna uppfattningen av vad som är bra, rätt 
eller lämpligt. Kunskap eller kunnande kan lätt ersättas av antagande, i det scenario 
när en målgrupp med andra referensramar än de egna möts. Genom målgruppsanalys 
och observationer av användarbeteende på platsen har en förståelse för scenariot och 
dess påverkande faktorer skapats. Att lyfta från det egna perspektivet och förstå 
användarupplevelsen har varit huvudsyfte i val och genomförande av metod.  !
Holme och Solvang (1997, s.48) belyser hur en författare eller forskare bör tänka när 
det gäller metodval. För det första bör det fastställas vad det är som undersöks. Hur 
fokuseras det som är intressanta för undersökningen? Författarna (s.75) fastslår att det 
essentiella i metodvalet är att den väljs i förhållande till frågeställningen. Vilken slags 
variabler är det som skall utvinnas, och hur ska resultatet användas? Vad är det 
resultatet ska svara på? Enheterna som undersöks kan skilja sig i omfång och karaktär, 
men bör definieras för att uppnå ett användbart resultat. (ibid s.48) !
Efter ett första möte med målgruppen valdes ett kvalitativ metod. Detta för att skapa 
närhet till det som undersöks, förstå scenariot och sammanhanget. (ibid, s.79) 
Kontexten är specifik, målgruppen differentierad och scenariot situationsbaserat. En 
kvalitativ metod ger möjlighet att förstå sammanhanget, avvikelser och beteendet i 
förhållande till frågeställningen. Den kvalitativa datan kan ge en helhetsbild och 
förklara olika företeelser, samtidigt som den öppnar upp för förståelse för den 
enskildes situtation. I detta fall kan den enskildes uppfattning påverka bland annat när 
det kommer till kulturella skillnader och perspektiv.  !
Holme och Solvang (1997, s. 92) beskriver den kvalitativa metoden som ett sätt att 
sätta sig i den undersöktas situation. Att se det fenomen som undersöks inifrån, för att 
få ökad och fördjupad förståelse. Vid insamling av kvalitativ data bör författarens 
egna tolkning av informationen tas i beaktning. 

Rumsanalys!
!
För att undersöka rummet och utställningens nuvarande förutsättningar och problem 
gjordes en rumslig analys av det nuvarande rummet och utställningen ”Se Eskilstuna” 
Denna analys gjordes med utgångspunkt i Ching (2012, s.58-62). Detta för att förstå 
platsens funktion, dess rumsliga sammansättning samt de aktiviteter som sker på den. 
Genom den rumsliga analysen skapades en fördjupad förståelse för platsen och de 
delar den utgörs av. Rummets beståndsdelar analyserades även i förhållande till redan 
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etablerad kunskap om målgruppen och dess behov. Ching (ibid.) har utformat en 
checklista för rumslig analys, där det första steget är att fotografera och mäta upp 
rummets yta för att kunna skapa en planritning.  !
Följande punkter är några av dem som Ching nämner att dessa kategorier i 
undersökningen bör observeras och noteras (s.58):  !
- rummets form  
- skala och proportion 
- placering av dörrar 
- fönster och ljus 
- rummets utsikt 
- vägg-, golv- och takmaterial 
- ledningar, el, ventilation 
- utmärkande detaljer !
Ovanstående punkter sammanställdes i ett formulär över de olika delar som 
analyserades i rummet. Den rumsliga analysen genomfördes under en öppen 
besöksdag på museet. Detta för att få en realistisk analys av rummet och dess 
användning. Det som observerades i rummet antecknades i form av kortare noteringar. 
Detta fungerade som ett stöd för minnet och fördes sedan samman till en löpande text. 
Även utställningens inre struktur analyserades utefter detta.  !
Resultat av den rumsliga analysen presenteras på s.24. 

Observation!
!
Med utgångspunkt i Holme och Solvangs (1997) riktlinjer för öppen observation 
genomfördes flera observationer. Syftet med valet av observation som metod har varit 
att skapa en förståelse för målgruppen och dess interaktion vid mötet med 
lokalhistoriska utställningar. Dels den specifika utställningen i rapporten, Se 
Eskilstuna på Eskilstuna stadsmuseum, och dels för att undersöka andra eller liknande 
utställningar för att se skillnader och likheter i de olika utställningarna.   
Syftet var att se hur målgruppen faktiskt bemöter utställningen idag, vad de är 
intresserad av och hur de interagerar med utställningen. Detta för att komma förbi 
förutfattade meningar kring användandet av utställningen, dess innehåll och tekniska 
moment. Genom att undersöka andra historiska utställningar skapades en förståelse 
för hur olika slags pedagogik och form fungerar i praktiken.  !
Holme och Solvang skriver om vikten av att föra tydliga anteckningar över 
observationerna och att sedan sammanställa dessa anteckningar mer i helhet. Detta 
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bör ske nära inpå genomförandet av metoden för att säkerställa och ta vara på 
resultatet. Viktigt vid observation är att vara medveten om hur informationen och 
anteckningarna kan präglas av exempelvis förutfattade meningar om den företeelse 
som undersöks.  !
Observation gjordes i samarbete med en SFI-klass studiebesök på Eskilstuna 
stadsmuseum. De utställningar som besöktes var: Se Eskilstuna, den lokalhistoriska 
utställningen för vuxna, samt Lilla Stadsmuseet, en lokalhistorisk lekutställning för 
barn. Utställningen Se Eskilstuna (ses i figur 1) undersöktes främst för att få en 
förståelse för användandet idag, vad som fungerar och inte fungerar. Utställningen 
Lilla Stadsmuseet undersöktes för att se hur annan pedagogik fungerar. Se sida 30 för 
resultat av observation. !

!  
Figur 1. Översiktsbild på utställningen Se Eskilstuna.  !
Gruppen som observerades bestod av drygt 25 elever, vilket är något mer än vid ett 
typiskt besök. Vid tillfället för observationen möttes gruppen av personal från museet 
som förklarade museets verksamhet och utställningens innehåll och syfte. Besökarna 
fick informationen tolkad på sina skilda språk. De fick även förklarat att besöket 
observerades som en del av ett skolarbete. Att anteckningar skulle göras och vissa 
frågor ställas. Att resultatet skulle användas som material i att formge en ny som en 
del av ett skolarbete på högskola. Även detta tolkades.  Efter presentation fick de röra 
sig fritt i utställningen. Inför observationen gjordes ett anteckningsprotokoll där det 
noterades vad som skulle observeras. Detta var bland annat besökarnas interaktion 
med utställningen, vad talade de om, vad stannade de vid och vad var de intresserad 
av att veta mer om och vad fotade.  !
Resultat av observationer presenteras på s. 30. !!
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Fokusgruppintervju!
!
Genom att använda fokusgrupper som en kvalitativ metod för research kunde 
ytterligare fördjupad förståelse för målgruppen och dess behov skapas. Valet att 
använda denna typ av metod grundade sig i viljan att undersöka vissa faktorer 
djupare, där den lästa litteraturen saknade luckor. Genom denna metod kunde vissa 
faktorer undersökas dialog och Holme och Solvang (1997) skriver att det genom 
närhet till undersökningsenheterna, fysisk närhet, kan skapa en ömsesidig tillit och 
social närhet. Detta möjliggörs genom användandet av fokusgruppen som metod. Att 
använda denna typ av metod grundar sig främst i att få en ökad förståelse för 
målgruppen och att förstå deras intressen och perspektiv. !
Fokusgruppen utgjordes av 8 elever från SFI steg A samt 3 tolkar. Dessa 8 personer 
representerade de tre största språk-grupperna inom SFI i Eskilstuna just nu. Dessa var 
arabiska, med elever från Syrien, somaliska pratat av elever invandrade från Somalia 
och det nordafrikanska språket Tigrinya, där elever invandrat från Eritrea. Halkier 
(2010, s.31) talar om gruppens storlek och dess betydelse vid användningen av 
fokusgrupp som vetenskaplig metod. I detta fall gjorde gruppens storlek att det gick 
att hålla en dialog, samt att representanterna från de olika länderna hade någon annan 
att diskutera med.  !
Gruppen bestod av en jämn könsfördelning, fyra kvinnor och fyra män. 
Informanternas ålder var spridd, med både äldre och yngre deltagare. 
Fokusgruppens sammansättning valdes med syfte att få en så representativ bild av 
målgruppen. Fokusgruppen samlades under ordinarie lektionstid hos lokaler på SFI 
samt vid studiebesök på Eskilstuna stadsmuseum. Fokusgruppens deltagare deltog 
även under observationstillfällen på Eskilstuna stadsmuseum i utställningarna Lilla 
Stadsmuseet och Se Eskilstuna. Dessa intryck och erfarenheter kan ha påverkat deras 
resultat och svar vid diskussionerna i fokusgrupp. Syftet med deras deltagande i de 
olika observationstillfällena var att ge dem en referensram till vad en lokalhistorisk 
utställning kan vara, och även grund till diskussion.  !
Att gruppens kunskaper i svenska var begränsade påverkade fokusgruppernas samtal 
och diskussionens upplägg. Med hjälp av tolkar på de olika språken möjliggjordes 
muntliga diskussioner. I den mån deltagarna förstod frågorna på svenska svarade de 
också med vissa ord på svenska.  !
Deltagarna var införstådda med undersökningens syfte; att det var en del av ett 
skolarbete för kandidatexamen på Mälardalens högskola, och att deras input och 
resultatet ur diskussionerna skulle komma att användas som grund i skapandet av ett 
förbättringsförslag av utställningen. Fokusgruppen samlades under två tillfällen.   !
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Det första mötets diskussion bestod av muntliga frågor. Detta mötet skedde i samband 
med en observation av utställningen ”Se Eskilstuna” i Eskilstuna stadsmuseums 
lokaler. Syftet var att ta reda på deltagarnas synpunkter och reflektioner i samband 
med de besökta utställningarna. Vad som var bra och vad som var dåligt. Frågorna 
berörde även deltagarnas uppfattning av museet, deras tidigare erfarenheter av 
museum och utställningsmiljöer. Även deras förhållande och syn på historia, och vad 
de associerade en historisk utställning till. !
Vid det andra tillfället som fokusgruppen sågs utgick diskussionen från frågor kring 
den nya utställningens utformning. Vad den skulle berätta om och hur den skulle 
utformas. Syftet var att höra deras tankar kring utställningsmediets utformning och 
hur de upplevde att de på bästa sätt skulle möta informationen. För att skapa ett 
diskussionsmaterial och en tydlighet kring vad det var som skulle besvaras användes 
bildkort med förklarande bilder. En serie med bilder på hur, med vilket slags medie 
vill de helst ta till sig informationen. Vilket sätt tycker de är bäst, kan flera 
kombineras, finns fördelar eller nackdelar med de olika sätten och varför.  !

!  
Figur 2. Bilden visar några av de bild och text-kort som användes vid fokusgruppen.  !
Bilderna visades på kort som ses i figur 2, och det och fanns även skrivet på dem vad 
de föreställde. Med i diskussionen fanns även tomma kort, där deltagarna kunde 
tillföra det de upplevde fattades. Exempel på kort var: lyssna/ljud, känna/taktilt, video 
eller bilder. Deltagarna fick olika frågor att diskutera kring korten, vilket sätt de tyckte 
var bäst etc. Om de tyckte att det kunde använda flera saker tillammans och om det 
kunde skapa en mer tydlig presentation av innehållet i utställningen. Vissa av korten, 
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exempelvis det som det stod känna på, uppfattades som otydliga och fick förklaras 
med tolkarnas hjälp.  !
Den andra delen av kort och bild-frågorna behandlade vad man ville veta mer om i en 
stadshistorisk utställning. Vad de är intresserad av att veta om Eskilstunas historia. 
Dessa kort diskuterades och vägdes mot varandra. Gruppen fick frågan vad de, 
individuellt, var intresserade av, men även vad de som grupp tyckte var viktigt. Även i 
denna del fanns tomma kort där de kunde rita till saker som de upplevde fattades 
bland de presenterade korten. En bit av korten ses i figur 3.  !

!  
Figur 3. Bildkort från fokusgruppintervjuerna.   !
Kortens teman hade valts ut utifrån anteckningar i de observationer som gjorts vid 
tidigare studiebesök på lokalhistoriska utställningar, och även utifrån de existerande 
teman som fanns i utställningen Se Eskilstuna. 

Utprovning!
!
För att utvärdera koncept och potentiella lösningar, gjordes en utprovning av 
konceptskiss med flera intressenter i arbetet. Gruppen för utprovning bestod av två 
pedagoger från SFI, två arkivarier och pedagoger från museet samt en före detta elev 
vid SFI. Utprovningens syfte var att få input på designens olika delar för att kunna gå 
vidare eller eventuellt göra korrigeringar i gestaltningen. En tvärfunktionell grupp, 
med intressenter från olika håll gav en helhetsbild av ett tänkbart användarscenarion 
och eventuella problem med utställningeskonceptet. Underlaget för utprovningen var 
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skissmaterial på koncept för gestaltning. Underlaget ses i figur 15 där även resultat 
presenteras. Se sida 37.  

Etiska överväganden!
!
Arbetet behandlar utformning av information för en i samhället utsatt grupp. Det finns 
språksvårigheter och skillnader som begränsar eller försvårar interaktionen och 
kommunikationen med målgruppen. Vid planering och genomförande av metod har 
hänsyn tagits till gruppen, deras behov och möjlighet att kommunicera sin åsikt. 
Genom att bland annat använda tolk har kommunikationen underlättats. !
Gustavsson (2011, s.42) skriver om valet av metod för en forskningsuppgift som 
någonting som har en stor betydelse för resultatet och innehållet av etiska 
ställningstaganden och avvägningar. I metodvalet bör det tas hänsyn till de fyra 
begrepp som Gustavsson redogör för; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 
konfidentialitet. (ibid, s.66) Viktigt är också, mycket på grund av språkskillnaderna, 
att se till att gruppen har förståelse för vad deras deltagande innebär och hur det 
kommer att behandlas och dokumenteras. Gustavsson (2011, s.70) skriver att 
forskningen i och med sin publicering blir myndighetens handlingar. Detta gör att 
offentligheten har tillgång till rapporten, vilket gör det än viktigare att informera 
deltagarna om samtycke och om de vill delta som anonyma eller inte. I 
undersökningen har samtycke gjorts i samråd med hjälp av tolkarna.  !
I analys och tolkning har det konsekvent genom genomförande och i diskussion tagits 
i hänsyn till det egna perspektivet och kulturella konventioner som kan influera 
resultatet. I så stor mån som möjligt har undersökningen gjorts med syfte att visa en 
mångfacetterad bild av problematiken, och att förstå användarnas utgångspunkt och 
behov. !!!!!!!!!!!!

�23



Resultat - empiri!

Nedan följer de resultat som framkommit genom metodgenomförande. Resultatet 
redogör dels för vad som observerats, men även analys av detta.	

Resultat av rumslig analys !
!
Nedan följer en sammanfattning av utställningsrummets utformning som den ser ut 
idag. 
  

!  
Figur 4. En översiktsbild över utställningsrummet. Illustration från Eskilstuna 
stadsmuseum.  !
Ovan i figur 4 ses en planritning på den nuvarande utställningen. Grön pil visar entré 
in i utställningen. Röda pilar visar vägar vidare till andra utställningar på museet. !
- rummets form  
- skala och proportion 
- placering av dörrar 
- fönster och ljus 
- rummets utsikt 
- vägg-, golv- och takmaterial 
- ledningar, el, ventilation 
- utmärkande detaljer  !
Utställningen är belägen på museets nedre plan. Rummet är rektangulärt, men flera 
arkitektoniska detaljer så som pelare, nischer och valv. Dessa ses i figur 5.  !
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!  
Figur 5. Översiktsbild över utställningsrummet. !
Utställningen är placerad utmed tre av rummets väggar. Rummet ligger i anslutning 
till museets entré och cafe. För att nå museets övriga utställningar, måste besökaren 
passera detta rum. Dess läge innebär att det är många passerar utställningen, innan de 
rör sig vidare in i museet. Vid ingång i utställningen möts besökaren av en pelare som 
är en del av rummets arkitektoniska form. På denna pelare presenteras både skyltar för 
vägvisning på museet, och även två introduktionsskyltar för utställningen Se 
Eskilstuna. En av dessa ses nedan, ses i figur 6.  !

!  
Figur 6. Introduktionsskylt till Se Eskilstuna. 

Placering av dörrar!!
Rummet saknar dörrar, men genom två öppningar mot sidorna leds besökare vidare in 
mot andra utställningar. Se markeringar i figur 4. Öppningarnas läge gör att det skapas 
en trafikerad passage genom rummet. Till vänster leder en ramp vidare till följande 
utställning, och till höger ses en trappa samt en handikapp-hiss.  
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Skala och proportion !!
För sitt syfte som utställningshall, är rummet komplext. Det är inte stort till ytan, men 
har ett högt välvt tak. I mitten av rummet bryter en bred pelare av golvytan. Runt 
pelaren ses en sittbänk. Ovanför denna finns introduktionsskyltar placerade. Skyltarna 
är små, dåligt belysta och syns dåligt i rummet. Dess proportion till utställningen är 
för liten. Utställningens moduler är placerade utmed väggarna, vilket skapar större 
golvytor i mitten av rummet. I och med utställningens placering invid väggen, ses den 
inte direkt då besökaren kommer in i rummet. Övergripande har utställningen liten 
skala, i förhållande till kringliggande rumslighet. Den tenderar att ”smälta in i 
väggen”.  

Fönster, ljus och rummets utsikt!!
I originalritningar på byggnaden ses fyra fönster och ljusinsläpp vid rummets bakre 
vägg. Idag är dessa fönster övertäckta, vilket begränsar ljusinsläppet avsevärt och gör 
rummet mörkt. Istället ljus-sätts utställningens olika delar med hjälp av ljusramper 
med spotlights i taket. Dess ljus skapar reflektioner i utställningen, och gör det svårt 
att se vissa skyltar eller texter.  !
Bakom de idag förtäckta fönstren, vätter utsikten mot en promenadväg och vattnet vid 
Eskilstuna å. Det faktum att fönstren idag är övertäckta möjliggör stor kontroll och 
styrning av punktbelysningen i utställningen. Nackdelen är att utsikten mot å 
rummet inte tas tillvara, och att ytan upplevs som mörk och o-välkomnande. !
Vägg-, golv- och takmaterial!!
Rummets väggar är av vitmålade i putsad sten, och så även det välvda taket. Golvet är 
av polerad grå betong. Alla rummets arkitektoniska element är hårda och av sten eller 
metall. Trapp mot nästa utställningsrum är svartmålad stål, men ett böjt räcke.  !
Utställningens form till största del av en metall-inklädd panel som löper längs med 
rummets väggar. Metallen är silvrigt grå, och polerad. Skivor nitas samman med lister 
och skruv. Nedre del av utställningsbordet har en front i perforerad metall belyst med 
blå lysdioder. Utställningen är indelad i olika grupperingar efter tid. Alla delar har 
samma formspråk, och skiljs endast av tunna metallister. Utställningens enhetliga färg 
och materialval gör att det är svårt att navigera i innehållet, då det saknas avgränsning 
mellan olika delar.  Kombinationen av hårda material och stor rymd skapar en ekande 
ljudbild i rummet. I bakgrunden hörs även blandat ljud från videoinstallationer.  Detta 
skapar ett brus i rummet. Belysning i taket slår mot den polerade metallen, och kapar 
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reflektioner i utställningen, och gör det svårt att se vissa skyltar eller texter. 
Utställningens hårda formspråk berättar lite om dess innehåll.  

Inre utställningsform!!
Utställningen Se Eskilstuna behandlar 400 år av historia i Eskilstuna.  !

!  
Figur 7. Översiktsbild över utställningsrummet. !
Utställningen berättar om Eskilstunas historia från 1600-talet till 2000-talet. Tid delas 
upp i intervaller om 100 år, som sedan delas in i grupperingar om 25 år. Varje tid 
berättas genom 4 olika teman; Arbete, Fritid, Brott och Hälsa. Varje tema behandlas 
dock inte inom varje tidsperiod. Utöver dessa teman, berättar man även om företag i 
Eskilstuna, tapeter genom historien och utvecklingen av lås. Dessa följer med genom 
varje tid som presenteras. Utställningen kombinerar flera medier: ljud, ljus, video, 
bildspel, interaktiva skärmar, miniatyrmiljöer, föremål och bilder som alla möts 
samtidigt. Material i utställningen är som tidigare nämnt till största del silvrig plåt. !!

!  
Figur 8.  Detaljbild.  
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!
I figur 8 visas en av utställningens delar. Övre panel delas in i fyra lodräta spalter, 25 
år per spalt. Tillsammans berättar 4 spalter om ett århundrade, i detta fall 1700-talet. 
Inom varje århundrade ses fyra rubriker eller teman i vågrät riktning. Det finns även 
en rad med föremålsmontrar. !!

!  
Figur 9. En bild på utställningsväggen.  !
I figur 9 ses utställningens fyra teman. Rubriker i svart text. Rubrikerna för de olika 
teman har låg kontrast mot bakgrunden, och dess storlek gör det svårt att läsa av dem 
som rubriker. Reflektioner i materialet försvårar avläsningen. !

!  
Figur 10. Detaljbild !
I montrar visas olika nyckellås och deras utveckling över tid. Dessa ses med blått sken 
i figur 10. Det finns även illustrationer som visar tapeter över alla århundraden. I 
teorin, och väl förklarad, kan denna indelning och struktur tillsynes verka 
välfungerande. Vid besök och upplevd i rummet, är verkligheten dessvärre en annan. 
Indelningen och kategorier är otydliga och spalterna för många. Tapeterna är svåra att 

�28



urskilja, och saknar förklaring. Det kräver tålamod och förkunskaper för att kunna 
sätta sig in och förstå utställningens innehåll. Mycket av utställningens information 
”göms” i den digitala pekskärmen, och kräver att man förstår utställningens rubriker. 
Den kräver främst; att man kan läsa den svenska texten.  !!

!  
Figur 11. En detaljbild på en digital pekskärm.  !
I figur 11 visas en av de digitala skärmarna. I dessa pekskärmar samlas utställningens 
information. Skärmarna utgör utställningens enda interaktiva moment, och i dem 
förklaras det som ses i montrar och på utställningens vägg. All text är på svenska och 
kräver att besökaren klickar sig vidare för att nå information. Detta ställer till problem 
för målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i svenska. I skärmens högra 
hörn, ses symboler som leder till viss information. För en användare som inte talar 
svenska, är dessa skärmar näst intill omöjliga att använda sig av.  !
Sammanfattning !!
Utställningens introduktionsskylt är svagt belyst, och dess skala är lite i förhållande 
till det övriga rummet. Utöver detta, har utställningen en form där det saknas kontrast 
och skala i rubriker och avgränsning mellan olika kategorier. Detta gör att 
utställningen saknar en tydlig början, och det är många som inte stannar vid den eller 
tycks förstår dess innehåll. Dess form signalerar ingenting om dess innehåll. Rummet 
upplevs som kallt, kalt och statiskt. I den inre utställningsformen saknas avgränsning 
och gruppering. Det behövs tydliga rubriker, och en avstånd mellan olika delar. 
Ytterligare behöver de olika medierna skiljas från varandra, för att inte skapa brus 
eller konkurrera ut varandra. För att kommunicera bättre till målgruppen utrikes födda 
med bristande kunskaper i svenska, behöver mindre av informationen vara 
textbaserad. Formen behöver bjuda in och visa vad innehållet handlar om.  !
Placeringen i en trafikerad passage gör även att den ofta gås förbi. Enligt Ching 
(2005, s. 64-65) behöver rumsutformningen kunna bidra till både ljudlig och visuell 
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avskildhet. I utställningen idag saknas både ljudlig och visuell avskildhet. Besökaren 
möter hela utställningen, på en och samma gång.  

Resultat av observation - Se Eskilstuna!
!

!   
Figur 12: Den lokalhistoriska utställningen Se Eskilstuna idag.  !
Gruppen möttes av personal från museet som förklarade verksamheten och 
utställningens innehåll och syfte. Besökarna fick informationen tolkad på sina skilda 
språk. De fick även förklarat att besöket observerades som en del av ett skolarbete. Att 
anteckningar skulle göras och vissa frågor ställas. Att resultatet skulle användas som 
material i att formge en ny som en del av ett skolarbete på högskola. Även detta 
tolkades.  Efter presentation fick de röra sig fritt i utställningen. Det de stannade till 
vid var bland annat de digitala skärmarna. Här var det flera som testade att använda 
skärmarna, men eleverna stannade inte länge. Många ur gruppen satte sig på de 
bänkar som fanns i rummet. De tittade kort på utställningen men satte sig sedan ner 
och pratade med varandra. De rörde sig genom utställningen från vänster till höger, 
men få gick igenom hela.  !
Diskussion uppstod vid de lås som placerats kronologiskt genom utställningen. Några 
män tog upp sin nyckelknippa och pekade på en lås-tagg, en som även kunde ses i 
utställningen. Flera pekade och följde låsen med handen runt i utställningsrummet. En 
videoskärm med grönsaker och frukt uppmärksammades.  !!!
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Resultat av observation - Lilla Stadsmuseet!
!!

!  
Figur 13. Utställningen Lilla Stadsmuseet, en stadshistorisk utställning för barn.  !
Besöket i utställningen Lilla Stadsmuseet var mycket annorlunda besöket i Se 
Eskilstuna. Här gick hela gruppen direkt in i utställningen, och fram till någon av 
utställningens olika stationer. Eleverna upplevde att den historiska kopplingen 
saknades i och med utställningens brist på historiska föremål. Det fanns många 
element som de intresserade sig för och interagerade med. Det utrycktes att gruppen 
uppfattade utställningen Lilla Stadsmuseet som mer underhållande än Se Eskilstuna, 
fastän inte så lärorik. Flödet genom utställningen var snabbt, men eleverna samlades 
vid vissa stationer eller moment där de stannade och deltog, pekade och diskuterade. 
Populära var speciellt: en häst med vagn där besökarna låtsades rida hästen och styra 
den med hjälp av dess grimma. Här var det även populärt att stanna upp och ta bilder 
på varandra. Även en båt i trä, där besökarna fick styra med roder, var populär och 
samlade många ur gruppen. Även här fotade man varandra, och tog gruppbilder. 
Ytterligare en del som lockade var en kuliss av en öppen spis. Här diskuterade många 
och samtalade. I diskussionen nämndes hur elden såg ut i sina hemländer, att flera 
kände igen spisens utformning från sitt hemland idag. I utställningen fanns ytterligare 
en spis, med tillhörande matlagningskärl och matvaror i plast. Överallt i utställningen 
drogs dessa paralleller; mellan det som finns nu i studenternas ursprungsländer, och 
det som visades i den historiska utställningen de nu besökte. Föremål och hantverk 
som i Eskilstunas historia ses i 1600-talet, men som i exempelvis Eritrea ses som 
vardagsföreteelser idag. Exempel på detta är den vedeldade spisen med sin stora 
järnkittel.  !
Trots att utställningen uppskattades, och lockade till interaktivitet och delaktighet, 
saknades förklaring och djupare förklaring för det som visades. Eleverna upplevde att 
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den historiska kopplingen saknades i och med utställningens brist på historiska 
föremål. Det fanns många element som de intresserade sig för och interagerade med. !

!  
Figur 14. Exempel på kuliss i utställningen Lilla stadsmuseet. !

Resultat av fokusgruppintervju!
!
Under fokusgruppens första möte diskuterades besöket på Eskilstuna stadsmuseum. 
Frågorna som ställdes var bland annat vad eleverna tyckte var bra, vad de tyckte var 
mindre bra. Vad de upplevde för skillnader mellan de olika utställningarna, och vad de 
tyckte om dessa. Vad ville de ha mer av och vad de ville veta mer om. Frågorna 
ställdes och svarades med hjälp av tolk.  !
Under fokusgruppintervjuerna framkom att flera av upplevde det som viktigt med 
guidning och förklaring i en stadshistorisk utställning. I och med språkbarriären, att 
detta skulle finnas på det egna språket, eller tolkat. Flera tyckte att Lilla Stadsmuseet 
var en mer intressant utställning, roligare, men att den inte representerade historia. 
Det som var bra tyckte flera var föremålen, det som var gammalt. Riktiga gamla 
saker. Någon kommenterade att de uppskattade hantverket, både det gamla och det 
nya. Det som var vackert och hade intressanta detaljer att titta på. Flera nämnde elden 
och spisen som intressanta.  !
En annan fråga var vad eleverna tyckte var intressant. Flera svarade att tiden var 
intressant, att se förändring och utveckling. Även låsen och låsens utveckling, hur de 
genom dem kunde se att de ändrats och utvecklats. Flera ville se mer av detta. En 
kommentar var att det som var intressant var det som kändes igen. Ett café i 
utställningen och elden. När frågan ställdes om vad de var intresserad av att veta kom 
flera svar. Många sa att de ville veta allt, om hela stadens historia från att den 
uppkom. Det allra äldsta som finns bevarat på platsen. Också hur staden uppkommit, 
varför den står på den här platsen. Flera ville veta om husen i staden, om arkitektur 
och om minnesmärken, deras historia och hur de tillverkats.  
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Under fokusgruppens andra möte kretsade diskussionen kring frågor om hur man kan 
tar till sig information, och vad man är intresserad av att veta. Frågor ställdes till 
deltagarna som diskuterade fördelar och nackdelar med olika sätt att presentera 
lokalhistorisk information om platsen. En fråga som ställdes var kring hur de helst 
ville ta till sig informationen i en historisk utställning. På bild-kort visades 
illustrationer på alternativ. På blanka kort kunde ytterligare idéer eller reflektioner 
dokumenteras, som inte fanns visade på korten.  !
Korten illustrerade bland annat; ljud, text och video som medium för att visa 
information i en utställning. Flera i gruppen stannade först upp vid video-korten. Flera 
tyckte att detta var ett bra sätt att se historia, genom riktiga gamla filmer. Även att visa 
historia genom bilder diskuterades mycket. Det utrycktes att det var bra att använda 
bilder, eftersom de då kunde visa exempelvis hur saker faktiskt har sett ut. Flera 
kommenterade på kortet om taktilitet och känsel. Det talades även om hur taktilitet 
kunde kombineras med arkitektur och byggnader för att visa husens förändring. Ett 
sätt att visa hur husens material i en stad har förändrats. Att besökare där skulle kunna 
känna på t.ex. tegel, sten eller trä för att se hur staden ändrats. Flera tyckte att det var 
viktigt med ljud, både musik och berättarröst. Att berättandet skulle kunna finnas i 
form av en ljudguide, eller en riktig guide. 

Sammanfattning av resultat!!
I början av designprocessen sammanfattades de olika behov som uppfattades i 
arbetets studier. Dessa analyserades för att urskilja riktlinjer för en ny formgivning.  !
Idag saknar utställningen tydliga teman och stöd för visuell avläsning. Dess 
interaktivitet är svårtillgänglig och mycket information baseras på text. Målgruppen 
efterfrågar visuellt berättande i form av bilder och video. Med hjälp av taktilitet kan 
ett ytterligare sinne kopplas in i gestaltningen av informationen, någonting som 
saknas idag. Viktigt är att inte förlöjliga föremålen och göra dem till enbart 
underhållande. Dess autenticitet och historiska koppling kan förstärkas genom 
faktiska föremål, video och bilder. Igenkänning är av stor vikt för att skapa förståelse 
och anknytning för målgruppen. Genom minnen knyts föremålen ihop med den egna 
historien, vilket skapar mening och förståelse. Målgruppen efterfrågar hela historien, 
från platsen grundande och äldsta föremålen hela vägen fram till idag, och kanske 
även vidare. Behov ses dock att i detta även skapa tydliga visuella hjälpmedel för att 
förklara föremålen, att sätta dem i ett sammanhang. !
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Svårigheter finns i att förklara platsens historia, och att inte missta den för Sveriges 
historia. Utställningen bör förtydliga att det är den specifika platsen, Eskilstuna, som 
det berättas om. 
 
Då platsen för utställningen, själva utställningsrummet, är lokaliserat i en trafikerad 
korridor med passager till andra utställningar på museet, sätts krav på avskiljning 
samt förtydligande av utställningens början och slut. !
För att förtydliga föremålen och informationens historiska koppling behöver 
utställning utformas med tydligare avgränsning och tematik. Idag finns teman, men 
dess rubriker och indelning visar smala perspektiv som gör dem svåra att förstå !
I observation och vid samtal i fokusgrupp noterades att intresse och förståelse väcktes 
när historien förklarades genom relaterbara teman. När besökaren kunde känna igen 
historien, eller jämföra den med sina egna erfarenheter, skapades intresse för 
innehållet. Detta skedde både på individuell nivå med reflektioner som ”en sådan 
hade jag när jag var liten i mitt hemland” eller kopplat till ursprungslandet som helhet 
”i Syrien har människor också sådana, så gör vi också”. !
Då målgruppen saknar grundläggande kunskaper i svenska, samt att vissa är 
analfabeter och inte heller har läskunnighet inom sitt eget språk, ställs högre krav på 
tillgänglig taktilitet och interaktivitet i utställningarna. De delar som är interaktiva 
behöver därför stödjas av affordans och en igenkännbar form. Hantverk, att tillverka 
eller skapa är sätt att visa detta på. Detta var även någonting som skapade stor 
igenkänning hos målgruppen under observation. Samtal och gestikulationer kring 
hantverk blev som ett slags teckenspråk. Det hördes kommentarer som; "såhär maldes 
mjölet när jag var liten" eller "såhär kardade man ullen till kläderna i mitt hemland”. 
Det handlar inte om att enbart visa maten, kläderna och husen, utan också hur det som 
finns runt, och har funnits, egentligen kommit till. Hur husen är byggda, hur kläderna 
tillverkades eller hur människor lagade maten. På så sätt flyttas interaktivitet in i 
berättandet.  !
Behovet av igenkänning för att skapa anknytning sågs genomgående i all insamling av 
metod. Igenkänningen till målgruppens egna historia förstärkte kopplingen till den 
information som presenterades. Genom dialog och diskussion med frågor kring 
skillnader mellan Eskilstunas historia och den från hemlandet uppstod anknytning och 
förståelse till det man mötte. Tonvikt fanns på olika kulturernas identitet, seder och 
sätt. Just jämförelsen mellan liknelserna och skillnaderna var det som det diskuterades 
mycket. Den utveckling som skett i Sverige, och vad som är anledningen till den. För 
att nå denna diskussion krävs att temat och innehållet i utställningen är intressant och 
väljs ut med medvetenhet, tillsammans med en form som välkomnar besökaren 
genom sin tillgänglighet och sitt sätt att förmedla informationen. Interaktivitet och 

�34



taktila utställningselement är ett sådant sätt och som möjliggör att uppleva historien, 
att skapa igenkänning och knyta an. Att informera med bilder och visuella hjälpmedel, 
kan ge ytterligare stöd i att förklara och berätta, eftersom de inte kräver 
språkförståelse. Däremot kan bilderna tolkas olika, och hur de väljs ut är viktigt att ta 
i beaktning. !
Vid observation sågs flera teman eller moment i utställningarna som väckte minnen 
och igenkänning. Överallt i observation och vid diskussion kring re-designen av 
utställningen drogs dessa paralleller; mellan det som finns nu i elevernas 
ursprungsländer, och det som visades i den historiska utställningen de nu besökte. 
Föremål och hantverk som i Eskilstunas historia ses i 1600-talet, men som i 
exempelvis Eritrea ses som vardagsföreteelser idag. Dessa ämnen skapade stor 
igenkänning och anknytning till de ämnen som diskuterades.  

!

!

!

!

!

!

!

!
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Designprocess!

!
I designprocessens första skede kretsade idéerna kring att enbart utgå från en taktil 
utställningspedagogik. En uppfattning att allt skulle gå att ta på, och att interagera 
med, för att skapa förståelse. I skiss fokuserade idéerna kring olika hantverk och saker 
människan genom sitt liv tagit i med händerna. Berättande som sker genom skapandet 
och hur.  !
Vid observation och ur fokusgruppens samtal uppkom däremot en annan bild. 
Målgruppen var intresserade av hands-on pedagogiken, den fångade deras intressen, 
men för dem var den inte synonym med historia. Viktigt för dem var att behålla 
autenticitet och ”den gamla känslan” i det som visades, för att informationen skulle 
betraktas som riktig och som fakta. För flera var museum synonymt med gamla 
föremål, och interaktiviteten av mindre vikt. Det som framkommit genom 
undersökning och i litteraturstudier, bland annat i Falk och Dierking (2000), har dock 
varit att interaktion och delaktighet är viktig för att knyta ann till föremålen, och till 
deras historia. Det som bör hittas är en balans, där de historiska föremålen finns med, 
men kan kompletteras genom andra berättartekniker som ger djup. Ett förslag med 
dessa två delar kombinerade, genererades.  !
Något som även uppmärksammats vid analys var att kronologin kan fungera som stöd 
för vägvisning och struktur genom utställningen då berättande text saknas. Att ordna 
utställningens innehåll i kronologisk ordning kan skapa vägledning och placera 
innehållet i ett sammanhang. Det behöver däremot finnas tydliga visuella grepp och 
former, som är igenkännbara och underlättar denna förståelse. Formspråket behöver 
hitta ett manér som är lättillgängligt och tydligt, utan att gränsa till det barnsliga. Ett 
formspråk som signalerar upptäckande, men som inte på något sätt nedvärderar 
användarens förmåga att förstå dess innehåll.  !!!!!!!!!
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Skiss!
!
Nedan visas ett urval av skisser från designprocessen. Flera av de idéer som dykt upp 
tidigt i processen har använts och gett riktning i projektet. !

!    !  

!     !  
Figur 15. Ett sammanställt kollage över skisser ur designprocessen.  !
Figur 15 visar flera skisser ur idégenerering- och skissprocessen. Bland annat ses en 
skiss på en eventuell informationstavla som presenterar platsen. En bild visar 
reflektion kring föremål och hur de kan presenteras. Under visas på vilket sätt 
innehållet kan tänkas kommuniceras och hur det genom material kan berätta om tid 
och förändring. Metoddiskussion !
Genom den rumsliga analysen skapades en förståelse för utställningsrummet, dess 
förutsättningar och brister. Observation och fokusgrupp skapade en förståelse för 
målgruppen. En av de risker som finns i valet av metod är det faktum att den språkliga 
barriären bidrog till viss försvårad kommunikation, och att en del av den insamlade 
datan har krävt en stor del tolkning. Vid tolkning finns en risk för influerande av egna 
åsikter och tankar som sedan kan ha färgat resultatet ur metoderna. Exempel är 
resultatet från den öppna observationen. I förhållande till undersökningens syfte 
uppfattas dock fördelarna med metodernas utfall överväga deras eventuellt negativa 
påverkan på resultatet. Alternativet hade varit att undvika samtalen och 
diskussionerna med målgruppen och enbart analysera målgruppen på distans. Syftet 
med metodvalet har varit att komma målgruppen nära och att förstå deras behov och 
perspektiv, något som inte uppnåtts genom enbart en sekundär data-insamling eller 
litteraturstudier kring problematiken.  
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Utprovning och koncepttest!
!
Efter analys och genomgång av insamlad empiri och litteratur genomarbetades 
skisserna och sammanfördes till en konceptskiss. De olika delar som behandlats i 
tidigare skisser sammanfördes till ett övergripande koncept för rummets utformning 
och utställningens upplägg. En övergripande skiss sammanställdes. Skissen visades 
sedan och diskuterades med flera intressenter i projektet; två pedagoger från SFI, två 
arkivarier och pedagoger från museet samt en före detta elev vid SFI. Detta för att få 
input på designens olika delar för att kunna gå vidare eller eventuellt göra 
korrigeringar i gestaltningen.  

Figur 16. Bilden visar en skiss för hur en utställning skulle kunna se ut. !
I möte med de olika parterna diskuterades resultatet av metoder. Gestaltningsförslaget 
och dess konceptet diskuterades utifrån en översiktsskiss över utställningen (figur 16). 
Ur diskussionerna kom det bland annat fram till att orienteringen i rummet ytterligare 
behövde förstärkas för att skapa riktning för besökarna. Det framkom även att ökad 
kontrast mellan utställningens olika delar behövdes. Detta exempelvis genom en 
bredare uppdelning av tid. 

!!!!!!!!!
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Gestaltning!

Ett koncept formulerades med utgångspunkt i att berätta historia genom multimodala 
utställningsmoduler, där flera tekniker och medier sätts i ett sammanhang. I analys av 
den nuvarande utställningen framkom att det fanns flera brister i formen. En otydlig 
struktur, en utsida som inte förklarade utställningens innehåll och att det krävdes god 
läsförståelse för att kunna ta till sig informationen. Genom tydligare struktur, 
kongenialitet och igenkänning är syftet att skapa en röd tråd genom historien. En röd 
tråd som vägleder besökaren, men som även möjliggör fria rörelsemönster i rummet.  

Val av innehåll!
!
För att skapa lärande, behövs intresse. För att fånga detta intresse, behövs en 
tillgängligt och intresseväckande form. För att väva samman dessa två krävs relevanta 
teman och innehåll. Det är inte enbart temat som är viktigt, utan även de föremål, 
bilder och videos avsändaren, Stadsmuseet, väljer att visa. Exakt vilka föremål som 
bör visas, eller vad som ska visas i vilket medie diskuteras inte vidare i detta arbete. 
Det är ett fortsatt arbete för historiska pedagoger, arkivarier eller annan kunnig 
museipersonal. Däremot bör frågan kring vad som ska visas diskuteras. Vid 
observationer, och vid fokusgruppens diskussioner, kunde vissa teman eller 
intressanta punkter urskiljas.  !
I undersökning urskiljdes bland annat att målgruppen var intresserad av hantverk, 
arbete och vardagliga skeenden som att laga mat. Detta var ämnen som målgruppen 
knöt ann till, och som väckte reflektion inom gruppen.  Innehållet i utställningen 
berättar även den en historia enbart genom att finnas med. Detta kan nämnas som det 
Abbott (2008, s. 28) kallar ”narrativet inom narrrativet”. Den yttre kontexten och dess 
narrativ; form, färg och material, berättar en historia. Däremot skapas inte lärande och 
förståelse utan att denna gestaltning fylls med innehåll. För att att utforma och välja ut 
utställningens innehåll bör det finnas en medvetenhet kring vad att tanken är med det 
som ska förmedlas. Både för att väcka målgruppens intresse, men också för att 
exempelvis skapa kunskap och lärande om historiska förändringar.  !
Då målgruppen, Sfi-eleverna, besöker utställningen i grupp gör det även att de tar del 
av utställningen i ett sociokulturellt sammanhang. Deras dialog och möte med 
utställningen som grupp, men bakgrund i olika kulturer, möjliggör att utnyttja 
varandra för att avläsa informationen. (Falk och Dierking, 2000, s.138) !!
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Utställningskonceptet syftar till att förmedla lokalhistorisk information. I detta fall 
historia om Eskilstuna, dess utveckling och förändring över århundraden. Betoning 
ligger på utveckling och igenkänning, saker som har förändrats och hur det har 
förändrats. I förslaget gestaltas fem olika århundraden i Eskilstunas historia. Dessa 
århundraden representeras av varsin modul, innehållandes olika typer av information. 
Berger mfl. (2007, s.104) skriver om narration i utställningsmiljöer. De skriver om hur 
utställningsformen ofta växer ur ett syfte och fastställt budskap. Att ha ett budskap är 
gemensamt för alla typer av utställningar, oavsett tema eller intention. Ur rumsanalys 
av den nuvarande utställningen Se Eskilstuna, framkom att utställningens form inte 
berättade mycket om dess innehåll. Det saknades även koppling mellan tema och 
innehåll. Det nya designkonceptet syftar till att förtydliga utställningens teman och 
förklara dess innehåll genom att använda olika medier. 

Koncept!!
Utställningens koncept utgår från att berätta om platsen och staden Eskilstuna. Både 
dess hus, byggnader och material, men även vardagligt liv och förteelser. Företeelser 
eller scenarion som är aktuella även idag, men har sett annorlunda ut. Husen används 
som en grundform i utställningen, för att skapa anknytning till utställningens syfte 
som förmedlare av stadshistorik. Genom att föra in information i många av 
utställningens delar och formelement, skapas en gestaltning som både berättar och 
tydliggör Eskilstunas historia. I genomförande av metod och litteraturstudier framkom 
att multimodalitet i kombination med taktilitet, kunde underlätta avläsningen av 
information. I utställningskonceptet gestaltas historien kronologiskt, från då till nu, 
men med hjälp av flera olika uttrycksmedel och sätt. Vid kombination av olika 
hjälpmedel, stärker funktionerna varandra och skapar synergier som underlättar 
förståelsen för det besökaren möter. Detta kommer att tillämpas i gestaltningen.  !
Att placera informationen i ett sammanhang, är avgörande för att besökaren ska kunna 
förstå det som presenteras. Detta sammanhang, behöver även vara kongenialt med 
utställningens syfte, som i detta fall är att skapa lärande om Eskilstunas historia. I 
förslaget diskuteras den inre, så väl som den yttre kontexten.  !!!
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Figur 17. Konceptbild av den nya utställningen.  	!
I figur 17 ses en konceptbild för ett förslag på en utställningsform där teorier och 
metoder ur arbetet tillämpats. Konceptet består av följande delar;	!
- Startpunkt	
- Moduler 	
- Nedsänkta montrar 	
- Vägledande linje	

Startpunkt	!
Idag sakas en tydlig inledning eller markering av utställningens innehåll eller dess 
upplägg. Genom en tydligt anslag, eller början, skapas en bild om vad utställningen 
kommer bestå av. Detta skapar en förväntan för vad besökaren kommer att möta (Falk 
och Dierking, 2000) Utan ett anslag så stämmer inte förväntningarna och upplevelsen 
inte stämmer överens, vilket skapar en försämrad upplevelse av utställningen. (ibid.) 
Genom en tydlig start, i form av en introducerande karta, berättas vad utställningen 
handlar om: platsen Eskilstuna.  !
För att förtydliga utställningens syfte att berätta om Eskilstunas historia, placeras två 
kartor vid utställningens entré. En karta visar Eskilstunas placering i världen. Till 
sidan om denna, visas en taktil 3D modell av innerstadens bebyggelse. I figur 18 ses 
startpunkten markerad. 	
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� 	
Figur 18. Utställningens startpunkt. Världskarta och taktil 3D karta. 	!
Stadens placering i förhållande till resten av världen förklaras genom en kartan som 
placeras runt rummets mittpelare. Kartan är ett effektivt sätt att skapa en överblick av 
platsen och dess spatiala läge och förhållande till resten av världen (Holsanova, 2010, 
s.48)  Genom en markör-symbol i större skala förtydligas ”du är här” i Eskilstuna. På 
kartan finns möjlighet till ett interaktivt moment, där besökaren kan sätta en markör 
eller nål på den plats de själva kommer ifrån. Genom att låta besökaren interagera 
med utställningen skapas anknytning till det som berättas. Detta knyts även till ett av 
Eskilstuna stadsmuseums verksamhetsmål: ”där historien blir en källa till reflektion 
kring den egna tillvaron” (Eskilstuna kommun, 2010) Syftet med detta är även att 
redan här sätta igång tankeprocessen kring den egna historien och bakgrunden. 	!!

� 	!
Figur 19. Världskarta på pelare, och framför en tredimensionell taktil karta över 
Eskilstuna innerstad.	!!
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Den taktila tredimensionell karta placeras intill, på ett podium i bordshöjd. Här visas 
en modell av Eskilstuna som det ser ut idag. Se figur 20. Kartan är taktil med 
interaktiva moment. Genom att trycka på en knapp visas lyses markerade dioder upp i 
kartans botten. Knapparna möjliggör att tryckas på, och genom sin form uppmanar de 
besökaren till interaktion. (Ware, 2010, s.100) De markeringar som lyses upp i kartan 
visar stadens geografiska utbredning över tid i. Varje århundrade representeras av en 
knapp. Tryckknapparna afforderar att tryckas på, och dess sammanlänkning mellan 
kartans markerade områden förtydligar dess funktion. Besökaren får en direkt 
feedback på knapptryckningen när markeringen lyses upp på kartan. 	!

� 	
Figur 20. Taktil 3D modell över Eskilstuna 	!
Kartorna utgör utställningens start och förtydligar utställningens syfte som förmedlare 
av stadshistoria. Dess placering utnyttjar rummets arkitektoniska form, på pelaren 
som utgör rummets mitt och är det första besökaren möter när de träder in i 
utställningsrummet. Utifrån insamlad data kunde det ses att det var viktigt att markera 
utställningens innehåll och syfte, att förklara för besökaren vad det är den möter. (Falk 
och Dierking, 2000 och Achiam 2014).	

Moduler !!
I analys av den nuvarande utställningen ”Se Eskilstuna” kunde det ses att 
utställningsformen var en stor del till varför inte besökarna förstod innehållet. 
Ytterligare var den inre strukturen bristfällig, och små marginaler mellan olika 
indelningar och grupperingar gjorde att teman och innehåll var svåra att läsa av. 
Utställningens form bjöd inte in besökarna att titta på innehållet, vilket i sin tur ledde 
till att man inte lärde sig eller tog till sig informationen. 	!
Genom att ge utställningen ett formspråk som berättar om dess innehåll och syfte, 
förstår besökaren vad de kommer att möta. Först behöver man fånga intresse, för att 
sedan kunna skapa lärande. Tydligare förväntningar, underlättar möjligheten att förstå 
och analysera innehållet.	
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Modulernas form hämtar inspiration från staden Eskilstuna och dess byggnader. 
Genom att använda formen av en stad förtydligas utställningens innehåll och syfte: att 
berätta om stadens och platsens historia. Modulerna blir behållare för information, där 
varje modul representerar historia under ett århundrade. Tillsammans skapar de en 
kronologisk tidslinje över historia i Eskilstuna, och berättar om livet under de tiderna. 
I modulen samlas flera olika typer av visuella hjälpmedel: bild, video, historiska 
föremål och taktila element, som tillsammans hjälper till att förmedla olika 
århundraden av platsens historia. 	

� 	
Figur 21. I färg ses utställningens moduler.	!
Modulerna är placerade från vänster till höger i utställningsrummet, dessa ses i figur 
21. De gestaltar staden i form av byggnader. Byggnadernas höjd ses från lågt till 
högre, där höjdskillnaderna visar på den utveckling och tillväxt som staden genomgått 
genom historien. Modulernas form, huskroppar, förtydligar utställningens syfte som 
stadshistorisk utställning. Varje hus-modul representerar ett århundrade av historia 
och information. 	

� � 	
 	
Figur 22. Två moduler ur utställningskonceptet. 	
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!
Ovan i figur 22 ses två hus från olika århundraden; 1700-talet och 1900-talet. Valet av 
tidsintervall på 100 år för varje modul, möjliggör att visa en förändring, utveckling 
och kontrast. Antalet moduler lämpar sig för lokalen på museet och skapar en 
tillgängligt utrymme även för besökare i rullstol. Inom en 100 årig tidsintervall sker 
stora förändringar, jämfört med en kortare tidsperiod, exempelvis 25 år (den 
tidsintervall som används i utställningen idag) ger en för uppbruten historia där 
förändringarna mellan intervallerna är små. Kontrasten blir liten i det som berättas, 
djupet tappas, vilket försvårar avläsningen av skillnader. (Ware, 2008, s. 50). 
Modulerna placeras med marginal från varandra, med luft runt alla sina fyra sidor, 
vilket skapar möjlighet att läsa av dem som egna enheter. Varje modul skiljer sig i färg 
och i material, vilket skapar avgränsning (Ware, 2008, s.83)	!
Material !!
Modulernas yttre material är även ett sätt att förklara tid och förändring. Genom en 
förändring i material, från grövre timmer, till tegel, lättbetong och plåt, berättar husen 
även visuellt  och taktilt om byggnadsteknikens förändring över tid.	!

� 	
Figur 23. Byggnadsmaterial i förändring. Från vänster: trä, trä, tegel, betong. 	!
Kontakt med utställningen skapar interaktivitet och inlärning. I figur 23 ses skiss på 
hur materialen förändras. 	!
I rumslig analys framkom den nuvarande utställningens brist på struktur och 
kopplingen mellan tema eller rubrik, och innehåll. Det noterades att förändring och 
historisk utveckling förklarades tydligare, då det upprepades. Ett exempel var de lås 
som fanns i Se Eskilstuna, som upprepades och förändrades genom tidslinjen. Ware 
diskuterar hur upprepning, skapar en förväntning i sökande av information. (Ware, 
2008) Genom att skapa ett system för information i utställningen, underlättas dess 
orienterbarhet.  Genom att återupprepa samma typ av föremål i varje tids modul kan 
den historiska förändringen och kontexten förtydligas. Föremålen och informationen 
behöver ramas in av ett sammanhang, ett tydligt tema. 	!!
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Tema!!
Genom tydligare grupperingar och en form som stödjer och förtydligar innehållet 
skapas likhet och struktur. Valet av teman och innehåll utgår från de ämnen som 
diskuterats i fokusgruppintervjuer. Varje sida på en modul, får ett tema av följande: 
hemmet, samhället, arbetet och högtider. I figur 17 ses två av dessa sidor och teman 
representerade; hemmet och samhället. !
De teman som valdes var ämnen som fångade målgruppens känslor och skapa 
diskussion. Falk och Dierking (2000) nämner att upprättandet av denna typ av 
personlig kontext leder till djupare lärande genom att det tillåter individen att knyta 
ann och skapa meningsfullhet med den presenterade informationen. Igenkänningen 
väcker tankar, skapar minnen och lärande. Varje sida av modulen, varje tema, skapar 
en behållare för informationen.	

�  
Figur 23. Modul där två sidor ses, till vänster tema arbete. Till höger, tema hemmet. 	!
Figur 23 visas en skiss på en modul som representerar 1700-talet i Eskilstuna. I bilden 
markeras två teman; tema arbete och hemmet.  När man berättar om tema ”arbete” 
kan det exempelvis handla om hur människor har arbetat, vad skillnaderna varit för 
män och kvinnor. Bilder från arkiv blandas med illustrationer. 	!
Under temat ”Hemmet”, kan det berättas om hur man bodde, hur familjen var 
sammansatt och vad människor åt och hade på sig. Paralleller till hur man odlat mat, 
eller när råvaror importerats. Hur hemmet såg ut, hur familjen var sammansatt, vad 
människor åt och vad de hade på sig. 	!
Dessa teman upprepas på varje århundrades modul, och skapar en röd tråd genom 
innehållet och en förståelse för hur förändring skett genom tiden. Vad avsändaren 
väljer att berätta om, och med vilket perspektiv, påverkar hur besökaren uppfattar 
utställningen. Archiam et.al, (2014) förklarade hur kluster och grupperingar kan 
affordera både generalisering och jämförelse av objekt.  Hur utställningens 
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presentation och sammansättning kognitivt kan affordera till reflektion och 
upptäckande genom detta. Genom att medvetet berätta om händelser och föremål som 
har skapat en förändring i samhället, och också genom att visa den förändring som 
skett, skapas förtydligande kring historisk utveckling.	!!
Det vi väljer att berätta om och de representationer som väljs ut, skapar en uppfattning 
hos besökaren. Hall mfl. (2008) beskrev detta som en del av att forma en identitet. I 
den tidigare utställningen utfördes innehållets tema efter fyra rubriker och teman: 
arbete, fritid, brott och hälsa. I diskussion med målgruppen överensstämde inte dessa 
teman med det som de var intresserad av att veta. Dess kategorisering gav inte heller 
en tydlig förståelse för utställningens innehåll och syfte. 	!
Innehåll!!
Vad avsändaren väljer att berätta om, och med vilket perspektiv, påverkar hur 
besökaren uppfattar utställningen. Archiam et.al, (2014) förklarade hur kluster och 
grupperingar kan affordera både generalisering och jämförelse av objekt.  Hur 
utställningens presentation och sammansättning kognitivt kan affordera till reflektion 
och upptäckande genom detta. Genom att medvetet berätta om händelser och föremål 
som har skapat en förändring i samhället, och också genom att visa den förändring 
som skett, skapas förtydligande kring historisk utveckling. !!

� 	
Figur 24. Modul med markeringar för olika typer av medier. 	!!

Taktil interaktiv panel 

Illustration eller bild

Föremålsmonter

Taktilt material 
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I modulen kombineras flera modaliteter. Genom skärmar, bilder och föremålsmontrar 
samt med hjälp av taktila element berättas historien. Utställningens innehåll talar till 
flera sinnen genom att använda bild, media, monterföremål samt taktil design. Urvalet 
syftar till att både skapa intresse för besökaren, samt att sätta informationen i en 
kontext som skapar en förståelse för sammanhanget. Detta skapar det man kan kalla 
för ”retoriskt kluster. ” Genom föremålens placering på varje sida, är de lättare att läsa 
av och skapar minskad kognitiv belastning för betraktare. (Holsanova, 2010 s.94)	!
Innehållet i modulerna skiljer sig, mellan de olika århundradena då föremålen är olika 
och fördelas på olika sätt. I mötet med denna information är sökprocessen mer 
individuell (Ware, 2008, s.138) och drivs av eget upptäckande.	

Taktilitet !!
I modulen möter besökaren av en panel med interaktiva moment. Denna taktila panel, 
som ses markerad i figur 25, är en viktig del för att skapa lärande för målgruppen i 
utställningen. De taktila elementens historiska koppling förstärks med hjälp av 
kompletterande monterföremål och bilder. Just bilder, är ett mycket effektivt visuellt 
representationsmedel för snabb identifikation. Detta är någonting extra viktigt, med 
tanke på målgruppens bristande kunskaper i svenska, och därav avsaknaden av text. 	!
Det taktila elementet lyfts ur de observationer som gjordes i genomförandet av metod, 
och besök i Lilla Stadsmuseet. Det observerades att målgruppen intresserade sig för, 
och startade diskussioner kring moment som var taktila och bjöd in till att använda. 	!!

!  
Figur 25. Modulens taktila panel.  !
På den taktila panelen presenteras artefakter eller föremål kopplade till sidans tema. 
För att förstärkas ytterligare kan det i den taktila panelen även finnas ett interaktivt 
moment där besökaren får känna och testa de redskap och tekniker som använts för att 

Taktil panel
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tillverka tyget och kläderna. Det kan även handla om att känna på tyger eller att känna 
tyngden från järn. Genom att känna på t.ex. ett tygprov kan man känna tygets strävhet 
eller vilket material det är tillverkat av. I figur 26 ses ett exempel på hur detta skulle 
kunna ta form i utställningen. 	!

� 	
Figur 26. Skiss på taktil panels utformning.	!
Genom att visa olika typer av kläder från denna tid kan även olika samhällsklassers 
skillnader visas. I montrar ovan kan verkliga föremål och historiska artefakter visas. 
Genom att integrera utställningsföremålen med taktilitet och interaktivitet 
tillgängliggörs innehållet. (Falk och Dierking, 2000) I de andra modulerna, som 
representerar andra århundraden, kan liknande typer av föremål visas. Detta skapar 
både skillnader och olikheter som förtydligar den historiska utvecklingen.	!
Användandet av bilder med symbolik är ett sätt att trigga en viss association eller 
igenkänning hos mottagaren. Vissa bilder eller scener kan ha starkare association än 
andra. Denna uppfattning och tolkning är individuell och varierar beroende på 
besökarens tidigare erfarenheter. (Ware, 2008, s.124) Bildernas stil, om de är analoga 
eller realistiska, kan även det påverka uppfattningen av dess mening eller innehåll. 
Valet av bild och bildstil har ofta med vad avsändaren vill visa att göra (Holsanova, 
2010, s.65)I denna typ av utställning kan det med fördel användas realistiska bilder, 
eftersom det kan stärka den historiska kopplingen till dess historiska anknytning. 	

Nedsänkta montrar!!
Den äldre historien tar plats i utställningsrummet som nedfällda montrar i marken. 
Dessa ses mellan hus-modulerna genom hela tidslinjen. Ett exempel på en sådan 
monter ses i figur 27 och även i detalj nedan i figur 28. 	!!
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!!!

� 	
Figur 27. I färg ses nedsänkta golv-montrar. 	!
Under fokusgruppsamtal och vid observation framgick att den nuvarande 
utställningens innehåll var för snävt i sin kategorisering. Eleverna var osäker på vad 
den berättade, och upplevde att den inte berättade hela historien. Målgruppen 
efterfrågade platsens äldsta föremål, historia som sträcker sig längre tillbaka än 1600-
talet. 	!
Montrarnas placering syftar både till idéen om att historien fortfarande finns i marken 
under oss och är en del av samhället idag, men även till en mer bokstavlig koppling. 
Det är i marken som många föremål har hittats, och det är genom utgrävning som de 
kommit fram och tagit plats i museets samlingar. Detta är ett sätt att lyfta fram även 
stadens äldsta historiska föremål. Montrarna har ett tjockare säkerhetsglas som gör att 
det klarar av belastning.	!

� 	
Figur 28. Detaljbild på nedsänkt golvmonter. 	!!
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Vägledande linje!!
I utställningens golv placeras en linje som leder mellan utställningens olika moduler. 
Den får en blå färg och tar form av Eskilstuna ån. En å som genom alla tider runnit 
genom staden. Linjen, som ses i figur 29,  vägleder besökaren mellan utställningens 
olika delar men inte inuti varje modul. Linjen följer tidslinjen från de äldsta husen till 
de nyaste. Dess form och placering i rummet skapar en riktning som leder framåt. 	

� 	
Figur 29 I blått ses den vägledande linjen. 	!
Linjen är det Ware (2008, s. 64) benämner som en semantisk linje; utgjord av former 
knutna till varandra med hjälp av en kontur. Denna kontur eller linje skapar ett 
mönster och en riktning. Besökares rörelsemönster i utställningen kan variera, 
beroende på dess tidigare erfarenheter kring hur en utställning bör avläsas. Den 
vägledande ”ån” i marken är däremot ett sätt att förtydliga utställningens tänkta 
läsriktning. Linjen leder mellan utställningens olika moduler och är det Ware (ibid, s.
102) menar vara enklare och mer universellt mönster. Den kan följas från början till 
slut, och kräver inte någon läsförståelse.	!!!!!!!!!!!
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Slutsats!

Arbetets syfte har varit att undersöka hur en stadshistorisk utställning bör formges för 
att förmedla sitt innehåll till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i 
svenska. 

Besvarande av frågeställning!
Genom en tydligare utställningsform som berättar sitt innehåll och skapar 
förväntningar på det målgruppen ska möta. En uttrycksfull och visuell formgivning 
fångar intresse, och berättar samtidigt om utställningens innehåll. Kronologi, och en 
vägledande linje hjälper besökaren att förstå utställningens historia. Genom 
interaktiva kartor förtydligas utställningens syfte som stadshistorisk utställning.  !
Progression, och jämförelse mellan olika tidsperioder och dess föremål skapar 
förståelse för ett historiskt förlopp och utveckling. Jämförelse och förändring finns 
med i alla utställningens delar, från med hjälp av tydliga återkommande teman, skapas 
ett mönster som underlättar sökbarheten i utställningen, utan att vara beroende av text. 
Genom en visuell utställningsform som kombinerar flera olika modaliteter. 
Tillsammans stärker de olika medierna varandra, och med hjälp av taktilitet skapas 
ytterligare närhet och förståelse för det som utställningen presenterar. !
I arbetet har stor tyngd lagts på de olika perspektiv och erfarenheter som kommer med 
kulturella skillnader. De skillnader, men framför allt de likheter som urskiljts. 
Innehållet och formen hänger samman, och är direkt beroende av varandra. Utan att 
fånga intresse, och tala till våra sinnen och vår uppmärksamhet, får inte innehållet 
något värde. Med en intressant och tilltalande form väcker vi intresse, men utan ett 
talande innehåll skapas ingen anknytning eller djupare förståelse.  !
I arbetet har det konstaterats att syftet med utställningen, och dess rumsliga form är A 
och O för att skapa en informativ rumslig miljö som kommunicerar sitt innehåll utan 
text. Det är viktigt att veta vad är det som ska kommuniceras, och till vem för att hitta 
sätt att kommunicera som verkligen når fram. Det går inte att bestämma besökarens 
upplevelse, eller att bestämma hur de kommer att uppfatta det som presenteras, men 
att vara medveten om målgruppens förutsättningar och perspektiv är av stor vikt för 
att kunna skapa en god design. Att inte förlora betraktaren, och låsa sig i sin egen 
vision eller uppfattning. Genom förbättrad användning och disposition av 
utställningens visuella information har innehåll lyfts fram i rummet. Genom en tydlig 
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tidslinje, med grupperat innehåll som är lättare att urskilja och gruppera kan 
besökarna lättare orientera sig både i rummet, och i utställningsinnehållets olika delar.  

Diskussion!
!
När det talas om historia, och om identitet eller mening, bör det reflekteras kring hur 
exempelvis historia verkligen berättas. Berättas enbart det som är bra, och mörkas det 
obekväma? Sanning och fakta är svåra begrepp, som oftast innehåller en nyanserad 
åsikt eller syfte. En ambition kan finnas i att berätta ”den sanna historien” eller att 
skapa en så neutral bild som möjligt av den utveckling som skett på platsen. Ändå 
sker alltid ett urval, och alltid appliceras ett perspektiv på det avsändaren berättar om. 
Så även när en formgivare rumsligt formger informationen. Vad får högst prioritet 
eller utrymme? Vilka teman väljs för att gestalta efter? Orden på texten och färgerna i 
rummet, allt är val som görs och som skapar formen utefter en formgivares egen bild 
eller uppfattning om vad utställningen ska kommunicera.  !
I gestaltningsförslaget används multimodaliteter, där bilder och visuellt material 
spelar en stor roll i att berätta historien. Detta för att förklara och förtydliga en 
stadshistorisk utställnings innhåll för målgruppen utrikes födda med bristande 
kunskaper i svenska. De bilder som väljs ut för att förmedla ett visst syfte, men att 
garantera besökarens tolkning. Om inte bilderna kommunicerar det tema som de 
berättar om, exempelvis om hemmet, finns en risk att besökaren inte förstår den 
tematik som utställningen är uppbyggd kring. Holsanova (2010, s.44-53) talar om 
bildtolkning, och att bildens mening eller symbolik ofta tas för givet. Avläsningen av 
bilden menar hon kopplas starkt till tidigare erfarenheter. Detta kan skapa olika typer 
av känslor och associationer kring innehållet eller utställningens syfte, som kanske 
inte formgivaren har tänkt på. Det kan således diskuteras om enbart bild, video och 
föremål räcker för att förklara ett temas innehåll eller rubrik, eller om dessa bör 
förtydligas med hjälp av skyltar med text eller ytterligare symboler, för att säkerställa 
att betraktaren förstår dess syfte. Text och bild i samverkan kan annars nämnas som en 
annars stark kombination för att förtydliga ett syfte eller budskap (ibid, s.52) och att 
undersöka hur viss kortare text hade fungerat i miljön hade varit intressant.  !
Det finns en vinst i att inkludera målgruppen i formgivningsprocessen hela vägen, 
från förundersökning till slutgiltigt resultat. Detta för att få en förståelse för olika 
perspektiv i alla delar av utformning. Det är inte alltid så att målgruppen vet bäst om 
hur en formgivare bör designa för dem, eller vad som fungerar bäst. Att göra 
utprovningar längs med vägen kan förhindra att utställningen missar att fylla sitt syfte. 
Att bygga en utställning är en aktivitet som kräver samarbete mellan flera olika 
kompetenser och kunskapsområden (Berger m.fl, 2007, s.8, 48) Vid skapandet av 
denna typ av utställning krävs fördjupade kunskaper inom historia för att göra 

�53



innehållet rättvisa och kommunicera ett trovärdigt innehåll. I detta fall har 
målgruppen involverats i metod och i diskussion kring utställningens utformning. 
Detta har sammanställts tillsammans med teorier från experter inom ämnet, samt med 
mina egna kunskaper inom informationsdesign. Resultatet är ett konceptförslag där 
målgruppens behov uppfylls och där en ökad förståelse för rummets möjligheter att 
kommunicera information utan beroende av text har skapats.  !
Genom ökad struktur, förtydligande av grupperingar och teman samt med hjälp av en 
tidslinje både i tredimensionell form och genom en markering i marken har detta 
skapats. Samtidigt har detta skapats med en utgångspunkt i litteratur som förespråkar 
ett mer öppet lärande på museum med fria val. En utställningspedagogik där 
besökarens val och motivation i besöket är det som styr upplevelsen. Värt att 
diskutera i detta är huruvida min gestaltning möjliggör båda dessa. Genom att skapa 
och förtydliga en struktur i både rummet och des innehåll har syftet varit att förtydliga 
historiska kopplingar och paralleller mellan kulturer. Dessa strukturer och visuella 
narrativ har varit att vägleda, utan att begränsa besökarens möjligheter att göra fria val 
i sitt möte med utställningen. Genom att placera interaktiva moment i en valbar miljö, 
möjliggörs att besökaren kan fatta beslut kring vilken nivå av interaktion som passar 
hen. (Falk och Dierking, 2000) Denna möjlighet att välja, och att också hitta egna 
ingångar i utställningens innehåll har varit viktigt i arbetet. Däremot sågs ett behov av 
att ytterligare förtydliga de olika utställningens flöde och tidens följd i rummet, vilket 
arbetades in med hjälp av en tidslinje i marken. Denna linje, som fått formen av en blå 
å, förstärker orienterbarheten ytterligare, men det kan även diskuteras om den på så 
sätt också begränsar besökarens utställningsupplevelse, eftersom den visar ett 
specifikt rörelsemönster genom utställningen. Detta har varit ett dilemma genom hela 
arbetet; hur förklarar man och är tydlig, utan att låsa in besökaren i en viss uppfattning 
av utställningen och dess innehåll? I och med tidslinjens i golvets funktion som enbart 
vägvisare mellan modulerna, och inte inuti dem, lämnas ändå en stor mån av 
valbarhet i vilken information besökaren vill titta på. Utan att förstå utställningens 
flöde kan den historiska kontexten och utvecklingen i utställningen vara svår att 
förstå, vilket kan göra det svårt att sätta dess innehåll i en historisk kontext. Detta  
försvårar även avläsningen och förståelsen för det den berättar inuti varje modul. 
Slutsatsen av detta är att den visuella tidslinjen i marken gynnar gestaltningens helhet, 
eftersom den förtydligar utställningens narrativ och ökar dess möjligheter att 
kommunicera sitt innehåll till målgruppen utrikes födda med bristande kunskaper i 
svenska, utan att begränsa målgruppens upplevelse av utställningen.  !!!!!
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Förslag på vidare arbete!
!
För att fördjupa förståelsen för målgruppens tidigare erfarenheter bör deras 
historiesyn eller relation till historia undersökas. Kanske även deras tidigare 
upplevelser av museum, och hur den har format deras förväntningar på museet och 
dess roll. Hur målgruppen reflekterar kring varför de från början besöker ett museum. 
Denna förväntning, som finns redan innan museibesöket, påverkar hur besökaren tar 
till sig informationen, och hur de tar till sig information eller hur de beter sig i 
utställningen. !
Något som även kan diskuteras är hur avsaknaden av skyltar påverkar Eskilstuna 
stadsmuseums övriga besökare. En vanlig uppfattning om museum och dess innehåll 
är att den till stor del består av föremål eller bild med tillhörande informationstext 
eller broschyr. Frågan är om dessa besökare en tillräckligt djup kunskap genom att 
enbart uppleva utställningen, eller om avsaknaden av skyltar istället skapar frustration 
över att inte fått möjlighet till fördjupad kunskap. !
Vid undersökning och i fokusgruppdiskussion behandlades användandet av 
kompletterande ljudguide på olika språk. Detta genom exempelvis en portabel 
ljusspelare med berättande om utställningens innehåll. Denna uppgift har varit att 
undersöka hur utställningen kan utformas utan att använda text eller vidare 
information. Vid ett verklig implementering av gestaltningskonceptet på museet bör  
undersöka ett eventuellt kompletterande informationsmaterial undersökas och 
utprovas. Detta för att ge möjlighet till fördjupad kunskap och förståelse för 
utställningens innehåll. Vidare kan det även undersökas hur utställningen gynnats av 
en audiell berättarröst eller guide som tar besökaren igenom hela historien för att ge 
ytterligare fördjupad information.  !!!!!!!!!!!!!!
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Figurhänvisning!!
Figur 3: En översiktsbild över utställningsrummets. Bild lånad från Eskilstuna 
stadsmuseum, illustration av Katarina Wahlstedt.  !
Övriga bilder är illustrerade, redigerade eller fotograferade av författaren, om ingen 
annan källa anges.  !
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