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Sammanfattning 

Tidigare forskning tyder på att det kan vara svårt att få besökare att ta del av 
utställningstexter. Studien ifråga undersöker därför hur berättartekniska grepp 
kan användas för att skapa läsvärda utställningstexter. Det kombinerade design- 
och forskningsprojektet grundar sig i ett uppdrag från föreningen 
Kunskapsturism Kafjärden, som vill ha hjälp med att ta fram en populärhistorisk 
utställningstext om den svenska stormaktstiden och rikskanslern Axel 
Oxenstierna.  

I studien undersöktes effekten av de fem berättartekniska greppen anföring,  
disposition, tempus, bildspråk i form av metaforer och liknelser samt tematiskt 
fristående adjektiv. Baserat på analyser av användningen av dessa grepp i 
befintliga utställningstexter, konstruerades två prototyper av en narrativ 
utställningstext om Axel Oxenstierna.  

Utprovningar av prototyperna indikerade att en omvänd disposition skapar 
nyfikenhet att läsa texten, att historiskt presens gör det lättare för läsaren att leva 
sig in i berättelsen samt att bildspråk och tematiskt fristående adjektiv främjar 
mottagarens föreställningsförmåga. Typen av anföring verkade däremot inte 
påverka läsupplevelsen nämnvärt.  

Resultaten indikerar att berättartekniska grepp har en inverkan på 
utställningstexters läsvärde och att en viss användning av greppen dessutom kan 
göra mottagarna mer benägna att läsa texterna. Undersökningen mynnade ut i en 
gestaltning till Kunskapsturism Kafjärdens utställning om Axel Oxenstierna. Där 
användes de fem berättartekniska greppen på det sätt som visade sig vara mest 
intresseväckande i utprovningarna.  
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Abstract 

Previous research suggests that it can be difficult to get visitors to read the texts 
in an exhibition. Hence, the present study investigates how narration techniques 
may be used in order to grab readers’ interest and create readable exhibition texts. 
The combined design and research project was led in collaboration with a 
Swedish local history association. The design brief was to create an exhibition 
text for a forthcoming exhibition about 17th century Swedish politician Axel 
Oxenstierna.  

The study focused on the effects of five different narration techniques, namely 
style of speech, discourse structure, tense, figurative language in the form of 
metaphors and similes, and the use of adjectives. Based on analyses of 
preexisting exhibition texts, two prototypes of a narrative about Axel Oxenstierna 
were constructed.  

Results from user testing then indicated that a reverse discourse structure creates 
curiosity for the story in question, that present tense facilitates reader 
involvement into the narrative, and that the use of figurative language and 
adjectives promotes the creation of mental imagery while reading. The style of 
speech in the narrative did not seem to have an impact on the reading experience.  

These results suggest that the narration techniques examined in this study affect 
the readability of exhibition texts, and that a particular use of these techniques 
may be preferable in order to get visitors to read the texts. Research findings were 
then used to create a final version of the narrative exhibition text about Axel 
Oxenstierna. 
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Förord 

Tell me the facts and I’ll learn. Tell me the truth and I’ll believe. But tell me a 
story and it will live in my heart forever. 

(Nordamerikanskt ordspråk)  
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1. Inledning 

Denna del beskriver premisserna för det kombinerade design- och 
forskningsprojektet. Här presenterar jag studiens syfte, forskningsfråga, 
avgränsningar, målgrupp och medium samt en begreppsförklaring.  

1.1 Bakgrund 
Trakterna kring Mälarens stränder har varit befolkade allt sedan järnåldern för 
omkring 7000 år sedan (Västmanlands läns museum, 2018). Här finns alltså ett 
rikt kulturarv att bevara och berätta om för både lokalbor och mer långväga 
besökare. År 2015 bildades den ideella föreningen Kunskapsturism Kafjärden 
med detta som främsta syfte (Kunskapsturism Kafjärden, 2017, s. 5, 11).  

Kafjärden är en slättbygd i Mälardalen, på landet mellan norra Eskilstuna och 
Strängnäs. Dit hör orterna Jäder, Barva, Hammarby, Kjula, Sundby och Vallby 
(Ohlsson, 2011, s. 6). För att lyfta områdets kulturarv och bredda bygdens 
besöksnäring arrangerar Kunskapsturism Kafjärden bland annat föreläsningar 
och utställningar om ämnen med lokal anknytning. Som ordet kunskapsturism 
antyder, är dessa aktiviteter en blandning av rekreation och (ut)bildning 
(Kunskapsturism Kafjärden, 2017, s. 5). 

Till sommaren 2018, med invigningsdatum den 16 juni, planerar föreningen 
Kunskapsturism Kafjärden en populärhistorisk utställning om rikskanslern Axel 
Oxenstierna. Utställningen går under namnet Axel Oxenstierna – europé, 
statsarkitekt och sörmlänning och kommer att hållas i Jäders kyrkas 
församlingshem. Syftet är att skildra Oxenstiernas roll i stormaktstidens Sverige 
och att belysa hans koppling till Kafjärden (Kunskapsturism Kafjärden, 2018). 
Oxenstierna lät bland annat bygga om Jäders kyrka till sin gravkyrka och hade 
långt framskridna planer på att anlägga ett slott på godset Fiholm i närheten (NE, 
2018a). 

Inför mitt examensarbete i textdesign har jag varit i kontakt med Jan Brandt, som 
är styrelsemedlem i Kunskapsturism Kafjärden tillika gestaltnings- och 
idéansvarig för utställningen om Axel Oxenstierna. Föreningen vill ha hjälp med 
att ta fram en text som introducerar utställningen och ger besökaren en första 
inblick i vem Oxenstierna var och på vilket sätt han är länkad till trakten. Exakt 
vilken information som ska finnas med och hur den ska presenteras är upp till 
mig. Målgruppen för utställningen är i första hand turister från Sörmland, 
Mälardalen och Stockholmsregionen (Brandt, 2018).  
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1.2 Problembeskrivning  
Uppdragsbeskrivningen skapar beröringspunkter mellan mitt examensarbete och 
det museologiska forskningsfältet. Där har det under årtionden pågått en debatt 
om i vilken utsträckning besökare läser utställningstexter, hur texterna bör 
utformas och om de överhuvudtaget behövs (Falk & Dierking, 2013, s. 116).  

De flesta forskare och yrkesverksamma inom museivärlden är nog överens om 
att utställningstexter är nödvändiga för att kunna kommunicera med sin publik. 
Frågan om texterna blir lästa genererar däremot olika svar. Vissa forskare hävdar 
att besökare sällan beter sig som utställningsskaparen tror eller vill och att snart 
sett ingen läser utställningstexter (Beer, 1987, s. 208). Andra menar att besökarna 
läser texterna i sin helhet, men att det är svårt att studera deras individuella 
läsmönster (McManus, 1989, s. 174). Polemiken låter antyda att det inte är så 
enkelt som att alla texter i en utställning aldrig eller alltid läses i sin helhet. 
Snarare är det så att samtliga besökare läser några texter i en utställning, men att 
ingen läser alla (Henzel, 1987 i Falk & Dierking, 2013, s. 116).  

Likväl verkar museer och utställningar stå inför en utmaning när de ska skapa 
intresseväckande, läsvärda texter. En orsak kan vara att det saknas forskning om 
utställningstexter ur ett språkligt perspektiv (Ekarv, Olofsson & Ed, 1991, s. 24). 
De som skriver för utställningar har främst beprövad erfarenhet att utgå ifrån 
gällande hur språket i texterna ska utformas för att bli läsbart och läsvärt för 
mottagarna. Om texterna inte når fram går utställningsbesökaren potentiellt miste 
om information, som dessutom har kostat tid och pengar att producera. 
Arrangören förlorar också ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa förståelse 
och forma besökarnas upplevelse av utställningen.  

Den här studien tar avstamp i att det kan vara svårt att få människor att ta del av 
utställningstexter och att texternas innehåll och utformning påverkar om de blir 
lästa eller inte. För att skapa en gestaltning som svarar mot det praktiska 
problemet undersöker jag hur berättarteknik kan tillämpas i en utställningstext.  
 
Tidigare forskning visar att narrativ, eller berättelser, generellt sett fungerar väl 
för att få människor att ta del av information (Green, 2008, s. 51). Däremot saknas 
kunskap om hur narrativ bör utformas för att bäst fungera i detta syfte (ibid., s. 
48). Därför har jag valt att undersöka hur olika berättartekniska grepp påverkar 
mottagarens upplevelse av en narrativ utställningstext. Kan sådant som 
disposition eller tempus ha effekt på hur personer uppfattar texten? Och vilka 
berättartekniska grepp ökar i så fall chansen att mottagarna läser texten från 
början till slut? Studiens svar på dessa frågor kan bidra till att belysa 
utställningstexter ur ett språkligt perspektiv. 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta kombinerade design- och forskningsprojekt är att skapa en 
utställningstext som lockar till läsning. För att göra det undersöker jag hur olika 
berättartekniska grepp påverkar mottagarens upplevelse av en narrativ 
utställningstext samt vilka av greppen som kan öka sannolikheten att mottagaren 
läser hela texten. Baserat på det som studien indikerar, ska jag ta fram en narrativ 
utställningstext till Kunskapsturism Kafjärdens utställning om Axel Oxenstierna. 
Målet med texten är att mottagarna uppmärksammar, läser och förstår den. Ett 
sekundärt mål med studien som helhet är att bygga på den forskning som redan 
finns gällande hur narrativ kan användas i informationssyften och hur berättelser 
då bör konstrueras för att öka chansen att läsaren tar till sig informationen ifråga. 

1.4 Frågeställning 
Hur kan berättartekniska grepp användas för att skapa en narrativ utställningstext 
som fångar mottagarnas intresse och får dem att läsa texten? 
 
Underfrågor: 
 

o Vilken effekt har olika berättartekniska grepp på mottagarnas 
upplevelse av den narrativa utställningstexten? 
 

o Vilka berättartekniska grepp är att föredra för att mottagarna ska 
uppfatta texten som intressant och läsvärd och läsa den i sin 
helhet? 

 
o På vilket sätt kan den narrativa texten presenteras 

utseendemässigt för att öka sannolikheten att den blir läst av 
utställningsbesökarna? 

1.5 Avgränsningar  
Hur en utställningstext kan göras lockande för en viss målgrupp är en komplex 
fråga. Jag tar mig huvudsakligen an problemet ur ett språkligt perspektiv, genom 
att undersöka narrativ och berättarteknik och hur berättelser kan användas för att 
informera och skapa läslust. Studien ger alltså ett av många möjliga svar på det 
praktiska problemet att utställningstexter ibland inte blir lästa. Slutsatserna av 
undersökningen är heller inte generella, utan gäller för den text som jag skapar 
till Kunskapsturism Kafjärdens utställning om Axel Oxenstierna.  

Det finns en mängd berättartekniska grepp som kan påverka upplevelsen av en 
text. Jag fokuserar emellertid på ett fåtal av dem, nämligen: anföring, disposition, 
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tempus, bildspråk i form av metaforer och liknelser samt tematiskt fristående 
adjektiv (se 2.2). Jag har valt dessa grepp för att jag anser att de är konkreta, enkla 
att laborera med och att de kan gör påtaglig skillnad i en text. Begränsningen av 
antalet berättartekniska grepp ökar också sannolikheten att kunna tyda effekten 
av de enskilda greppen.  

Utställningen om Axel Oxenstierna riktar sig till en bred allmänhet, där det också 
ingår personer med olika slags lässvårigheter och andra funktionsvariationer. 
Min studie går dock inte ut på att undersöka hur utställningstexter kan göras 
lättlästa. Därför är språket i gestaltningen primärt anpassat för dem utan 
lässvårigheter.  

Studien äger rum inom ramarna för kursen Examensarbete i informationsdesign 
på Mälardalens högskola vårterminen 2018. Därav kommer jag inte att kunna 
utvärdera hur väl utställningstexten lever upp till sitt syfte när den väl är på plats 
i utställningen (med invigningsdatum den 16 juni 2018).  

1.6 Målgrupp 
Utställningen om Axel Oxenstierna riktar sig främst till besökare från Sörmland, 
Mälardalen och Stockholmstrakten (Brandt, 2018). Det är en bred målgrupp med 
varierande kännedom om området Kafjärden och Sveriges historia. Eftersom det 
inte finns några tidigare utställningar om Axel Oxenstierna (Kunskapsturism 
Kafjärden, 2017, s. 4–5), kan utställningen i Jäder även locka personer med ett 
specialintresse för hans liv och era. Utställningstexten bör alltså ha ett 
informationsdjup som kan passa både specialintresserade och de utan 
förkunskaper i ämnet. 

1.7 Medium 
Medievalet för utställningstexten styrs av praktiska och ekonomiska 
begränsningar från uppdragsgivarens sida. Texten kommer att tryckas på stora 
paneler (70x100 cm) och placeras utomhus framför Jäders kyrkas 
församlingshem. Det blir den första information som besökarna möter innan de 
går in i utställningslokalen och ska även finnas tillgänglig då församlingshemmet 
är stängt.  

Texten ska sitta under tak i en paviljonglikande byggnad (se Figur 1). Jag har 
fyra av ”paviljongens” väggar till förfogande – tre på insidan och en på utsidan. 
Fastän texten kommer att vara delvis skyddad från väder och vind gör 
utomhusmiljön det svårt att inkludera digitala medier eller annan teknik i 
gestaltningen, som ett potentiellt sätt att väcka besökarnas intresse och 
uppmärksamhet. Textens placering ger dock en viss fördel i förhållande till 
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problemet att människor ibland struntar i att läsa utställningstexter. Studier tyder 
nämligen på att besökare är mer benägna att läsa texter under de första 20–30 
minuterna av utställningsvistelsen (Henzel, 1987 i Falk & Dierking, 2013, s. 
116).  

1.8 Begreppsförklaring 

1.8.1 Utställningstext 
Det finns olika typer av utställningstexter (Ekarv, Olofsson och Ed (1991, s. 34–
36). Den text som jag skapar kan beskrivas som en blandning mellan en så kallad 
så kallad lexivisuell och en litterär utställningstext. Det betyder att texten 
samspelar med övrigt utställningsmaterial och utställningsmiljön, men att den 
inte är knuten till ett visst föremål, en viss bild eller dylikt. Exempel på andra 
typer av utställningstexter finns i avsnitt 2.3.1.  

1.8.2 Narrativ 
I denna studie används termerna narrativ och berättelse synonymt. Jag studerar 
skrivna narrativ som är till för att läsas, men berättelser förekommer även i andra 
former.   

Ett narrativ, eller en berättelse, består av en story och en narrativ diskurs (Abbott, 
2008, s. 19). Storyn avser ett kronologiskt händelseförlopp, som återges på ett 

≈ 120 cm

≈ 
12

0 
cm

≈ 120 cm

≈ 120 cm

Figur 1. Paviljongens form och ungefärliga mått. 
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visst sätt via den narrativa diskursen. Storyn är oföränderlig, men mottagaren kan 
uppleva den på olika sätt beroende på vilka berättartekniska grepp som används 
i den narrativa diskursen (ibid., s. 20). Utifrån denna grunddefinition kan i stort 
sett alla texter och utsagor som skildrar ett händelseförlopp klassas som narrativ. 
Inom narratologin definieras begreppet dock ofta snävare än så, även om det 
saknas entydiga kriterier för vad som räknas som en berättelse. För ett utvecklat 
resonemang kring begreppet narrativ se avsnitt 2.1.1.  

1.8.3 Narratologi  
Narratologi är läran om narrativ och utgör idag en inriktning inom litteratur- och 
språkvetenskaperna. Narratologin är nära besläktad med dramaturgin. Skillnaden 
mellan de två består i att narratologin studerar prosaberättelser, medan 
dramaturgin fokuserar på dramatiserat och iscensatt berättande (Pustzai, 2013, s. 
49–50).  

1.8.4 Berättarteknik  
Studien utgår från perspektivet att alla berättelser egentligen är återberättelser, 
det vill säga rekonstruktioner av verkliga eller fiktiva händelser (Abbott, 2008, s. 
15). Berättarteknik handlar således om hur vi väljer att återge ett händelseförlopp 
(NE, 2018b). En författare (re)konstruerar en berättelse på ett visst sätt, beroende 
på vad han eller hon vill att mottagaren ska uppleva och få ut av narrativet.  

1.8.5 Berättartekniska grepp  
Berättartekniska grepp används för att styra mottagarens upplevelse av ett 
narrativ. När det gäller skrivna berättelser utgörs greppen av språkliga 
konstruktioner, som kan vara hämtade från såväl narratologin och dramaturgin, 
som från stilistiken och retoriken.  

Jag studerar de berättartekniska greppen anföring, disposition, tempus, bildspråk 
i form av metaforer och liknelser samt tematiskt fristående adjektiv (se 2.2). 
Dessa har ofta en förväntad effekt –  så som att texter skrivna i presens ska ge 
läsaren en större känsla av närvaro än texter i preteritum (Lagerholm, 2008, s. 
115). Studiens huvudfokus är att se om det faktiskt går att tyda någon skillnad i 
läsupplevelsen beroende på hur greppen används.  

1.8.6 Läslighet, läsbarhet och läsvärde 
Begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde är relevanta för alla slags texter och 
omnämns även i denna studie. Att texten är läslig innebär att den går att läsa och 
uppfatta rent fysiskt. Detta begrepp har därför främst att göra med den grafiska 
formgivningen. Läsbarhet handlar däremot om innehållet och om det går att 
förstå språket och budskapet i texten. Det tredje begreppet, läsvärde, är ett 
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subjektivt mått som anger hur intressant och angelägen texten ter sig för en viss 
person (Eriksson, 2009, s. 92). Studiens syfte – och stora utmaning – är att skapa 
en utställningstext som kan vara läsvärd för en bred målgrupp. 

1.8.7 Användarcentrerad design  
Användarcentrerad design (eng. human centered design) avser design som utgår 
från människors behov. Artefakten, vad det än är, ska anpassas efter användarnas 
förutsättningar istället för tvärtom. För att göra det måste designern få insikt i 
användarnas upplevelser, åsikter och förväntningar under designprocessen 
(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 23). Den här studien har ett 
användarcentrerat anslag då jag utför en utprovning med målgruppen och 
anpassar gestaltningen därefter.   

En annan del i användarcentrerad design är att designa med hänsyn till 
människors olikheter. Sådant som ålder, förkunskaper och kognitiv kapacitet 
varierar från person till person och sätter ramarna för hur en individ förstår och 
interagerar med en artefakt (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 23). 
Samtidigt som designern bör ha dessa olikheter i åtanke, är det viktigt att inse att 
en artefakt sällan motsvarar alla användares sammanlagda behov och 
förväntningar.  
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2. Teori 

Detta avsnitt lyfter fram teoribildning kring narrativ, berättarteknik och 
utställningstexter. Samtliga teorier har bäring för hur jag utformar 
slutgestaltningen.  

2.1 Narrativ  
Nedan följer en grundläggande definition av begreppet narrativ. Jag ger också 
en kort summering över hur narrativ används inom informationsdesign och hur 
berättelser kan inverka på läsaren. Observera att orden narrativ och berättelse 
används synonymt.  

2.1.1 Begreppet narrativ  
Att berätta är att återge något som händer eller har hänt. Berättandet ligger till 
grund för hur vi människor utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra 
(Hinyard & Kreuter, 2007, s. 778). Genom berättelser, eller narrativ, organiserar 
vi också vår tidsuppfattning och skapar mening i tillvaron genom att länka 
samman händelser i ett orsak-och-verkan-samband (Abbott, 2008, s. 3, 10). Ur 
detta perspektiv är narrativ inte bara ett sätt att kommunicera, utan också ett sätt 
för människor att strukturera sina tankar och sin världsbild.  

Ordet narrativ kommer ursprungligen från den klassiska retorikens narratio, som 
var den berättande bakgrundsförteckningen i ett tal (Pustzai, 2013, s. 50). Inom 
narratologin avser narrativ olika sorters nedskrivna, upplästa och uppspelande 
berättelser, som återger verkliga eller fiktiva händelser. De exakta kriterierna för 
vad som ska ingå i ett narrativ varierar dock (Hinyard & Kreuter, 2007, s. 778). 
Pustzai (2013, s. 27) ger följande definition: 
 

En berättelse konstitueras av en kommunikativ situation där det finns en 
avsändare som använder ett språk, mottagare som kan tyda det samt ett 
tankeinnehåll som illustreras genom ett händelseförlopp och handlande 
karaktärer. 
 

Enligt Abbott (2008, s. 19) består ett narrativ av en story och en narrativ diskurs. 
Storyn utgör grunden i en berättelse och består av en eller flera händelser som 
sker i kronologisk ordning. Mottagaren av ett narrativ upplever emellertid storyn 
via den narrativa diskursen, där händelserna bland annat kan återges i en annan 
tidsföljd. Samma story kan således skildras på flera sätt, beroende på hur olika 
berättartekniska grepp används i den narrativa diskursen (ibid., s. 20).  
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Andra möjliga kännetecken för narrativ är att det finns ett samband mellan de 
bärande händelserna i berättelsen, att narrativet har en berättare och att det 
placerar sig i en miljö (Abbott, 2008, s. 14, 15, 20). Hinyard och Kreuter (2007, 
s. 778) formulerar det såhär:  

 
A narrative is any cohesive and coherent story with an identifiable beginning, 
middle, and end that provides information about scene, characters, and conflict; 
raises unanswered questions or unresolved conflict; and provides resolution.  

 
Ytterligare en aspekt i vad som utgör ett narrativ är frågan om narrativitet 
(Abbott, 2008, s. 25). Begreppet förklaras bäst genom att jämföra två narrativa 
utsagor med varandra: 
 

1) Han drack upp sitt kaffe och gick in på sitt kontor. 
2) Han drack surmulet upp sitt kaffe och försvann in på sitt kontor.  

 
Den andra meningen inger i högre grad känslan av att vi får en historia berättad 
för oss, även om det är svårt att sätta fingret på varför det är så. Kanske beror det 
på att läsaren får mer information om karaktären och en mer målande beskrivning 
av händelserna än i första meningen. Det är dock inte bara ordval, utan en hel 
uppsättning textmässiga faktorer, som kan avgöra upplevelsen av narrativitet 
(Abbott, 2008, s. 25). Trots att begreppet inte har någon klar definition, kan det 
vara användbart för att skilja narrativa texter från varandra genom att klassa dem 
efter graden av narrativitet.  

Utifrån ovan nämnda definitioner går det att urskilja ett antal utmärkande 
egenskaper för narrativ. Ett narrativ brukar 
 

o bestå av en story och en narrativ diskurs, där storyn är en eller 
flera händelser som återges på ett visst sätt i den narrativa 
diskursen 

o uppvisa ett samband mellan de bärande händelserna  
o ha en berättare 
o äga rum i en miljö, som beskrivs för mottagaren  
o innehålla en eller flera karaktärer 
o byggas upp kring en konflikt  
o ha en tydlig början, mitt och upplösning. 

 
Punkterna i listan är inga fasta kriterier på vad som måste ingå i en berättelse, 
men de kan ändå användas för att avgöra vilka texter som kan betraktas som 
narrativ. Instruktioner, argumenterande texter, lyriska dikter och vetenskapliga 
rapporter är några exempel på typiskt icke-narrativa textslag. Historieskildringar, 
likt utställningstexten om Axel Oxenstierna, är däremot alltid per definition 
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narrativa eftersom de återger händelser. Det bör dock även påpekas att texter som 
räknas som narrativ kan variera i grad av narrativitet, samtidigt som icke-
narrativa texttyper kan ha vissa narrativa inslag (Abbott, 2008, s. 2).  

2.1.2 Narrativ inom informationsdesign 
Vi tar ofta del av berättelser som underhållning via olika medier. Men det finns 
också en växande vetenskap kring hur narrativ kan användas för att förmedla 
information (Green, 2008, s. 47). Eftersom människor generellt sett är väl 
införstådda i hur narrativ fungerar och tar del av dem dagligen, kan berättelser 
fungera väl även i informationssyften.  

Narrative transportation 
Teorin om så kallad transportation1 är ett sätt att förklara hur ett narrativ inverkar 
på personen som tar del av det. Transportation definieras som en mental process 
där mottagaren så att säga ”förflyttas in i” berättelsens värld och lämnar 
verklighetens betingelser bakom sig (Gerrig, 1993, s. 10–11). För att bli 
”transporterad” måste personen rikta sin uppmärksamhet på berättelsen, kunna 
skapa inre föreställningar om berättelsevärlden (till exempel om hur något ser ut) 
och bli känslomässigt involverad i narrativet (Green & Brock, 2000, s. 701). 

Vår förmåga att på detta sätt leva oss in i berättelser och stänga ute sådant som 
sker omkring oss, gör att många ser narrativ som välkommen avkoppling och 
tillfällig verklighetsflykt. Att människor brukar vara positivt inställda till 
narrativ, kan i sin tur utnyttjas av dem som vill informera om något. När 
informationen är inbäddad i en berättelse får mottagaren både en angenäm 
(läs)upplevelse och chansen att lära sig något nytt.  

För att fungera transporterande måste narrativet förstås vara språkligt och 
innehållslig begripligt (Hamby, Brinberg & Jaccard, 2016, s. 4). Både fiktiva och 
verklighetsbaserade narrativ sägs leda till transportation och det spelar heller 
ingen roll vilken typ av känslor som berättelsen väcker hos mottagaren (Green & 
Brock, 2000, s. 702; Green, Brock & Kaufman, 2004, s. 315). Narrativ som får 
läsaren att känna exempelvis rädsla eller sorg kan med andra ord fungera lika 
transporterande som mer positivt laddade berättelser. Användningen av 
berättartekniska grepp, medieval, mottagarens fantasi och föreställningsförmåga 
samt narrativets längd är däremot faktorer som kan ha effekt på hur 
transporterande det ter sig (Green och Brock, 2002, s. 317; Green, 2008, s. 49).  

Jag tillämpar teorin om transportation när jag utprovar prototyper av 
utställningstexten. För att undersöka hur olika berättartekniska grepp påverkar 
läsupplevelsen, ställer jag frågor om huruvida narrativen i prototyperna främjar 

                                                
1 Jag använder den engelska termen transportation i brist på en likvärdig svensk översättning.  
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mottagarens föreställningsförmåga och vilka känslor de inger. Dessa aspekter 
kan ge en hänvisning om personens grad av transportation in i berättelsen och 
således om hur läsvärt narrativet ter sig för honom eller henne. 

2.2 Berättartekniska grepp 
Enligt Nationalencyklopedin (2018b) avser begreppet berättarteknik sättet ”att 
berätta om ett händelseförlopp såsom det medvetet tillämpas av författare”. 
Berättartekniska grepp kan följaktligen beskrivas som olika medel och metoder 
för att styra mottagarens upplevelse av ett narrativ. Greppen tillämpas dock inte 
enbart i skrivna berättelser, utan även i blidbaserade och uppspelande narrativ. 
Som framgår av avsnittet ovan (se 2.1.1), kan de berättartekniska greppen inte 
tillämpas på storyn som sådan, utan enbart i den narrativa diskursen.  

När det gäller skriftliga narrativ, utgörs de berättartekniska greppen av olika 
språkliga konstruktioner. Roland Barthes, vars semiotiska teorier har varit 
inflytelserika inom narratologin, menar att allt bär mening i ett narrativ och att 
skrivna berättelser kan delas in i större och mindre meningsbärande enheter 
(Barthes & Duisit, 1975, s. 244). På en övergripande nivå har berättelsen som 
helhet ett budskap och en betydelse. Denna betydelse konstrueras i sin tur av 
mindre meningsbärande enheter på syntaktisk, lexikal och morfologisk nivå. 
Enskilda meningar, ord och till och med delar av ord spelar alltså roll för hur vi 
uppfattar ett narrativ (ibid., s. 246). Det implicerar att författaren har en uppsjö 
av berättartekniska grepp till förfogande när han eller hon ska skriva en berättelse 
(Abbott, 2008, s. 69). Greppen kan härröra från såväl narratologin och 
dramaturgin, som från retoriken och stilistiken.  

Nedan följer ett urval av berättartekniska grepp, som jag studerar via analyser av 
befintliga utställningstexter och i en utprovning med representanter ur 
målgruppen. 

2.2.1 Anföring 
Den som läser ett skrivet narrativ kan ta del av karaktärernas yttranden på två sätt 
– antingen genom direkt eller indirekt anföring. Direkt anföring innebär att en 
karaktär kommer till tals via direkta citat. Indirekt anföring är istället ett referat 
av det som en karaktär säger eller har sagt (Abbott, 2008, s. 69).  
 

o Direkt anföring: ”Ta bussen till jobbet”, sa Lotta till Erik.  
o Indirekt anföring: Lotta sa att Erik skulle ta bussen till jobbet.  
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I praktiken innehåller många narrativ förstås en blandning av dessa två 
anföringsformer. En textanalys kan avslöja vilken slags anföring som 
förekommer mest i texten. 

2.2.2 Disposition 
Dispositionen avser narrativets struktur, där olika delar har en viss funktion och 
återges i en viss ordning (Pusztai, 2013, s. 41). Allt sedan antiken har det funnits 
olika dispositionsmodeller för dramatiska berättelser. Modellerna liknar varandra 
och går även att applicera på narrativ som är till för att läsas (istället för att spelas 
upp). Det klassiska grekiska dramat delades in i fem akter, det vill säga:  
 

1) Expositio, där berättelsens förutsättningar (tid, rum, karaktärer 
och konflikt) presenterades. 

2) Comparatio, där de motsatta parterna möttes och drabbade 
samman. 

3) Climax, där motsättningen mellan parterna nådde sin spets. 
4) Crisis, där konfrontationen avgjordes och någon av parterna 

segrade. 
5) Conclusio, där upplösningen av konflikten ledde till nya, 

förändrade förhållanden (Pusztai, 2013, s. 41). 
 

I mina prototyper av utställningstexten utgår jag från en dispositionsmodell som 
liknar den klassiska varianten. Enligt modellen som jag använder ska följande 
delar finnas med i berättelsen: 
  

o Initierande händelse, som drabbar någon av huvudkaraktärerna 
och påverkar hur berättelsen utvecklar sig. 

o Exposition, där berättelsens förutsättningar presenteras. 
o Komplikation, då en motsättning eller ett problem av något slag 

uppkommer.  
o Klimax, där motsättningen eller problemet når sin spets.  
o Resultat, som är upplösningen på motsättningen eller problemet 

(Knobloch m.fl., 2004, s. 261). 
 

Denna dispositionsmodell presenteras mer ingående i avsnittet om Tidigare 
forskning (se 3.1). 

2.2.3 Tempus 
I berättelser står de tidsböjda verben antingen i presens, det vill säga nutidsform, 
eller preteritum, alltså dåtid (Lagerholm, 2008, s. 109). Även om ett narrativ är 
en återgivelse av något som redan har hänt (i verkligheten eller i fiktionens värld), 
kan författaren använda så kallat historiskt presens för att ge intryck av att 
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berättelsen utspelar sig här och nu. Medan preteritum skapar distans till 
händelserna, inger historiskt presens närvaro och dynamik i narrativet (ibid., s. 
110).  

2.2.4 Bildspråk 
Metaforer och liknelser gör språket i en text mer bildligt och målande. Inom 
stilistiken kallas de ofta för stilfigurer, men inom den klassiska retoriken 
benämndes de ursprungligen som troper (Lagerholm, 2008, s. 155, 157, 158). En 
metafor utgör en omskrivning, där bildledet liknar sakledet (Lindqvist, 2016, s. 
280). ”Han är en igel”, skulle man till exempel kunna säga om en jobbig, 
efterhängsen person.  

Liknelsen är nära besläktad med metaforen i det att även den utgör en bildlig 
jämförelse. En liknelse innehåller dock alltid ett jämförelseord (som, såsom, likt, 
liksom etc.), vilket kan göra den lättare att uppfatta och förstå än en metafor 
(Lindqvist, 2016, s. 281).  ”Hästen var stor som ett berg” är ett exempel på en 
liknelse.  

Med metaforer och liknelser kan skribenten ge träffande och oväntade 
beskrivningar och på så sätt åskådliggöra textens innehåll. Bildspråk kan också 
användas i pedagogiskt syfte för att till exempel likna något okänt med något som 
mottagaren känner till sedan tidigare. Risken är dock att mottagaren inte kan se 
kopplingen mellan bildledet och sakledet och därav får svårt att uppfatta 
jämförelsen (Lagerholm, 2008, s. 157). Det är även anledningen till att bildspråk, 
och särskilt metaforer, ofta avråds i texter som riktar sig till personer med olika 
typer av lässvårigheter (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 20, 25).  

2.2.5 Tematiskt fristående adjektiv 
Adjektiv används för att beskriva substantiv, det vill säga saker, personer och 
fenomen. Det går att skilja mellan tematiskt nödvändiga adjektiv, som hör i ihop 
med substantiven som de beskriver, och tematiskt fristående adjektiv. Ordet 
pastöriserad är till exempel en del av begreppet ”pastöriserad mjölk”, till skillnad 
från ordet kall i frasen ”kall mjölk”. I det här fallet är ”pastöriserad” ett tematiskt 
nödvändigt adjektiv, medan ”kall” är ett tematiskt fristående adjektiv 
(Lagerholm, 2008, s. 114). En text med många tematiskt fristående adjektiv 
upplevs som informationsrik och målande. Adjektiven bidrar till att nyansera 
innehållet, men i övermått tynger de ner texten och kan orsaka irritation hos 
läsaren (ibid., s. 115). 
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2.3 Utställningstexter 
I den här teoridelen introducerar jag begreppet utställningstext och ger exempel 
på de speciella omständigheter som utmärker lässituationen i en 
utställningsmiljö.  

2.3.1 Begreppet utställningstext  
Utställningar brukar vara huvudsakligen upplevelsebaserade, pedagogiska, 
berättande, redovisande eller ifrågasättande (Ekarv, Olofsson & Ed, 1991, s. 
203). Indelningen hänger samman med utställningens mål, som kan vara att 
förmedla antingen upplevelser, information, kunskap eller idéer (ibid., s. 204). 
Även om utställningar ser ut på olika sätt, har de alla i syfte att kommunicera 
något till sin publik. För att göra detta använder utställningsmakare en mängd 
olika uttrycksformer, så som bilder, föremål, ljud och ljus.  

Behovet av utställningstexter är en ständigt aktuell och omstridd fråga (Ekarv, 
Olofsson & Ed, 1991, s. 158). I många fall behövs texter för att hjälpa mottagaren 
att förstå vad som visas och för att styra hans eller hennes tolkning av 
mångfacetterade utställningsobjekt (ibid., s. 20). Vilka slags texter som 
förekommer i en utställning – om några alls – beror på vilken typ av utställning 
det rör sig om. Ekarv, Olofsson och Ed (1991, s. 34–36) delar in utställningstexter 
i fyra huvudkategorier: 
 

o Utbyggda etiketter förklarar bilder, föremål och annat som ingår 
i utställningen. Dessa faktatexter är nödvändiga för att läsaren 
ska förstå det som visas.  
 

o Lexivisuella utställningstexter utgörs av text, bild (eller 
utställningsobjekt) och grafisk form i samverkan. Betraktaren 
läser de olika komponenterna som en enhet.  

 
o Litterära utställningstexter berör utställningens tema, men kan 

även läsas och förstås utanför utställningskontexten. Texterna 
handlar om utställningsobjekten i vidare bemärkelse och har en 
mer ”litterär” stil är de rena faktatexterna.  

 
o Citattexter är utdrag ur redan existerande litterära verk. Texterna 

är inte skrivna för utställningen, men utställningen använder 
dem i eget syfte. 

 
Vissa utställningstexter hör alltså till enskilda föremål eller delar av 
utställningen, medan andra kan läsas avskilt från övrigt utställningsmaterial. 
Texten till utställningen om Axel Oxenstierna kan beskrivas som en blandning 
mellan en lexivisuell och en litterär utställningstext. Den tillhör inte något 
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specifikt föremål eller en specifik bild, men samspelar ändå med övrigt 
utställningsmaterial och miljön runtomkring. Textens grafiska form spelar också 
roll för läsupplevelsen.  

2.3.2 Lässituationen 
Många uttrycksformer och intryck gör anspråk på besökarens uppmärksamhet i 
en utställning. Lässituationen för en utställningstext ser alltså betydligt 
annorlunda ut än för många andra texttyper. I utställningsmiljön ingår en rad 
potentiella störningar, som kan påverka hur läsaren tar till sig texten. Några 
sådana störningar kan vara att 
 

o läsa texten stående 
o läsa texten på långt håll 
o det är för mörkt i utställningslokalen  
o det förekommer störande miljöljud (Ekarv, Olofsson & Ed, 1991, 

s. 29–30). 
 

I många kommunikationsmodeller benämns dessa störningsfaktorer som brus, 
som hindrar mottagaren från att ta del av det budskap som avsändaren vill 
förmedla (Larsson, 2014, s. 50). Risken för brus ställer följaktligen höga krav på 
utställningstexternas kvalitet, i bemärkelsen att de ska vara lätta att läsa och förstå 
även då dessa störningar är närvarande. Utifrån läsforskning och beprövad 
erfarenhet har Ekarv, Olofsson och Ed (1991, s. 47) sammanställt en rad 
språkrekommendationer för utställningstexter. För att nå fram till en bred 
målgrupp och igenom eventuellt brus, bör den som skriver texter till en 
utställning  
 

o välja konkreta ord 
o använda rak meningsbyggnad utan inskjutna bisatser 
o undvika långa nominalfraser 
o använda rak ordföljd och aktiva verb 
o förklara facktermer och svåra ord 
o undvika avstavningar 
o dela in texten i lagom långa stycken (på cirka 50 ord) 
o variera meningslängden för att skapa en behaglig läsrytm. 

 
Listan stämmer till stora delar överens med allmänna 
klarspråksrekommendationer, så som de beskrivs i exempelvis Myndigheternas 
skrivregler (Språkrådet, 2014). Utställningstextens grafiska form och placering 
påverkar också om läsaren uppmärksammar och förstår den (Ekarv, Olfsson och 
Ed, 1991, s. 34). Miglietta, Pace och Boero (2011, s. 210) formulerar följande 
råd för att skapa läsliga utställningstexter: 
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o texten ska inte vara för kompakt 
o det bör finnas illustrationer i texten 
o teckengraden ska vara läslig på långt håll  
o texten bör inte innehålla fler än två teckensnitt  
o det ska vara god kontrast mellan text och bakgrund 
o texten ska vara väl belyst. 

 
Av det som nämnts ovan framgår att lässituationen ställer speciella krav på 
utställningstexter. Samtidigt får vi anta att människor besöker utställningar för 
att de själv vill det och för att de är intresserade av innehållet. Detta i sig gör inte 
att de automatiskt läser texterna i utställningen, men det utgör en god 
förutsättning för att få dem att göra det.  

2.4 Källkritik 
Det finns mycket forskning och källor kring ett av studiens huvudfokus – 
narrativ. Källorna som jag har valt är de som jag anser vara mest tillämpliga i 
studien och som har funnits att tillgå inom arbetets tidsramar.   

Vidare är det värt att påpeka att flera av böckerna som jag använder mig av är att 
betrakta som grundläggande, trots att de är vetenskapligt förankrade. Abbotts The 
Cambridge Introduction to Narrative (2008) ska till exempel ge läsaren en första 
inblick i vad narrativ är, snarare än att behandla ämnet uttömmande. Detta får 
konsekvenser för min definition av narrativ (se 2.1.1), som alltså skulle kunna 
preciseras ytterligare i ett mer omfattande arbete. 

Även Pustzais Berättarteknik (2013) samt Ekarv, Olofsson och Eds Smaka på 
orden (1991) kan betecknas som grundböcker. Särskilt det sistnämnda verket tål 
att diskuteras, inte minst på grund av sin ålder. Trots att boken utgavs redan i 
början av 1990-talet, har jag inte hittat någon lämpligare eller mer aktuell källa 
som tar ett helhetsgrepp om utställningstexter. Författarna Ekarv, Olofsson och 
Ed (1991, s. 24) nämner själv att det saknas forskning om utställningstexter ur 
språkligt perspektiv och vad framgår av mina litteraturstudier verkar detta alltså 
inte ha ändrats nämnvärt sedan boken gavs ut. Jag är dock medveten om att källan 
är delvis föråldrad och att allt innehåll inte går att applicera på dagens 
förhållanden.  
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3. Tidigare forskning  

Följande del sammanfattar en forskningsartikel om dispositionens effekt på den 
känslomässiga upplevelsen av ett narrativ. Studien ifråga fokuserar på tre olika 
dispositionstyper: linjär disposition, omvänd disposition och inverterad 
disposition.  

3.1 Studiens bakgrund och syfte 
Artikeln Affective News: Effects of Discourse Structure in Narratives on 
Suspense, Curiosity, and Enjoyment While Reading News and Novels (Knobloch 
m.fl.) publicerades år 2004. Den beskriver en studie där forskare undersöker hur 
narrativets disposition (eng. narrative discourse structure) inverkar på läsarens 
känsla av spänning (eng. suspense), nyfikenhet (eng. curiosity) och njutning (eng. 
reading enjoyment). En annan central fråga i undersökningen är huruvida 
berättelsens fakticitet (eng. factuality), alltså om den är fakta eller fiktion, 
påverkar dessa faktorer (Knobloch m.fl., 2004, s. 259). 

Forskningens relevans motiveras av ett allt tuffare medieklimat, där 
nyhetstidningar kämpar för att inte förlora läsare till andra medier. Det har med 
andra ord blivit allt viktigare att förmedla nyheter och annan information på ett 
sätt som fångar mottagarnas uppmärksamhet och väcker läslust (Knobloch m.fl., 
2004, s. 260). Detta aktualiserar i sin tur berättarteknikens roll i det journalistiska 
skrivandet. 

För att undersöka dispositionens effekt på läsupplevelsen utgår forskarteamet 
från vad som kallas för Structural Affect Theory. Det är en teori som stipulerar 
att en viss typ av disposition framkallar en viss känsla hos mottagaren. För att 
skapa spänning ska narrativet förflyta i kronologisk ordning, med början i en 
initierande händelse som har betydelse för hur resten av berättelsen utvecklar sig. 
Resultatet avslöjas sist av allt och upplöser spänningen. Mellan den initierande 
händelsen och resultatet finns delarna exposition, komplikation och klimax i 
valfri ordning. Sådana narrativ benämns som linjära (Knobloch m.fl., 2004, s. 
261). För att överraska läsaren bör skribenten däremot återge resultatet innan 
mottagaren får veta vilken initierande händelse som ligger bakom det. Forskarna 
kallar detta för en omvänd disposition, eftersom slutet kommer först och början 
sist (ibid., s. 262–263).  

Linjära och omvända narrativ, som tas upp i Structural Affect-teorin, 
förekommer framförallt inom skönlitteraturen. Journalistiska texter har däremot 
ofta en emfatisk disposition, där den viktigaste informationen kommer först. I 
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artikeln benämns detta som en inverterad disposition, där resultatet avslöjas 
direkt efter den initierande händelsen (Knobloch m.fl., 2004, s. 263). Forskarna 
bakom studien använder följande figur för att sammanfatta de tre olika 
dispositionstyperna:   

 

 
Av figuren går det också att utläsa studiens hypoteser, det vill säga: 
 

o Hypotes 1: Linjära narrativ väcker mer spänning än omvända och 
inverterade narrativ. 
 

o Hypotes 2: Omvända narrativ väcker mer nyfikenhet än linjära 
och inverterade narrativ. 

 
o Hypotes 3: Inverterade narrativ leder till mindre njutning 

(reading enjoyment) än linjära och omvända narrativ.  
 
Den övergripande forskningsfrågan är om både journalistiska och fiktiva texter 
kan uppfylla hypoteserna, och om det i så fall innebär att effekterna som förespås 
i dem är oberoende av textens fakticitet (Knobloch m.fl., 2004, s. 265). Forskarna 
vill alltså ta reda på om hypoteserna gäller för både verklighetsbaserade och 
fiktiva narrativ. 

Typ av disposition Förväntad känsla

Initierande 
händelseExposition Komplikation KlimaxResultat

Omvänd disposition

Nyfikenhet

Initierande 
händelse Exposition Komplikation Klimax Resultat

Linjär disposition

Spänning

Initierande 
händelse Exposition Komplikation KlimaxResultat

Inverterad disposition

Ingen

Typ av disposition Förväntad känsla

Initierande 
händelseExposition Komplikation KlimaxResultat

Omvänd disposition

Nyfikenhet

Initierande 
händelse Exposition Komplikation Klimax Resultat

Linjär disposition

Spänning

Initierande 
händelse Exposition Komplikation KlimaxResultat

Inverterad disposition

Ingen

Figur 2. Förväntad känslomässig reaktion mot olika dispositionstyper enligt Knobloch m.fl. 
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3.2 Studiens genomförande 
I undersökningen ingick tre experiment. De två första, varav ett var webbaserat, 
fungerade delvis som förberedelse för det tredje och slutgiltiga experimentet, där 
forskarna testade samtliga hypoteser och forskningsfrågan (Knobloch m.fl., 
2004, s. 265–266). I det tredje experimentet deltog 133 personer. Varje deltagare 
läste tre lika långa narrativ – en med linjär disposition, en med omvänd 
disposition och en med inverterad disposition. Texternas grafiska utformning 
indikerade att de antingen var utdrag ur en nyhetstidning eller ur en skönlitterär 
bok (ibid., s. 274–275).  

Ungefär halvvägs in i varje berättelse ombads testpersonerna ta en paus för att 
svara på enkätfrågor om narrativet som de just läst (Knobloch m.fl., 2004, s. 272, 
275). I enkäten fick de bland annat ange hur väl ord som ”spännande”, ”tråkig” 
och ”mystisk” stämde in på deras upplevelse av texten. De kunde välja mellan 
svarsalternativen ”inte alls” till ”helt och hållet” på en sexgradig skala. På så sätt 
ville forskarna få en uppfattning om huruvida berättelsens struktur skapade 
spänning, nyfikenhet eller ingetdera (ibid., s. 268–269). Dessutom tillkom en 
fråga angående hur mycket läsaren hade njutit av att läsa berättelsen – detta för 
att senare kunna jämföra graden av njutning (reading enjoyment) mellan de olika 
narrativen (ibid., s. 275).  

Även deltagarnas vana att läsa journalistiska respektive skönlitterära texter 
dokumenterades med hjälp av frågorna i enkäten. När enkäten var ifylld, fick 
testpersonerna läsa det som återstod av berättelserna. Datan från experimentet 
genomgick sedan statistisk analys och jämfördes även med resultaten från de 
föregående experimenten (Knobloch m.fl., 2004, s. 266). 

3.3 Dispositionens effekt på känslor 
Det sammanvägda resultatet från de tre olika experimenten gav stöd för samtliga 
hypoteser, som forskarna formulerade i början av studien (Knobloch m.fl., 2004, 
s. 281). Testerna visade alltså att  
 

o linjära narrativ väcker mer spänning än omvända och inverterade 
narrativ 

o omvända narrativ väcker mer nyfikenhet än linjära och 
inverterade narrativ 

o inverterade narrativ leder till mindre njutning (reading 
enjoyment) än linjära och omvända narrativ.  
 

Forskarna fann också empiriskt stöd för att läsaren upplever spänning, nyfikenhet 
och njutning oavsett om berättelsen framställs som fakta eller fiktion (Knobloch 



 

26 

m.fl., 2004, s. 281). Det implicerar att narrativ och berättarteknik också kan 
användas inom informationsförmedling, som ett sätt att locka till läsning.  

3.4 Källkritik 
Trots att artikeln är mer än tio år gammal är den relevant för min undersökning, 
då den tyder på att dispositionen kan påverka läsupplevelsen och att den kan göra 
det i såväl fiktiva som verklighetsbaserade narrativ. Studiens experiment 
genomfördes dock med journalistiska och skönlitterära texter. Därav är resultaten 
inte direkt applicerbara på utställningstexter och den speciella lässituation som 
omger dem.  
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4. Metod 

Avsnittet nedan beskriver metoderna som används för att undersöka och besvara 
studiens forskningsfråga och dess underfrågor. Jag lyfter även fram 
forskningsetiska aspekter.  

4.1 Analys av utställningstexter 
Metoden gick ut på att analysera fem narrativa texter från olika historiska 
utställningar, i syfte att se hur befintliga utställningstexter använder de 
berättartekniska grepp som undersöks i denna studie. Analyserna fokuserade 
alltså på texternas anföring, disposition, tempus, bildspråk och tematiskt 
fristående adjektiv. Samtliga analystexter kunde klassas som narrativ i 
bemärkelsen att de hade en handling, att det fanns en eller flera karaktärer, att 
händelserna utspelade sig i en miljö och att det fanns en berättare (se 2.1.1 för 
definition av narrativ).  

Delar av Hellspongs (2001, s. 171–177) berättelseanalys kombinerades med 
delar av en stilanalys, så som den beskrivs av Lagerholm (2008, s. 10). 
Berättelseanalysen används för att se vilka drag som utmärker narrativa texter 
(Hellspong, 2001, s. 171). Den tar bland annat upp frågor om berättelsens 
handling, karaktärer och miljö. Via analysen ska det gå att bedöma hur välskriven 
den narrativa texten är och om den är anpassad för sin målgrupp (ibid., s. 172–
175). Jag använde denna analysmodell för att se om karaktärerna kom till tals via 
någon typ av anföring samt för att avgöra hur texterna var disponerade (ibid., s. 
173–174).  

Stilanalysen kan i sin tur ge svar på vad som utmärker språket i en viss text och 
kontext och varför språket ser ut som det gör (Lagerholm, s. 10). Både faktorer 
utanför och inne i texten påverkar den språkliga stilen (ibid., s. 43). Jag 
analyserade utställningstexternas inomspråkliga kontext, där stilen utgörs av 
olika språkliga konstruktioner – så kallade stilmarkörer – på olika nivåer i 
språket. Stilmarkörernas effekt beror på i vilket sammanhang de används, hur 
ofta och var i texten de förekommer samt hur de samspelar med varandra (ibid., 
s. 70). De stilmarkörer som jag tittade närmare på i utställningstexterna var 
tempus, bildspråk i form av metaforer och liknelser samt tematiskt fristående 
adjektiv (ibid., s. 109–110, 114–115, 157–158).  

Urvalsgrunderna för analystexterna var att de skulle komma från olika 
utställningar samt att det skulle finnas en viss geografisk spridning mellan dem. 
Utställningstexterna som analyserades var: 
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o G.E. Svalling – fabrikör och framsynt far från Eskilstuna 
stadsmuseum.  

o Kristina – kvinna och regent från Historiska Museet i Stockholm. 
o Postbäraren som frös ihjäl från Västmanlands läns museum i 

Västerås. 
o Staden i skuggan av slottet från Sörmlands museums utställning i 

Nyköping.  
o Vem blev soldat? från Armémuseum i Stockholm.  

 
Samtliga texter samspelade med miljön och/eller utställningsföremålen 
runtomkring. Varje text kunde dock även läsas separat från övrigt 
utställningsmaterial, vilket var jämförbart med min slutgestaltning. I metoden 
ingick att jämföra utställningstexterna med varandra och på så sätt avgöra 
exempelvis vilket tempus som var vanligast i texterna. Analysfynden låg sedan 
till grund för de prototyper av slutgestaltningen, som testades via en utprovning 
med målgruppen. De analyserade utställningstexterna finns att se i Bilaga 1. 

4.1.1 Metodkritik  
Målet med att analysera en text är ofta att komma fram till någon slags värdering 
eller slutsats över varför analysmaterialet ser ut som det gör. I strikt mening har 
jag snarare gjort en deskriptiv studie av utställningstexterna, eftersom jag 
beskriver hur texterna ser ut men inte varför de gör det. Därtill berör jag bara ett 
fåtal aspekter ur såväl berättelseanalysen som stilanalysen. Det var dock ett 
medvetet val för att behålla fokus på de fem berättartekniska grepp som är av 
intresse i denna undersökning.  

Vidare bidrog textanalyserna i sig inte till att besvara studiens frågeställningar. 
Däremot användes resultaten från analyserna som utgångspunkt för att skapa 
prototyper av slutgestaltningen (se 4.2), vilket i sin tur var ett led i att undersöka 
forskningsfrågan och dess underfrågor. Textanalyserna skulle istället ge en bild 
av hur de fem berättartekniska greppen används i befintliga utställningstexter. 
Med ett så litet analysmaterial kan jag emellertid inte dra några generella 
slutsatser om greppens tillämpning i historiska utställningstexter. 

4.2 Prototyping  
Prototyping handlar om att utforska och utveckla alternativa designlösningar. Det 
är ett sätt att få inblick i användarnas upplevelser av en gestaltning, utan att 
behöva färdigställa artefakten ifråga (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, 
s. 155). Prototyper kan bestå av allt från mycket enkla skisser till nästan färdiga 
produkter. Graden av färdigställande beror på var i designprocessen metoden 
används och vad designern vill få ut av den (Martin & Hanington, 2012, s.  138). 
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Alla slag prototyper kan dock ge viktiga insikter inför vidareutvecklingen av en 
artefakt (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 154). 

För att kunna undersöka studiens frågeställningar konstruerades två prototyper 
av den narrativa utställningstexten om Axel Oxenstierna. Prototyperna låg nära 
den tänkta slutgestaltningen i grad av färdigställande. Det som skiljde texterna åt 
var främst användningen av berättartekniska grepp, men också den grafiska 
formen. Sakinnehållet i de två versionerna var snarlikt för att läsupplevelsen inte 
skulle påverkas av skillnader i informationsurvalet. Båda utställningstexterna gav 
en översiktlig bild av Axel Oxenstiernas liv, karriär och anknytning till området 
Kafjärden. 

Det sammanlagda resultatet från textanalyserna (se 5.1) låg till grund för vilken 
typ av anföring, disposition och tempus som förekom i respektive prototyp samt 
huruvida bildspråk och tematiskt fristående adjektiv fanns med. I ena texten 
användes dessa berättartekniska grepp så som de genomsnittligen förekom i 
analystexterna. I den andra prototypen användes samma grepp på motsatt sätt. 
Figuren nedan illustrerar skillnaderna mellan narrativen:   

 

 

 

                                                
2 Med direkt anföring menas här citat ur Axel Oxenstiernas brev och testamente. I begreppets 
grundmening avser direkt anföring dock främst verbala yttranden. 
3 Med indirekt anföring menas här referat av citaten från Axel Oxenstiernas brev och testamente. 
I begreppets grundmening avser indirekt anföring dock främst referat av verbala yttranden.    

PROTOTYP 1 PROTOTYP 2 

Direkt anföring2 Indirekt anföring3 

Linjär disposition Omvänd disposition 

Preteritum Historiskt presens 

Inga/få metaforer och liknelser Metaforer och liknelser finns 

Inga/få tematiskt fristående adjektiv Tematiskt fristående adjektiv finns 

Inga fristående mellanrubriker Fristående mellanrubriker 

Handritat skriptteckensnitt i citat. Genomgående samma linjärteckensnitt. 

Styckena hålls ihop på en sida. 

 
Texten kan brytas mitt i ett stycke och 

fortsätta på nästa textpanel. 
 

Figur 3. Skillnader mellan prototyperna. 
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Ur figuren framgår också de formgivningsmässiga skillnaderna mellan 
prototyperna. Variationen bestod i rubrikernas utformning, valet av teckensnitt 
och brödtextens flöde mellan textpanelerna. Trots dessa skillnader såg 
prototyperna emellertid relativt lika ut, eftersom jag ville behålla fokus på det 
språkliga och de berättartekniska greppen.   

Prototyperna utprovades sedan med representanter ur målgruppen, i syfte att se 
om, och i så fall hur, användningen av berättartekniska grepp påverkade läsarnas 
upplevelse av texterna (se 4.3).   

4.2.1 Förväntad effekt av prototyper 
Utifrån teorierna om berättartekniska grepp (se 2.2), den tidigare forskningen om 
olika dispositionstyper (se 3) och fynden från textanalyserna (se 5.1) förväntade 
jag mig att narrativet i Prototyp 1 skulle verka mindre medryckande och 
intressant för läsarna än det i Prototyp 2. Detta då jag antog att  
 

o avsaknaden av bildligt och målande språk skulle göra det svårare 
att föreställa sig det som skildrades i berättelsen 
 

o preteritum skulle skapa distans till händelserna i narrativet och 
leda till lägre grad av inlevelse än historiskt presens 

 
o läsarna skulle tycka att den linjära dispositionen var förväntad för 

denna slags text och att den därmed skulle generera mindre 
nyfikenhet att läsa vidare. 
 

Den direkta anföringen i Prototyp 1 kunde visserligen inge närhet och göra det 
lättare att leva sig in i narrativet, men jag trodde inte att den skulle överväga 
effekten av övriga grepp för att göra Prototyp 1 mer medryckande än Prototyp 2.   

Inga specifika effekter förutspåddes gällande den grafiska formen i respektive 
prototyp. När det kom till utställningstexternas utseende ville jag snarare 
undersöka vad mottagarna föredrog och, om möjligt, varför.  

4.2.2 Metodkritik 
Prototypernas utformning kan göra det svårt att utläsa effekten av enskilda 
berättartekniska grepp, eftersom respektive version av den narrativa 
utställningstexten innehöll flera olika grepp. Därtill förekom även små skillnader 
i texternas sakinnehåll, trots att jag försökte inkludera samma information i båda 
prototyperna så långt som möjligt. Det går alltså inte att utesluta att eventuella 
skillnader i upplevelsen av prototyperna beror på något annat (i eller utanför 
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texterna) än de berättartekniska greppen eller den grafiska formen, som också 
undersöks. 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att undersöka ett berättartekniskt grepp 
i respektive prototyp, så som i den tidigare forskningen om olika 
dispositionstyper (se 3.2). Då hade det möjligen varit enklare att utesluta 
påverkan från andra faktorer och tyda effekten av enskilda grepp. Sådana 
prototyper hade med fördel kunnat konstrueras och utprovas tidigt i 
designprocessen, för att sedan ligga till grund för slutgestaltningen. Att använda 
prototyping på detta sätt var dock för omfattande och tidskrävande för denna 
studie. Det hade exempelvis krävts totalt tio prototyper av den narrativa 
utställningstexten för att testa varje ”variant” av de fem berättartekniska greppen. 
Som prototyperna ser ut nu kan jag alltså enbart göra antaganden om huruvida 
respektive grepp påverkar läsupplevelsen och i så fall på vilket sätt.  

4.3 Utprovning  
I enlighet med principer för användarcentrerad design (se 1.8.7), utvärderades 
studiens prototyper i utprovningar med sex representanter ur målgruppen. 
Information om deltagarnas ålder, språkkunskaper, historieintresse samt 
eventuella lässvårigheter och/eller andra funktionsvariationer samlades in för att 
kunna tolka utprovningsresultaten på korrekta grunder. Personernas upplevelser 
och åsikter om utställningstexterna dokumenterades sedan med hjälp av en enkät 
(se Bilaga 2). De fem första ”frågorna” i enkäten var formulerade som 
påståenden, som deltagarna tog ställning till på en femgradig Use Likert Scale. 
Svarsalternativen gick från ”håller inte alls med” till ”håller helt med”. På detta 
sätt fick de svarande möjlighet att nyansera sina svar inom givna ramar 
(Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012, s. 339). Påståendena som fanns med var: 
 

1) jag förstod texten 
2) jag kunde föreställa mig det som stod i texten 
3) texten väckte känslor hos mig 
4) jag ville läsa klart hela texten 
5) jag tyckte att texten var intressant. 

 
Det andra och tredje påståendet knöt an till teorin om transportation (se 2.1.2) 
och att läsaren måste kunna förställa sig det som står och bli känslomässigt berörd 
för att ”förflyttas in i” en berättelse. Även om syftet med undersökningen inte var 
att skapa ett så transporterande narrativ som möjligt, kunde dessa faktorer 
fungera som ett mer objektivt mått på deltagarnas intresse för texten. I enkäten 
fanns emellertid också ett påstående där ordet ”intressant” förekom uttryckligen.  
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Deltagarna ombads att besvara de fem första påståendena efter att ha läst 
respektive prototyp. Resterande tre frågor skulle fyllas i då deltagarna hade läst 
båda prototyperna och kunde jämföra dem sinsemellan. Två av dessa frågor var 
flervalsfrågor där läsarna även kunde motivera för sina val, medan den sista 
frågan lämnade rum för eventuella övriga kommentarer kring prototyperna. 
Flervalsfrågorna syftade till att ge en bild av huruvida deltagarna föredrog någon 
av prototyperna och i så fall varför de gjorde det. 

Denscombe (2016, s. 247) varnar för risken för utmattning vid frågeformulär. 
Deltagarens motivation att besvara en enkät sjunker avsevärt om den innehåller 
för många frågor eller om frågorna är otydliga. Därför försökte jag begränsa 
antalet enkätfrågor i möjligaste mån och se till att frågorna var konkreta. En 
”provutprovning” genomfördes för att se om frågorna verkade enkla att besvara 
samt för att få en uppfattning om tidsåtgången för en utprovningssession. De 
skarpa utprovningarna hölls i olika miljöer, men alla texter lästes stående för att 
efterlikna lässituationen i en utställning. En av utprovningarna ägde rum på 
högskolan, tre på testdeltagarans respektive arbetsplatser och två hemma hos 
deltagarna ifråga.  

4.3.1 Metodkritik 
Enkäters tillförlitlighet styrs bland annat av hur många som har svarat, hur 
utförligt de har svarat samt om svaren kan betraktas som sanningsenliga 
(Denscombe, 2016, s. 241). I denna utprovning var det lilla antalet deltagare och 
den därmed låga svarsfrekvensen en uppenbar brist, som begränsade vad jag 
kunde få ut av enkätsvaren och vilka slutsatser jag kunde dra baserat på dem.  

Det går också att ifrågasätta hur väl enkäten faktiskt gav insikt i användarnas 
upplevelser av prototyperna. Frågeformuläret begränsade deltagarnas 
möjligheter att utveckla sina resonemang, vilket kan ha medfört att jag som 
”forskare” gick miste om djupare förståelse kring deras tankar om texterna. Å 
andra sidan, var det enkelt att jämföra respondenternas enkätsvar sinsemellan och 
på så sätt tyda ett resultat från utprovningen. Dessutom hade deltagarna visst 
utrymme att utveckla sina svar i ”övriga kommentarer”-delen, eller muntligt till 
mig som utprovningsledare.  

Syftet med utprovningen var att få en bild av deltagarnas individuella tankar och 
åsikter kring prototyperna. Därför baserades enkäten helt på läsarnas 
självuppskattning. Delen om läsförståelse hade dock kunnat formuleras 
annorlunda, för att på ett mer objektivt sätt kontrollera om respondenterna förstod 
texterna. Istället för att ta ställning till påståendet ”jag förstod texten”, kunde de 
ha svarat på en eller ett par direkta innehållsfrågor.  
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Även själva utprovningarnas utformning kan ha influerat resultatens kvalitet och 
tillförlitlighet. Det faktum att deltagarna läste två snarlika texter efter varandra 
hade möjligen en effekt på hur de uppfattade den senare versionen, eftersom de 
då hade hunnit vänja sig vid berättelsernas språk och utseende. Vidare 
påverkades enkätsvarens jämförbarhet och giltighet av att utprovningarna inte 
ägde rum på samma plats eller i den autentiska utställningsmiljön. Vid samtliga 
utprovningar förekom dock ”störningar” i form av exempelvis bakgrundsljud 
eller förbipasserande. På så sätt återspeglade utprovningarna miljön och 
lässituationen som ofta förekommer i utställningssammanhang.   

4.3.2 Etiska aspekter 
Eftersom utprovningarna involverade människor krävdes vissa forskningsetiska 
hänsynstaganden. Innan respektive utprovning fick deltagarna läsa och skriva 
under ett samtyckesformulär med information om vad utprovningen gick ut på, 
samt var och hur resultaten skulle användas. I formuläret poängterades också att 
det var prototyptexterna – inte deltagarens prestation – som skulle utvärderas. All 
medverkan var anonym och frivillig och deltagarna blev informerade om att de 
när som helst kunde ta tillbaka sitt godkännande för att medverka i studien. 
Respondenterna fick var sin trisslott som tack för att de tog sig tid att delta i 
utprovningen.  
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5. Resultat 

I denna del framgår resultaten av metoderna som används i studien. Tillsammans 
med teorier och tidigare forskning utgör fynden från textanalyserna och 
utprovningen av prototyperna en grund för hur jag utformar slutgestaltningen 
och besvarar forskningsfrågan.   

5.1 Analys av utställningstexter 
Fem historiska utställningstexter analyserades med hänsyn till de 
berättartekniska greppen anföring, disposition, tempus, bildspråk och tematiskt 
fristående adjektiv. En sammanvägning av analysresultaten visade hur greppen 
användes i genomsnitt.  
 

o Anföringen var direkt i de texter där det förekom anföring.  
o Dispositionen var oftast linjär eller övervägande åt det linjära 

hållet.  
o Preteritum var den vanligaste tidsformen.  
o Bildspråk i form av metaforer och liknelser saknades i 

majoriteten av analystexterna. 
o Tematiskt fristående adjektiv förekom i alla texter, men 

användes huvudsakligen inte målande utan för att beskriva 
sakförhållanden.  
 

Samtliga utställningstexter kunde klassas som narrativ, men varierade i grad av 
narrativitet. I många fall hade texterna snarast karaktär av rena faktatexter. 
Uppställningen av de berättartekniska greppen i motsatspar återspeglade heller 
inte alltid analystexterna. I vissa fall var till exempel dispositionen inte antingen 
linjär eller omvänd, utan bara mer åt det ena eller andra hållet. Den inverterade 
dispositionstypen, som nämns i avsnittet om tidigare forskning (se 3.1), förekom 
inte i någon av texterna.  

Nedan följer sammanfattningar av respektive textanalys. Figurerna i varje avsnitt 
summerar användningen av de berättartekniska greppen. Utställningstexterna 
finns att se i Bilaga 1.  

5.1.1 G.E. Svalling – fabrikör och framsynt far  
Texten lånades från Eskilstuna stadsmuseum och utställningen Värjor, sablar 
och huggare – klingsmide i Eskilstuna. Utställningen kretsar kring stadens 
vapenproduktion och texten ifråga handlade om den framstående 
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smidesfabrikören Gustaf Emanuel Svalling. Texten omfattade 200 ord och 
skiljde sig från övriga analystexter i det att den var skriven i historiskt presens.  

  

 
5.1.2 Kristina – kvinna och regent 
Texten hämtades från Historiska Museets utställning Sveriges Historia, som 
handlar om landets historia från 1000-talet till nutid. Med sina 119 ord (exklusive 
fotnoter) var detta den kortaste av de analyserade texterna. Den handlade om 
drottning – eller egentligen kung – Kristina i stormaktstidens Sverige. 

 

 

Berättartekniskt grepp Kommentar 

Anföring 
 
Ett direkt citat vid sidan av brödtexten. Inga 
övriga yttranden. 
 

Disposition Linjär.  

Tempus Historiskt presens. 

Metaforer och liknelser Inga. 

Tematiskt fristående 
adjektiv 

 
13 stycken. De används dock inte målande, 
utan för att beskriva sakförhållanden. 
 

Berättartekniskt grepp Kommentar 

Anföring 
 
Ett direkt citat vid sidan av brödtexten. Inga 
övriga yttranden. 
 

Disposition Linjär. 

Tempus Preteritum. 

Metaforer och liknelser Inga. 

Tematiskt fristående 
adjektiv 

 
Två stycken. De används dock inte målande, 
utan för att beskriva sakförhållanden. 
 

Figur 4. Användningen av berättartekniska grepp i Analystext 1: G.E. Svalling – fabrikör 
och framsynt far. 

Figur 5. Användningen av berättartekniska grepp i Analystext 2: Kristina – kvinna och 
regent. 
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5.1.3 Postbäraren som frös ihjäl 
Texten fanns på Västmanlands läns museum, i utställningen När då var nu – nya 
tidens ordning och reda. Utställningen handlar om Sverige och Västmanland 
under 1500-, 1600- och 1700-talen. Utställningstexten bestod av en så kallad 
ramberättelse (eng. framing narrative) (Abbott, 2008, s. 28), vari det fanns 
ytterligare en berättelse inbäddad. Ramberättelsen bestod av fiktiv intervju med 
postbäraren Anders Yhra, som frös ihjäl på sin postrunda år 1744. ”Berättelsen i 
berättelsen” utgjordes av postbärarens svar på intervjufrågorna. Texten baserade 
sig på verkliga händelser och omfattade 223 ord (exklusive fotnot).  

 

 
 
 
 
5.1.4 Staden i skuggan av slottet 
Texten hämtades från utomhusutställningen Historien i Sörmland. Den 
arrangeras av Sörmlands museum och beskriver historian bakom olika platser i 
länet. Texten ifråga fanns i Nyköping, invid slottet Nyköpingshus. Den handlade 
om hur det var att bo i en stad med ett kungligt slott på 1500-talet. Berättelsen 
var den längsta av de analyserade texterna och omfattade 397 ord (exklusive 
bildtexter). 

Berättartekniskt grepp Kommentar 

Anföring 
 
Direkt. 
 

Disposition 
 
Omvänd så till vida att rubriken avslöjar 
”slutet”. 
 

Tempus Övervägande preteritum. 

Metaforer och liknelser Inga. 

Tematiskt fristående 
adjektiv 

 
Sju stycken. De används både målande och 
för att beskriva sakförhållanden. 
 

Berättartekniskt grepp Kommentar 

Anföring 
 
Ett direkt citat vid sidan av brödtexten. Inga 
övriga yttranden. 
 

Figur 6. Användningen av berättartekniska grepp i Analystext 3: Postbäraren som frös 
ihjäl. 



 

37 

 
 
 
 
5.1.5 Vem blev soldat? 
Texten lånades från Armémuseums utställning Krig och fred om Sveriges 
militära historia från 1500-talet till 1800-talet. Berättelsen kretsade kring urvalet 
av soldater till krigstjänst på 1600-talet. Texten innehöll 219 ord.  

 

 
 

5.2 Prototyping  
Respektive prototyp av den narrativa utställningstexten om Axel Oxenstierna 
omfattade fyra paneler text (se Bilaga 3–4). Den första panelen syftade till att 
introducera utställningen och informera om dess öppettider. Där tilltalades 

Disposition Övervägande åt det linjära hållet.   

Tempus Preteritum.  

Metaforer och liknelser 

 
Tre stycken: ”Slotten […] utgjorde Sveriges 
ryggrad”, ”Om krig bröt ut var slottet en 
magnet för fientligt krigsfolk” och 
”Nyköpingshus var maktens förlängda arm 
[…]”. 
 

Tematiskt fristående 
adjektiv 

 
19 stycken. De används både målande och 
för att beskriva sakförhållanden. 
 

Berättartekniskt grepp Kommentar 

Anföring 
 
Ingen. 
 

Disposition Övervägande åt det linjära hållet.   

Tempus Preteritum.  

Metaforer och liknelser 
 
En: ”Bönderna var kanonmat […]”. 
 

 
Tematiskt fristående 
adjektiv 
 

14 stycken. De används inte målande, utan 
för att beskriva sakförhållanden. 

Figur 7. Användningen av berättartekniska grepp i Analystext 4: Staden i skuggan av 
slottet. 

Figur 8. Användningen av berättartekniska grepp i Analystext 4: Vem blev soldat? 
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läsaren i du-form. Denna text var inte en del av berättelsen, utan snarare ett sätt 
att fånga besökarnas intresse för utställningen i allmänhet och det efterföljande 
narrativet i synnerhet. De två versionerna av den första panelen var identiska, 
bortsett från valet av tempus. På resterande paneler fanns själva berättelsen om 
Axel Oxenstierna, inklusive två separata faktarutor som knöt an till narrativet. 
Texten i faktarutorna var den samma i båda prototyperna, förutom att den ena 
versionen var skriven i preteritum och den andra i historiskt presens.  

Inför utprovningen skrevs prototyperna ut i A3-format och monterades på 
pannåer av papp. Slutgestaltningens tänkta mått var 70x100 cm, men 
prototyperna framställdes i mindre storlek av praktiska skäl. Proportionerna var 
dock de samma i båda formaten. Illustrationerna till båda textversionerna 
skapades i programmet Illustrator. Bilderna användes främst som dekoration, 
men hängde också ihop med textinnehållet. Till första panelen valdes en bild av 
Axel Oxenstierna, på andra panelen fanns en bild av Fiholms slottsflygel, tredje 
panelen innehöll illustrationer som skulle efterlikna bläckstänk och fjärde 
panelen rymde en bild av Jäders kyrktorn. Texterna på respektive panel ramades 
också in av siluetten av ett gammalt pergament.    

5.2.1 Prototyp 1 
Berättelsen (panel 2–4) i Prototyp 1 baserades på det genomsnittliga resultatet 
från textanalyserna (se 5.1). I denna version av den narrativa utställningstexten 
användes direkt anföring i form av citat från Axel Oxenstiernas brev och 
testamente, linjär disposition med början då Oxenstierna utsågs till rikskansler, 
preteritum4 samt få metaforer, liknelser och tematiskt fristående adjektiv. 
Följande figur utgör ett synopsis över narrativet:  

 

 

 

                                                
4 Det mesta av berättelsens brödtext stod i preteritum. Citaten från Axel Oxenstiernas brev och 
testamente var dock skrivna i historiskt presens.  

Axels 

död och 

begravning

PROTOTYP 2 – Omvänd disposition

Bygget av 

Fiholm och 

Jäders kyrka

Axels familj, 

brevväxling 

och skötseln 

av godsen

Axels karriär 

som statsman

Axel blir 

rikskansler

(inklusive
cirkulering till 

bergavningen)

Initierande 

händelse

FyllnadsmaterialResultat

Axels 

död och 

begravning

PROTOTYP 1 – Linjär disposition

Bygget av 

Fiholm och 

Jäders kyrka

Axels familj, 

brevväxling 

och skötseln 

av godsen

Axels 

engagemang 

i Jäder

Axel blir 

rikskansler

och lite om 

hans karriär 

som statsman

Initierande 

händelse

Fyllnadsmaterial Resultat

Figur 9. Synopsis för narrativet i Prototyp 1.  
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Därtill saknade Prototyp 1 fristående mellanrubriker i brödtexten. De första orden 
i varje sammanhörande avsnitt markerades istället med röda versaler, som en 
slags utbyggd anfang. Till de direkta citaten användes ett handritat 
skriptteckensnitt, som skulle efterlikna 1600-talets skrivstil. Trots att 
teckensnittet var svårläsligt valde jag det för att det var kongenialt med 
utställningens tema och kunde upplevas som estetiskt tilltalande.  

 

#1 #2 

#3 #4 

Figur 10. Prototyp 1 av den narrativa utställningstexten om Axel Oxenstierna, panel 1–4. 
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5.2.2 Prototyp 2  
Narrativet (panel 2–4) i Prototyp 2 hade i sin tur en omvänd disposition, med 
början i Axels Oxenstiernas död och begravning.  

 
Där användes också indirekt anföring i form av referat av Oxenstiernas brev och 
testamente. Utdragen nedan illustrerar skillnaden gällande typen av anföring i de 
två textversionerna: 
 

o Prototyp 1: ”Det är min önskan att begravas förutan någon stor 
prakt och utan någon ny invention. Min likekista vare gjord av 
eketrä och med svart kläde överdragen, utan allt silver och guld”.  
 

o Prototyp 2: ”I Axels testamente står det att han vill bli begravd i 
en enkel ekkista draperad med svart tyg. Det behövs inga flotta 
utsmyckningar i guld eller silver, anser Axel. Ceremonin ska vara 
högtidlig men måttfull”.  

 
De understrukna orden utgör dessutom exempel på de tematiskt fristående 
adjektiv som förekommer i Prototyp 2. Bildspråket i berättelsen består av 
 

o metaforen ”i kyrkan trängs ett hav av människor […]”, som syftar 
på att det fanns många människor i kyrkan vid Axel begravning. 
 

o metaforen ”[…] resten av bygget går i graven med honom”, med 
betydelsen att bygget av Fiholms slott avstannade vid Axels död. 

 
o metaforen ”[…] rikskanslerns falkblick”, som beskriver hur  Axel 

höll noggrann uppsikt över sina gårdar och herresäten.  
 
 

Figur 11. Synopsis för narrativet i Prototyp 2. 
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 begravningen) 
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o liknelsen ”Axel är som en statsminister, inrikesminister och 
finansminister i en och samma person, där det dåtida begreppet 
rikskansler förklaras med modern terminologi. 

 
o metaforen (tillika eufemismen) ”läggs […] till sista vilan”, som 

avser det då Axels kropp placerades i släktens gravvalv.  
 

I textrutan på den fjärde panelen beskrivs också hur bygget av Fiholms slott ”rann 
ut i sanden”. Denna metafor förekommer i båda prototyperna, liksom den direkta 
repliken ”har jag byggt stall och vagnshus åt dig, så får du själv bygga oxhuset” 
i samma textruta.  

Det som särskiljer den grafiska formen i Prototyp 2 från föregående version är 
den genomgående användningen av samma linjärteckensnitt, fristående 
mellanrubriker ovanför varje sammanhörande textavsnitt, samt att ett det sista 
stycket på den tredje textpanelen fortsätter på nästa panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 #2 

Figur 12. Prototyp 2 av den narrativa utställningstexten om Axel Oxenstierna, panel 1–2. 
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5.3 Utprovning  
I utprovningen av de två prototyptexterna deltog sex representanter ur 
målgruppen – det vill säga den breda allmänheten. Personerna var i åldrarna 34–
69 år. Ingen av dem hade några diagnosticerade lässvårigheter och fyra av dem 
ansåg sig vara allmänt historieintresserade. Respondenternas eventuella 
förkunskaper om just stormaktstiden och Axel Oxenstierna dokumenterades 
dock inte.  

Figuren nedan visar en sammanställning av samtliga deltagares svar på enkätens 
fem första påståenden, räknat i poäng. Varje poäng representerar en 
garderingsgrad åt höger på den femgradiga Use Likert-skalan. Ju högre poäng, 
desto mer höll deltagarna alltså med om påståendet. Poängen anges som en del 
av det maximala antalet poäng för respektive påstående. 

 

 

 

 

#3 #4 

Figur 13. Prototyp 2 av den narrativa utställningstexten om Axel Oxenstierna, panel 3–4. 
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Av Figur 13 framgår att Prototyp 2 uppfyllde påståendena i högre grad än 
Prototyp 1, även totalt sett. Prototyp 2 fick högre poäng för samtliga påståenden, 
bortsett från det första om textens begriplighet. Där fick respektive textversion 
högsta poäng från alla deltagare. De sammanlagda svaren antyder att Prototyp 2, 
med indirekt anföring, omvänd disposition, historiskt presens, bildspråk och 
tematiskt fristående adjektiv, var mer effektiv i att väcka föreställningar, känslor, 
läslust och intresse för texten hos läsarna.  

Sammanställningen reflekterar också de individuella enkätsvaren (se Bilaga 5). 
Fem av sex deltagare gav högre poäng för Prototyp 2. Dessa fem angav även att 
de föredrog texten i Prototyp 2, med motiveringar som: 
 

o ”[Prototyp 2 var ] mera fantasieggande”. 
 

o ”Första raden på blad [panel] två fångade upp bra!”. 
 

o ”[Texten i Prototyp 2] fängslar mig, jag känner mig 
delaktig/närvarande”. 

 
o ”[Jag] blev mycket mer intresserad av upplägget och texten i 

Prototyp 2. Jag förflyttades själv till tiden på ett annat sätt. 
Prototyp 1 var mer ’statisk’”. 

Påstående PROTOTYP 1 PROTOTYP 2 

Jag förstod texten 30/30 30/30 

Jag kunde föreställa mig 
det som stod i texten 24/30 27/30 

Texten väckte känslor 
 hos mig 22/30 26/30 

Jag ville läsa klart  
hela texten 25/30 27/30 

Jag tyckte att texten  
var intressant 25/30 29/30 

Totalt 126/150 139/150 

Figur 14. De sammanlagda enkätsvaren för påstående 1–5, omvandlade till poäng. 
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Deltagaren som gav högre poäng till Prototyp 1 gällande påstående 1–5, föredrog 
också den versionen både text- och utseendemässigt. Ytterligare en respondent 
föredrog utseendet på Prototyp 1. De motiverade sina val såhär: 

 
o ”Fint med det handskrivna [i Prototyp 1]. Lite fler bilder. Mer 

utsmyckat”. 
 

o ” [Jag] tyckte om de handskrivna texterna [i Prototyp 1]”. 
 
Tre personer föredrog däremot utseendet på Prototyp 2. Två av dem motiverade 
sina val med att den handskrivna texten i Prototyp 1 var svårläst. En av läsarna 
valde svarsalternativet ”spelar ingen roll” angående vilken version av 
utställningstexten hen föredrog utseendemässigt.  

5.3.1 Diskussion 
Varken utprovningarna eller studien i stort genererade några säkra eller 
generaliserbara resultat – detta framförallt på grund av det låga antalet 
utprovningsdeltagare. Av enkätsvaren framgår också att det rörde sig om relativt 
små poängskillnader mellan prototyperna och att respektive påstående fick 
förhållandevis höga poäng. Samtliga deltagare höll åtminstone delvis med om 
alla påståenden. Diskussionen nedan bör ses i ljuset av detta och betraktas som 
ett hypotetiskt resonemang kring hur de berättartekniska greppen kan ha påverkat 
deltagarnas läsupplevelser.  

Att Prototyp 2 fick högst sammanlagda poäng och att majoriteten av deltagarna 
föredrog texten i denna version, kan tolkas som att Prototyp 2 väckte ett större 
engagemang hos deltagarna och var mer medryckande än Prototyp 1. Detta går 
i linje med hur jag förväntade mig att respektive narrativ skulle mottas av 
läsarna (se 4.2.1).  

En möjlig förklaring till resultatet, tillika en effekt av de berättartekniska 
greppen, skulle kunna vara att bildspråket och de tematiskt fristående adjektiven 
i Prototyp 2 gjorde det lättare för läsarna att föreställa sig berättelsen. Att 
mottagaren ska få en uppfattning om berättelsemiljön ingår i definitionen av 
narrativ och är också något som kan påverka upplevelsen av textens narrativitet 
(se 2.1.1). Genom att inkludera metaforer, liknelser och tematisk fristående 
adjektiv i berättelsen, kan skribenten ge mer utförliga och träffande beskrivningar 
av såväl miljön som karaktärerna och händelserna i narrativet. Det skulle alltså 
kunna främja läsarens föreställningsförmåga och, i förlängningen, även dennes 
intresse för texten.  

I Prototyp 2 förekom även historiskt presens och omvänd, icke-kronologisk 
disposition. En effekt som förutspåddes var att historiskt presens skulle ge läsaren 
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en starkare känsla av närvaro och inlevelse i berättelsen än preteritum. 
Utprovningsresultaten tyder på att antagandet kan ses som rimligt. Flera 
respondenter angav att Prototyp 2 ”fångade” och ”förflyttade” in i dem i 
narrativet i högre grad än Prototyp 1. Det kan åtminstone delvis ha varit en följd 
av valet av tempus.  

Den omvända dispositionen skulle i sin tur kännas oväntad för genren och skapa 
nyfikenhet att läsa vidare. Hypotesen får stöd av att Prototyp 2 fick högre poäng 
än Prototyp 1 för påståendena ”jag ville läsa klart hela texten” och ”jag tyckte att 
texten var intressant”. En deltagare nämnde också uttryckligen att hen ”blev 
mycket mer intresserad av upplägget och texten i Prototyp 2”. Förutom att den 
omvända kronologin kanske upplevdes som okonventionell och därav 
intresseväckande, kan den ha bidragit till att texten fick ett mer ”litterärt” och 
narrativt anslag. Det är alltså möjligt att den omvända dispositionen gjorde att 
texten kändes mer som en skönlitterär berättelse än som en informerande 
faktatext.  

Det femte berättartekniska greppet som undersöktes var anföring. I Prototyp 2 
användes indirekt anföring, som i sig skulle kunna skapa distans till narrativet 
och leda till lägre grad av inlevelse. På motsatt sätt, hade den direkta anföringen 
i Prototyp 1 kunnat verka inlevelseväckande. I enlighet med 
förhandshypoteserna, tycks det dock som om de övriga greppen i respektive 
prototyp övervägde de potentiella effekterna av olika typer av anföring. Prototyp 
2 verkar inte ha varit mindre medryckande på grund av den indirekta anföringen 
och Prototyp 1 verkar inte ha blivit mer medryckande trots att den innehöll direkt 
anföring. Resultatet indikerar att de berättartekniska greppen i ett narrativ 
samspelar med varandra och att det är detta samspel – snarare än enskilda grepp 
– som styr hur mottagaren upplever berättelsen. 

Utprovningsresultaten tyder inte på något samband mellan deltagarnas eventuella 
historieintresse och deras intresse för prototyperna. Däremot går det att utläsa att 
de berättartekniska greppen inte verkar ha påverkat mottagarnas läsförståelse. 
Det innebär att greppen i respektive prototyp varken ökade eller minskade 
texternas läsbarhet. Deltagarna hade emellertid inga lässvårigheter eller andra 
funktionsvariationer, som hade kunnat försvåra förståelsen av till exempel 
bildspråket i Prototyp 2. Gällande texternas utseende står det att se att en 
majoritet av respondenterna föredrog god läslighet framför eventuella estetiska 
värden i utställningstexterna. Rubrikernas utformning eller skillnaderna i 
textflödet mellan panelerna kommenterades inte.  
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6. Slutgestaltning 

I denna del presenterar och motiverar jag den slutgiltiga utställningstexten, 
som grundar sig på fynden från teorier, tidigare forskning och utprovningar. 
Jag redogör också för designprocessen bakom gestaltningen. 

6.1 Innehåll  
Enligt uppdragsbeskrivningen från Kunskapsturism Kafjärden ska 
utställningstexten dels introducera utställningen, dels ge besökaren en första 
inblick i vem Axel Oxenstierna var och på vilket sätt han är länkad till Kafjärden 
(se 1.1). Av de fyra textpaneler som jag har till förfogande använder jag en för 
att presentera utställningen och välkomna besökaren. Denna ” välkomsttext” är 
den samma i slutversionen som i Prototyp 2 (se 5.2).  

Övriga paneler innehåller själva berättelsen om Axel Oxenstierna. Eftersom 
utprovningarna indikerar att narrativet i Prototyp 2 upplevdes mest medryckande, 
använder jag de berättartekniska greppen från denna version i den slutliga 
utställningstexten. I berättelsen förekommer alltså omvänd disposition, historiskt 
presens, bildspråk i form av metaforer och liknelser samt tematiskt fristående 
adjektiv. Eftersom typen av anföring inte tycktes påverka mottagarnas 
föreställningsförmåga, känslor eller läslust, valde jag att kombinera direkt och 
indirekt anföring i slutgestaltningen.  

Likaså, omfattar den färdiga utställningstexten information från både Prototyp 1 
och Prototyp 2. En av uppdragets utmaningar var att skapa en text som kan tilltala 
både de med ett specialintresse för Axel Oxenstierna och de utan förkunskaper i 
ämnet (se 1.6). Jag förhåller mig till detta genom att fokusera berättelsen på 
Oxenstiernas koppling till Jäder, istället för på mer välkända fakta om hans 
karriär som statsman. Trots att texten alltså är relativt kort och allmänt hållen för 
att passa en bred målgrupp, kan det lokala anslaget intressera även de som redan 
är insatta i ämnet.  

 

 

 

 
 
 



 

47 

 

6.2 Grafisk formgivning 
Utseendemässigt kunde jag utforma texten relativt fritt. Ett krav från 
uppdragsgivaren var dock att jag skulle använda svart text mot en grå bakgrund, 
för att gestaltningen skulle passa in ibland övrigt utställningsmaterial. Samtliga 
textpaneler, inklusive illustrationerna, går därför nästan uteslutande i olika 
nyanser av grått. Därtill har jag valt en röd kulör som accentfärg, då 
”paviljongen” där texterna kommer att placeras är faluröd. Den röda färgen 
används i dekorativt syfte för att skapa kontrast och dynamik i formgivningen. 
Det genomgående färgtemat kan dock även ”vägleda” besökaren från 
välkomsttexten, som sitter åtskilt från övriga paneler, till berättelsedelen. 
Illustrationerna i slutgestaltningen är de samma som i prototyperna och fungerar 
främst som utsmyckning.   

Den färdiga utställningstexten är 70x100 cm stor och kommer att läsas på 
omkring 50–100 cm avstånd. Utställningen hade två förutbestämda teckensnitt: 
Augusta för huvudrubriker och Gill Sans för brödtext. Det senare är ett 
linjärteckensnitt, vilket brukar rekommenderas för texter som ska läsas på håll 
(Hellmark, 2006, s. 26–28). I prototyperna förekom även skriptteckensnittet 
Schooner Script för att markera de direkta citaten. Eftersom flera 
utprovningsdeltagare tyckte att teckensnittet var svårläsligt, har jag emellertid 
begränsat användningen av det i den slutliga utställningstexten. Nu förekommer 
där främst Gill Sans i olika teckengrader och teckenvarianter för att skapa 
visuella hierarkier i texten.  

Brödtextens teckengrad är anpassad för att respektive rad ska innehålla omkring 
45–60 tecken. Det är ett riktvärde för att texten ska bli lätt att uppfatta och läsa 
rent fysiskt (Melin, 2011, s. 31). Utställningstexten är också vänsterjusterad med 
ojämn högermarginal, vilket sägs ge bättre läslighet än marginaljusterad text 
(Teleman m.fl., 1973 i Melin, 2011, s. 31). Jag undviker också avstavningar i 
enlighet med Ekarv, Olofsson och Eds (1991, s. 47) rekommendation. 
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Figur 15. Synopsis för narrativet i slutgestaltningen. 
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Utprovningarna uppmärksammade mig även på att läsaren inte alltid börjar läsa 
utställningstexten där den är tänkt att börja. Holsanova (2010, s. 116–117) gör 
liknande iakttagelser gällande tidningstexter, där hon menar att varje person har 
sin individuella lässtil och läsväg. Även om lässituationen för en utställningstext 
ser annorlunda ut än för en tidning, är utställningstexten på samma sätt en 
komplex, multimodal text där språk, bild och grafisk form konkurrerar om 
läsarens uppmärksamhet. Av denna anledning kan det vara viktigt att erbjuda 
läsaren flera ingångar i texten, exempelvis i form av informativa mellanrubriker.  

I slutversionen av den narrativa utställningstexten ska samtliga avsnitt kunna 
läsas separat från resten av texten. Därför inleds de olika avsnitten i berättelsen 
med samma slags ”utbyggda anfang” – det vill säga röda, fetmarkerade versaler 
– som förekom i Prototyp 1 (se 5.2.1). Eftersom utprovningarna inte genererade 
några läsarreaktioner angående utformningen av rubrikerna, valde jag att 
särskilja de respektive avsnitten på detta sätt. Jag har också sett till att alla stycken 
som hör till en viss ”anfang”, hålls ihop på samma textpanel. Den färdiga 
utställningstexten syns i Figur 17 nedan samt i större storlek i Bilaga 6. 

 

 

Augusta
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Gill Sans Light 

Gill Sans Light Italic

Gill Sans Regular
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Figur 16. Färgtema och teckensnitt i slutgestaltningen. 
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Figur 17. Slutgestaltningen, panel 1–4. 
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6.3. Designprocessen  
Begreppen design och att designa har många olika betydelser och 
användningsområden. Denna studie utgår från synen på design som en stegvis 
process, där syftet är att utveckla och utforma lösningar som svarar mot 
komplexa praktiska problem (Wikberg, Ericson & Törlind, 2015, s. 11). För att 
en designprocess ska vara befogad ska det alltså inte finnas några enkla eller 
”rätta” svar på problemet ifråga. 

Designerns uppgift är att konstant ompröva problemet och de tänkta lösningarna 
(Rosell, 1990, s. 17). Det sker genom att han eller hon pendlar fram och tillbaka 
mellan designprocessens faser (Wikberg, Ericson & Törlind, 2015, s. 30). 
Iterationen ska slutligen resultera i att designern lägger fram den designlösning 
som han eller hon anser vara mest lämplig. Denna lösning hade inte varit möjlig 
utan den bakomliggande designprocessen, som också fungerar i lärosyfte (Rosell, 
1990, s. 17). 

Varje designprocess är unik och det är svårt att dra skarpa gränser mellan dess 
olika steg. De generella kategorierna analys, syntes och utvärdering förekommer 
dock i någon form i de flesta designprocesser (Rosell, 1990, s. 15–16). Figur 17 
nedan är en skiss över min designprocess för den narrativa utställningstexten om 
Axel Oxenstierna. Designprocessen har fortlöpt parallellt och i kombination med 
forskningsprocessen. Båda projekten tar avstamp i det praktiska problemet att 
besökare ibland inte läser utställningstexter och då går miste om information. 
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7. Slutsats 

Avsnittet som följer sammanfattar studiens utgångspunkter och resultat. Jag 
diskuterar även undersökningens begränsningar och ger förslag till 
vidareutveckling av arbetet. 

I detta kombinerade design- och forskningsprojekt har jag undersökt 
tillämpningen av berättartekniska grepp i en narrativ utställningstext till 
Kunskapsturism Kafjärdens utställning om Axel Oxenstierna. Syftet var att på 
vetenskaplig grund ta fram en text som svarar mot det praktiska problemet att 
besökare ibland förbiser utställningstexter. Den övergripande forskningsfrågan 
löd följaktligen: hur kan berättartekniska grepp användas för att skapa en 
narrativ utställningstext som fångar mottagarnas intresse och får dem att läsa 
texten? 
 
Utprovningarna av två prototyptexter visade att mottagarna föredrog 
utställningstexten som innehöll indirekt anföring, omvänd disposition, historiskt 
presens, bildspråk i form av metaforer och liknelser samt tematiskt fristående 
adjektiv. Kombinerat med kunskap från teorier och tidigare forskning om 
berättartekniska grepp, kan resultatet användas för att besvara underfrågan: 
vilken effekt har olika berättartekniska grepp på mottagarnas upplevelse av den 
narrativa utställningstexten? Studien tyder alltså på följande effekter av de 
berättartekniska grepp som har undersökts:  
 

o En omvänd disposition, där slutet avslöjas först och början sist, 
skapar nyfikenhet att läsa vidare. Detta kan vara en effekt av 
dispositionstypen i sig eller av att en omvänd disposition upplevs 
som ovanlig i utställningstexter och därför väcker läsarens 
intresse. 

 
o Historiskt presens skapar närvarokänsla och gör det lättare för 

läsaren att bli känslomässigt involverad och leva sig in i 
narrativet.  
 

o Metaforer, liknelser och tematiskt fristående adjektiv främjar 
läsarens föreställningsförmåga, då de bidrar till att ge en bild av 
berättelsevärlden.  
 

Trots att mottagarna föredrog berättelsen med indirekt anföring, gav 
utprovningarna ingen klar indikation på hur typen av anföring kan påverka 



 

52 

läsupplevelsen. Däremot framgick det tydligt att inget av greppen som 
undersöktes påverkade utställningstexternas läsbarhet.  

Den följande underfrågan var: vilka berättartekniska grepp är att föredra för att 
mottagarna ska uppfatta texten som intressant och läsvärd och läsa den i sin 
helhet? I utprovningarna framkom att Prototyp 2 rönte mer intresse och starkare 
lust att läsa klart texten. Därför kan en omvänd disposition, historiskt presens 
samt förekomst av metaforer, liknelser och tematiskt fristående adjektiv vara att 
rekommendera för att fånga läsarnas intresse för utställningstexten och motivera 
dem att läsa vidare. Vilken slags anföring som används i kombination med dessa 
grepp verkar däremot inte ha någon avgörande effekt för intresset för texten. 

För att väcka läslust är det viktigt att använda ovan nämnda berättartekniska 
grepp med försiktighet och fingertoppskänsla. En text som är överbelamrad med 
exempelvis bildspråk och adjektiv lär snarare upplevas som irriterande och 
svårläst än lockande. Även med studiens riktlinjer för vad en berättelse bör 
innehålla för att ”fånga” läsaren, är skrivandet alltså ett hantverk som måste 
utföras med god stilkänsla. 

Det gäller också att väga fördelarna med en levande berättelse, mot eventuella 
nackdelar med en längre text. Särskilt bildspråk och tematisk fristående adjektiv 
ökar lätt textens omfång. I utställningssammanhang är det speciellt viktigt att 
reflektera över detta, då det är tänkbart att en större textmassa avskräcker 
mottagaren innan han eller hon ens har börjat läsa texten.  

Utprovningarna gav även viss insikt i studiens tredje och sista underfråga, som 
löd: på vilket sätt kan den narrativa texten presenteras utseendemässigt för att 
öka sannolikheten att den blir läst av utställningsbesökarna? Nedan redogör jag 
för mina fynd gällande utställningstextens utseende.  
 

o Textens teckensnitt bör ha god läslighet (även på längre 
avstånd). Detta då de flesta utprovningsdeltagare föredrog 
bokstäver med god läslighet framför ett svårläsligt, men 
eventuellt estetiskt tilltalande teckensnitt.   
 

o Det bör finnas flera ingångar till texten, då läsaren inte alltid 
börjar läsa texten där den är tänkt att starta.  
 

o Sammanhörande stycken bör hållas ihop på samma textpanel – 
även detta för att läsaren ska kunna läsa respektive avsnitt 
separat från övrig text.  

 
Några andra iakttagelser gällande utställningstexternas utseende gjordes inte och 
det var heller inte studiens huvudsyfte. Faktum återstår dock att 
utställningstextens utseende är en mycket viktig faktor i att locka läsaren att ta 
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del av dess innehåll. Detta ämne bör med fördel behandlas mer ingående i en 
egen undersökning.   

En ytterligare observation gällande det språkliga innehållet i berättelser är att 
graden av narrativitet (se 2.1.1) tycks ha en avgörande betydelse för 
läsupplevelsen. Flera utprovningsdeltagare tyckte att Prototyp 2, som också var 
mer effektiv i att väcka föreställningar, känslor, läslust och intresse, ”kändes mer 
som en berättelse” än Prototyp 1. Båda utställningstexterna kunde klassas som 
narrativ i begreppets grundmening, men majoriteten av mottagarna föredrog den 
mer ”berättande” versionen. Detta skulle kunna ha implikationer även utanför 
utställningssammanhang och inom andra typer av informationsförmedling. 
Informerande berättelser kan i vissa fall vara att föredra över traditionella 
faktatexter för att locka till läsning och kommunicera budskap effektivt.  

På grund av det låga antalet utprovningsdeltagare kan resultaten av studien 
emellertid inte betraktas som säkra eller generaliserbara. Att upprepa 
undersökningen med fler respondenter är således en uppenbar 
utvecklingspotential. I ett mer omfattande arbete skulle det också vara intressant 
att göra en grundligare analys av varför utställningstexter ibland inte blir lästa. 
Jag har utgått från att texternas innehåll och utseende påverkar om besökarna tar 
del av dem, men detta utesluter inte att det kan finnas andra förklaringar – och 
därav andra lösningar – på det praktiska problemet.  

Trots nämnda brister kan studien ifråga ses som ett steg på vägen till att belysa 
utställningstexter och hur de kan göras läsvärda. Väl på plats i utställningen 
bidrar slutgestaltningen – berättelsen om Axel Oxenstierna –  förhoppningsvis 
också till att förvalta och levandegöra Kafjärdens kulturarv. 
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Figur 13, s.  42: Prototyp 2 av den narrativa utställningstexten om Axel 
Oxenstierna, panel 3–4. Egen figur. 

Figur 14, s.  43: De sammanlagda enkätsvaren för påstående 1–5, omvandlade 
till poäng. Egen figur. 

Figur 15, s.  47: Synopsis för slutgestaltningen. Egen figur. 
Figur 16, s.  48: Färgtema och teckensnitt i slutgestaltningen. Egen figur. 
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Figur 18, s.  50: Min designprocess. Egen figur.  
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Bilaga 2 – Utprovningsenkät  
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Bilaga 3 – Prototyp 1  
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Bilaga 4 – Prototyp 2 
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Bilaga 5 – Enkätsvar 

Enkätsvar från Deltagare 1 
 

 
o Valde alternativet ”spelar ingen roll” angående vilken prototyp 

hen föredrog utseendemässigt. Motivering: ”Bra båda två”. 
o Föredrogtexten i Prototyp 2. Motivering: ”Mera fantasieggande”. 
o Inga övriga kommentarer. 

Enkätsvar från Deltagare 2 

Påstående Prototyp 1 Prototyp 2 

Jag förstod texten 5/5 5/5 

Jag kunde föreställa mig 
det som stod i texten 5/5 5/5 

Texten väckte känslor 
 hos mig 4/5 5/5 

Jag ville läsa klart  
hela texten 5/5 5/5 

Jag tyckte att texten  
var intressant 5/5 5/5 

Totalt 24/25 25/25 

Påstående Prototyp 1 Prototyp 2 

Jag förstod texten 5/5 5/5 

Jag kunde föreställa mig 
det som stod i texten 5/5 3/5 

Texten väckte känslor 
 hos mig 5/5 3/5 
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o Föredrogutseendet på Prototyp 1. Motivering: ”Fint med det 

handskrivna. Lite fler bilder. Mer utsmyckat”. 
o Föredrog texten i Prototyp 1. Motivering: ”Mer målande. I tvåan 

var det mer fyrkantigt, lite uppstolpat”. 
o Övriga kommentarer: Bägge var bra. På kort text är det mycket 

fakta. Intressant läsning. Berättandet om begravningen i tvåan 
var fin”.  

Enkätsvar från Deltagare 3 
 

 
o Föredrog utseendet på Prototyp 1. Motivering: ”Tyckte om de 

handskrivna texterna”. 
o Föredrog texten i Prototyp 2. Motivering: ”Första raden på blad 

två fångade upp bra!”. 
o Inga övriga kommentarer.  

Jag ville läsa klart  
hela texten 5/5 5/5 

Jag tyckte att texten  
var intressant 5/5 5/5 

Totalt 25/25 21/25 

Påstående Prototyp 1 Prototyp 2 

Jag förstod texten 5/5 5/5 

Jag kunde föreställa mig 
det som stod i texten 5/5 5/5 

Texten väckte känslor 
 hos mig 3/5 4/5 

Jag ville läsa klart  
hela texten 4/5 4/5 

Jag tyckte att texten  
var intressant 4/5 5/5 

Totalt 21/25 23/25 
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Enkätsvar från Deltagare 4 
 

 
o Föredrog utseendet på Prototyp 2. Motivering: ”Ingen 

handskriven text. Lättare att läsa även om den handskrivna 
texten är snygg och man vill läsa den ändå med viss liten möda”.  

o Föredrog texten i Prototyp 2. Motivering: ”Den fängslar mig, jag 
känner mig delaktig/närvarande”.  

o Inga övriga kommentarer.  

Enkätsvar från Deltagare 5 

Påstående Prototyp 1 Prototyp 2 

Jag förstod texten 5/5 5/5 

Jag kunde föreställa mig 
det som stod i texten 3/5 5/5 

Texten väckte känslor 
 hos mig 3/5 5/5 

Jag ville läsa klart  
hela texten 4/5 5/5 

Jag tyckte att texten  
var intressant 4/5 5/5 

Totalt 19/25 25/25 

Påstående Prototyp 1 Prototyp 2 

Jag förstod texten 5/5 5/5 

Jag kunde föreställa mig 
det som stod i texten 3/5 5/5 

Texten väckte känslor 
 hos mig 3/5 5/5 
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o Föredrog utseendet på Prototyp 2. Ingen motivering. 
o Föredrog texten i Prototyp 2. Ingen motivering. 
o Övriga kommentarer: ”Blev mycket mer intresserad av upplägget 

och texten i Prototyp 2. Jag förflyttades själv till tiden på ett 
annat sätt. Prototyp 1 var mer ’statisk’”.  

Enkätsvar från Deltagare 6 
 

 
o Föredrog utseendet på Prototyp 2. Motivering: ”Den handskrivna 

texten i Prototyp 1 var väldigt svår att läsa”. 
o Föredrog texten i Prototyp 2. Ingen motivering. 
o Inga övriga kommentarer.  

 
 
 

Jag ville läsa klart  
hela texten 4/5 5/5 

Jag tyckte att texten  
var intressant 4/5 5/5 

Totalt 19/25 25/25 

Påstående Prototyp 1 Prototyp 2 

Jag förstod texten 5/5 5/5 

Jag kunde föreställa mig 
det som stod i texten 3/5 4/5 

Texten väckte känslor 
 hos mig 4/5 4/5 

Jag ville läsa klart  
hela texten 3/5 3/5 

Jag tyckte att texten  
var intressant 3/5 4/5 

Totalt 18/25 20/25 
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Bilaga 6 – Slutgestaltning 
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