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Abstract 

This thesis explores how designers can renew and update existing museum 
exhibitions. The aim was to fulfil museums’ goals on engagement and conveyance 
of information. Museums represent both the past and the present, therefore it is 
important that museums continuously update exhibitions to remain relevant to 
visitors. 

This work was done in cooperation with The Nordic museum in Stockholm and 
explored how storytelling and design orientation could contribute to updates and 
conveyance of historic content. 

The project lead to a design concept with a suggestion on how the exhibition “The 
Set Table” at the Nordic museum could be renewed. It even presents a suggestion 
of an exhibition appendix representing our near history and present. 

The design concept for the renewal is based on two papers and a thesis from within 
the field of storytelling and design orientation. In addition, a variety of methods 
such as interviews, spatial- and exhibition analysis, references and personal 
communication, were used.  

Key words: Museum, museum exhibition, storytelling, design orientation, spatial 
design, information design.  
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om hur formgivare kan uppdatera en befintlig 
basutställning i museisammanhang med hjälp av berättandet, där syftet är att följa 
upp museers mål om engagemang och förmedling. Museer representerar både 
forntid och samtid och av den orsaken är det av vikt att museer ständigt uppdateras 
och känns relevant för besökande. 

Arbetet har skett i samarbete med Nordiska museet i Stockholm och undersökt hur 
berättelser och designorientering kan bidra till uppdatering av basutställningar och 
bidra till förmedlingen av ett historiskt innehåll. 

Som underlag till gestaltningsförslaget har två forskningsrapporter studerats samt 
teorier inom berättelse och designorientering. Ett urval av metoder har använts, 
som intervju, plats- och utställningsanalys, referensobjekt samt personlig 
kommunikation. 

Projektet har lett till ett designkoncept med förslag till hur utställningen ”Dukade 
bord” vid Nordiska Museum kan gestaltas. Även två förslag på utställningstillägg 
har tagits fram, vilket representerar vår nära historia och samtiden. 

Nyckelord: museum, museiutställning, berättelse, designorientering, rumslig 
gestaltning, informationsdesign. 
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Begreppsförklaring 

Akt – I arbetet används akter som indelning till introduktion, innehåll och 
avslutning. Akter är indelat i scener.  

Scen – Här refereras scener till de olika moment i utställningen som har ett 
gemensamt tema eller syfte. Berättelsen har tre akter i rapporten och ett flertal 
scener. 

Berättelse, berättelsestruktur – Ett annat ord som ofta användas är narrativ. I 
rapporten används båda begreppen för variationens skull. Berättelse menas inte 
som den litterära berättelsen i till exempel romaner. Berättelse kan också ses som 
hur något sägs, inte enbart vad som sägs, alltså berättelsestruktur. I rapporten ligger 
tyngden på hur något berättas i utställningssammanhang.  

Designorientering – Här användes begreppet om den rumsliga formgivningen 
designern gör i en utställningsproduktion, där designorientering ses som relationer 
inom designbegreppet och i rapporten är det huvudsakligen avgränsat till Muséets 
navigation och den rumsliga planeringen, hierarki och nivåer i utställningar, samt 
vilka metoder formgivaren väljer för att formge utställningen. Detta kan ske till 
exempel genom taktila (beröring) eller audiovisuella (ljudbild) element. 

Engagemang och Interaktion – I rapporten används ordet engagemang som den 
form av reaktion och/eller aktivitet från besökaren, i utställningssammanhang. 
Medan interaktion oftast refererar till media-interaktion, till exempel ljud, TV-
skärm eller touchplatta. 
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Inledning 

Antalet besökare vid museer i Sverige växer, och har cirka 28 miljoner besök varje 
år (Sveriges Museer u.å.). Detta ställer ökade krav på utvecklingen inom 
utställningsformgivning, i både temporära utställningar och basutställningar. 

Sveriges Museer är medlemsorganisation för en stor del av svenska museer. Några 
av deras mål är att museer ska ses som en kunskapsinstitution för lärande, 
förmedling och vara nyskapande verksamheter, samt vara levande 
historieförmedlare (Sveriges Museer u.å.). Vidare jobbar museerna med att arbeta 
inkluderande och bereda plats för berättelser som speglar samhället (Riksförbundet 
Sveriges museer 2016 s. 9). 

Detta stöds av forskare inom museiutställningar, Insulander (2010 s. 11) som 
preciserar att det är museers uppdrag att inbjuda till utställningar som utmanar, är 
deltagande och utforskande. Bäckström (2016 s. 190) framhåller vikten av att även 
basutställningar är en levande process som inte stannar i tiden, utan ständigt 
uppdateras och förändras, precis som samhället förändras och nya kunskaper 
tillkommer.  

För att formge en utställning, så krävs det ett flertal former av kunskaper, båda 
akademiska och praktiska färdigheter. Samarbete mellan intendenter, verkstad, 
museiledning, pedagoger och formgivare ger ett brett perspektiv på det som 
Bäckström (2016 s. 18) kallar för deltagande design, vilket också kan ses som ett 
demokratiskt förhållningssätt gentemot besökaren. Slutligen så är museer som 
samhällsrepresentanter också ett bärande element i demokrati och tillgänglighet, 
genom sitt uppdrag som socialt ansvarstagande institutioner (Insulander 2010 s.11).  
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Bakgrund och Problembeskrivning 
I början av examensarbetet var det svårt att hitta forskning på just museer, 
interaktion och berättande. När det kommer till museer och teknologi så finns det 
flera avhandlingar om Virtuell Reality och digitala museum även om det är tekniskt 
sett nyare teknologi. Detta examensarbetet avhandlar däremot om det fysiska 
museet som besökaren kan se, uppleva, interagera och lära av. 

Nordiska Museet i Stockholm, som är samarbetspartner till projektet, önskar att få 
nya perspektiv på utställningen ”Dukat bord”. Utställningen är en klassiker och ett 
signum för museet och önskemålen är alltså ett förslag till uppdatering.  

Museet är en privat stiftelse som i sina stadgar har som mål att förmedla och hålla 
delar av samlingarna tillgänglig samt driva en utställningsverksamhet (Nordiska 
Museet u.å.). Under samtal med representanter från museet så framkom det att de 
önskar ett mer ”modernt uttryck, gärna interaktion och levande bilder” (personlig 
kommunikation vinter 2017/2018).  

Begreppet designorientering (Insulander 2010 s. 34) stötte jag på under inhämtning 
av teori och forskning inom området museiutställningar. Designorientering 
omfamnar just de områden denna rapport ville undersöka – nämligen form/färg, 
hierarki och spatial organisering. Vidare så används begreppet engagemang i stället 
för interaktion, då många förknippar interaktion med dator, touchplattor eller ljud 
och ljusknappar. Men i utställningssammanhang är det någon form av engagemang, 
eller respons, om det är negativ eller positiv, som är önskvärd. 

Syfte och forskningsfråga 
Syftet med arbetet är att ge förslag på hur Nordiska Museet kan uppdatera 
basutställningen ”Dukade Bord”, så att utställningen upplevs mer inkluderande, får 
in interaktion, samt uppfyller de mål som museet har om att vara förmedlare av 
utvalda delar av den nordiska historien. 

Med bakgrund i detta, samt med teorier och forskning, formulerades 
forskningsfrågan: På vilket sätt kan förstärkt berättelsestruktur och 
designorientering, användas för att uppdatera befintliga basutställningar? 
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Målgrupp 
I examensarbetet är den primära målgruppen Nordiska Museet i Stockholm, som är 
beställaren. Det är de som har uttryckt önskemål på förslag till uppdatering av 
”Dukade bord”.  

Medan mottagaren av formgivningen är intressenter, de besökande, det vill säga de 
grupper som museet har som sina målgrupper. Detta finns formulerat i ett 
interndokument om målgrupper och varumärkesguide (Nordiska Museet 2017). 

Avgränsning 
Då examensarbetet enbart sker under nio veckor så är avgränsningen satt till hur 
berättelsestrukturen kan stödja och främja innehållet i utställningen ”Dukade 
Bord”.  

Examensarbetet berör inte själva innehållet i berättelsens eller de specifika föremål 
och dukningar av de historiska borden. Detta då det är ett eget kunskapsområde 
som museets intendenter är bäst lämpade för.  

Texter till montrar och utställningen bearbetas innehållsmässigt, men nivåer och 
hierarki ges det förslag på. Detta då det ingår som en del av designorienteringen. 

Vidare så valdes det bort att bygga prototyper och utföra tester med besökande. 
Rapporten ger enbart ett teoretiskt perspektiv på temat berättelser och 
designorientering i utställningssammanhang, samt ett designförslag på ny 
gestaltning. 

Då fokuset ligger på ett teoretisk plan, så är visualiseringar enbart ett förslag på hur 
det kan se ut. Det rapporten och gestaltningen lägger vikt på är designorientering 
med fokus på flöde, hierarki och berättelsestruktur. 
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Tidigare forskning 

Forskning som handlar om designorientering och berättelser, samt den spatiala 
planeringen i utställningar, ligger som underlag till detta examensarbetet. 

Det är två studier som ger ett bredare perspektiv på hur en basutställning kan 
skapas för framtiden. Den första rapporten är från Insulander (2010) som specifikt 
har forskat om designorientering och berättelser inom museiutställningar. Hon har 
studerat två utställningar på Historiska museet i Stockholm. I hennes arbete har hon 
observerat och intervjuat besökande till utställningarna för att granska vad 
besökaren får med sig av tema och utställningens innehåll. Genom berättande, som 
verktyg till meningsskapande, stöds förmedlingen av museiinnehållet. Besökande 
upplever större tillgång till utställningen och engagemanget ökar (Insulander 2010 
s. 47–48). Berättandet ses alltså inte som narrativ men en metod att strukturera och 
ge liv åt det historiska genom att lyfta olika identiteter och inte enbart enskilda 
grupper av social- kulturell- eller ekonomisk bakgrund (Insulander 2010 28-29). 
Insulander (2010 s. 260) forskade också på hur berättelsen och designorienteringen 
påverkar, i form av bilder, narrativ, sinnen eller textnivåer. Designorienterat 
perspektiv är en del av berättande som är ett verktyg för formgivningen, där man 
inte enbart ser på hur utställningen designas, men även innehållet av vad som 
presenteras (Insulander 2010 s. 34). 

För att komplettera kunskaper om designorientering så finns även Wineman och 
Peponis (2010) forskning med i rapporten. De har undersökt den spatiala 
utformningen av två utställningar i USA och hur besökande navigerar i 
utställningen. Deras forskning kretsar kring hur den spatiala utformningen påverkar 
hur besökarna rör sig i rummet och hur mycket interaktion eller engagemang de har 
med utställningen. Slutsatsen Wineman och Peponis (2010 s. 104) kom fram till 
var att genom spatial variation och friare rörelsemönster så spenderade individen 
mer tid i museet, och hade ett rikare rörelsemönster (Wineman & Peponis 2010 s. 
92). Vilket är samma slutsats också Insulander (2010 s. 246) kom fram till. 

Tillsammans utgör dessa två forskningar grunden till vidare arbete med 
utställningar och hur berättande kan stödja förmedlingen, samt hur 
designorienteringen och det spatiala kompletterar berättandet och kan skapa 
engagemang hos besökande. 
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Teori 

I detta kapitlet presenteras de teorier som kompletterar tidigare forskning på 
området inom museiutställningar, berättandet och designorientering Detta i syftet 
att formge en interesseveckande utställning. Tillsammans ger det ett vidgat 
perspektiv på utställningsformgivning och hur museer kan arbeta med förmedling 
och lärande. Till en viss del så återkommer de uppsatser som finns under avsnittet 
Tidigare forskning, då det inte finns så mycket om berättelser och 
designorientering i utställningssammanhang. 

Den forskning och teorier som presenteras, ligger till grund för de designval som 
presenteras senare i rapporten. 

Berättelsen som verktyg 
Abbott Porter (2008 s. 13) beskriver berättelser som något som händer, eller en 
serie med händelser. Berättelsen som verktyg i utställningssammanhang ska 
således inte ses som en textgenre, men en metod i hur vi förhåller oss till 
förmedling av kunskap, lärande och förhållningssättet till besökaren. (Bäckström 
2016 s. 27). 

Hyltén-Cavallius & Svanberg (2016 s. 138) skriver om museers möjlighet till att 
gestalta personer och miljöer, i syftet att vara kulturförmedlare och 
samhällsbyggare. Att uppleva, se och lyssna till historien, skiljer sig från att enbart 
läsa historia i böcker. Att uppleva det som har skett i en kontext som gör det 
obegripliga och ofattbara begripligt, det är berättelsens förmåga, och styrkan som 
museer kan anamma. 

Dessutom så ger berättelsen liv åt föremål och sätter föremålen i en kontext som 
ger mening för besökande. Bedford (2001 s. 30) skriver om hur berättelsen även 
kan skapa emotioner och inre rörelse hos publiken, vilket kan, i ett av Bedfords 
(2001 s.29) exempel, ge barn förståelse för svåra teman, exempelvis döden. 
Dessutom vill inte museer bestämma hur besökaren ska känna, utan önskar att 
besökaren skapar sin egna mening och känner engagemang. Bäckström (2016 s. 
165) skriver att berättande i utställningssammanahang handlar lika mycket om 
upplevelsen som av närhet mellan människor från dåtiden och människor i nutiden. 
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Engagemang kan vara expressiva uttryck, som respons på något som sticker ut eller 
utmärker sig i utställningen. Eller det kan vara narrativt engagemang där besökaren 
kopplar berättelsen/förmedlingen till sig själv och något de kan relatera till 
(Insulander 2010 s. 260–261). Ett annat sätt är att låta personer från historien 
verkligen träda fram genom att museivärdar eller skådespelare klär ut sig i 
historiska kläder eller att den historiska personen ”själva får berätta sin historia” 
(Bedford 2001 s. 32). På så sätt kan besökaren leva sig in i historien och även 
”samtala” med det förflutna. Berättelsen ger också liv och ett vidgat perspektiv 
utöver de kliniska historiska fakta som föremålsutställningar traditionellt har 
präglats av. Detta stödjs av Insulander (2010 s. 244–245) som såg i sin forskning 
att personifiering av historiska miljöer ökade besökarnas engagemang och intresse. 
Vilket kan tolkas och tros att besökande tar till sig förmedlingen i större grad. 

Ett annat exempel kan vara att skapa frågor som besökaren själv kan besvara och 
reflektera över, vilket Insulander (2010 s. 243) tar upp. Det beskrivs hur frågor fick 
besökaren att stanna upp längre tid i utställningen och besökaren själv börjar 
reflektera. Metareflektion i samband med utställningar handlar om att besökaren 
själv reflekterar över till exempel samhällsaktuella frågor kopplade till 
utställningen. Ett sista exempel på att engagera är att låta publiken delta i 
utställningen med sina egna bidrag. Bedford (2001 s. 31) skriver om ”att välja 
deltagandet”, med ett exempel på hur besökaren i en utställning fick skriva och 
lämna deras egna berättelser kring det aktuella temat i utställningen. 

Berättande är också en metod att vara aktsam med. I utställningssammanhang krävs 
det stor skicklighet så att inte formgivarens berättelse tar över det historiska som 
ska förmedlas. Det gäller speciellt vems röst som förmedlas, vilka som syns och 
vem som hörs. Vilket kopplas till museernas uppdrag som demokratisk institution. 
(Insulander 2010 s. 245). Det är berättelsen med röster från historien och att lyfta 
upp människor från det förflutna och låta de komma till tals som är syftet (Bedford 
(2001 s. 31). 

Att använda berättelser som grund för planering av en utställning ger flera fördelar. 
Berättelse omfamnar både utställningsinnehållet, men även den spatiala layouten, 
alltså varje objekt eller enhet i utställningen relaterar till varandra. Berättelse som 
verktyg tar också upp flöde, interaktion och kontakt. Bedford (2014 s. 57) skiljer 
mellan olika typer av berättelse, där den ene handlar om vad som ska förmedlas 
och den andra om hur något förmedlas, exempelvis i akter, intro eller val av 
medium.  
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Berättandet och designorientering 
Inom formgivning användas många olika begrepp för hur rumslig gestaltning kan 
formges. Ching (2015 s. X-XI) använder sig av begreppen form, rum och 
organisation. Medan Sully (2012 s. 28) grundar gestaltning på fyra baselement:  
miljö, rum, 3-Dimensionell och 2-Dimensionell. 

Designorientering som Insulander (2010 s. 36–37) använder som begrepp i sin 
forskning lyfter formgivningen till att inkludera både form, organisation och även 
innehållet i utställningar. Hon beskriver hur gestaltningen påverkar hur vi ser och 
uppfattar innehållet. Wineman och Peponis (2010 s. 103) påpekar att inte enbart 
spatial utformning räcker, men att andra designelement som hierarki, färg och text 
kompletterar utställningar. Detta i syftet att få besökare att interagera och ta till sig 
information. Interaktion eller engagemang har alltså inte enbart att göra med något 
taktilt eller fysiskt, utan är ett sätt att få besökaren att verkligen se och ta till sig 
utställningsinnehållet, det vill säga någon form av engagemang eller respons. 

Bäckström (2016 s. 196) beskriver hur berättande inkluderar föremålen i sig, språk 
och begrepp, samt de kroppsliga uttryck och rumslighet som designern underlättar 
för. Tillsammans stöds tesen om att designorientering tillsammans med berättande 
är betydelsefulla verktyg i utställningsformgivningen. 

Formgivarens placering av olika utställningselement påverkar uppfattningen av 
innehållet som förmedlas och det påverkar hur besökaren interagerar och reagerar. 
Designorienteringen stödjer därmed också berättelsen och innehållet (Insulander 
2010 s. 36–37). Detta perspektivet stöds också av Kamien och McKenna-Cress 
(2013 s. 147) som anser att den spatiala planeringen samt besöksflödet är av stor 
vikt inom utställningsdesign, av den orsak att det i stor grad påverkar hur 
besökaren upplever utställningen fysiskt, kognitivt och i deras engagemang. 

Designern kan alltså genom designorientering sammankoppla berättande och 
berättarstruktur genom att använda till exempel akter och scener för att strukturera 
utställningen på ett informativt sätt (Wineman & Peponis 2010 s. 107). 

Källkritik 
I arbete med utställningar så är det många faktorer som påverkar de val som 
designern tar. Till exempel färg i rummet, form på monter och rum, funktioner, 
innehållet i själva utställningar och så vidare.  
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Examensarbetet behandlar bara en liten del av utställningsproduktionen: 
berättarstruktur och designorientering. En mer omfattande avhandling, kunde ha 
gjorts med boken om utställningsproduktion av Kamien och McKenna-Cress 
(2013) som utgångspunkt. Deras bok argumenterar med grund i gedigen erfarenhet 
inom utställningsdesign (Kamien & McKenna-Cress 2013 s. X1) och har en mer 
praktiskorienterad syn på utställningsproduktionen med mindre tyngd på forskning 
än det som förväntas i examensarbetet, och av den orsak är boken med som teori. 
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Metoder 

Val av metoder handlar om vad formgivaren väljer att se och undersöka. I det här 
projektet är det av främsta intresse att se hur rummet är idag och hur utställningen 
framstår i nuläget. Inför en uppdatering av basutställningen är det också 
betydelsefull att se hur andra gör genom att besöka några referensobjekt, och 
slutligen samla in information från anställda på museet och deras åsikter om 
utställningen. 

Rumsanalys tillsammans med surveyundersökning och referensobjekt, och redan 
nämnd forskning och teori, ger ett stabilt underlag för vidare gestaltningsförslag, 
med fokus på berättande och designorientering. 

Om Rumslig analys 
Som rumslig gestaltare är det närliggande att analysera det rumsliga i syftet att 
granska de möjligheter och hinder som finns. Binggeli och Ching (2012 s. 40) 
beskriver rumslig analys som en insamling av relevant data som hjälper oss att 
förstå problemets natur i syftet att förstå och sedan kunna lösa dessa. Då denna 
granskning skedde i sammanhang med en befintlig utställning, inkluderas det en 
utställningsanalys också, för att ha ett underlag om hur utställningen är idag, hur 
den är upplagd och förmedlar sitt innehåll. 

Om platsanalys 
Platsanalysen tittar på befintligt material som golv, tak, väggar, rummets 
möjligheter och hinder, samt in- och utgångar (Binggeli & Ching 2012 s. 41). I 
utställningssammanhang är flödet något som påverkar upplevelsen, vilket också 
forskningen anser. I denna analys inkluderas också utsidan av entréerna, som är en 
del av introduktionen till själva utställningen ”Dukade Bord”. Anslag, att sätta en 
ton i inledningen, är en stor del av berättelsen som verktyg. 

Om Utställningsanalys 
Som metod till utställningsanalysen har jag valt Eriksson och Göthlunds (2012 s. 
45, 47) beskrivningar av kontextanalys och diskursanalys. Dessa två metoder 
kompletterar varandra i och med att kontextanalys ger en helhetsbild på både den 
inre och yttre kontexten, och diskursanalysen tar sig an både texter och det visuella. 
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Diskursanalysen hjälper till med att svara på frågor som ”vem visas det för, från 
vem och på vilket sätt visas det?”. 

Om surveyundersökning 
För att få ett bredare perspektiv på dagens formgivning av utställningen ”Dukade 
bord”, intervjuades några ur personalen, som är anknuten till utställningen ”Dukade 
bord”. Av förklarliga skäl var det inte möjlig att intervjua de som ursprungligen 
skapade utställningen för 70 år sedan, då de förmodligen inte lever längre. På 
grund av praktiska orsaker skedde intervjun via webbaserad surveyundersökning, 
vilket Denscombe (2017 s. 25) skriver är ett relativt enkelt och billigt sätt att göra 
undersökning på. 

Då frågorna var online och inte vid ett fysiskt möte, valdes det formuleringar med 
öppna frågor som ger personen möjlighet till att själv komma med utfyllande svar, 
något som Häger (2007 s. 57) beskriver. Detta tar också Denscombe (2017 s. 252) 
upp, där han skriver att öppna frågor låter respondenten uttrycka sig med egna ord 
och svaren blir rikare, vilket är av vikt för rapporten. Vidare består metoden av att 
söka mönster och se samband i innehållsanalysen, eller sammanfattningen, i de 
svaren som kommer in (Denscombe 2017 s. 360–361). 

För att få kunskap om hur utställningen fungerar idag, vad som upplevs som 
höjdpunkter eller vad som känns onödigt (Ericson, Törlind, & Wiberg Nilsson 
2016 s. 83) är det värdefullt att inhämta åsikter genom intervjuer som ger rikare 
information om dagens utställning. Att kontakta nyckelpersoner som har värdefulla 
insikter och åsikter, känslor och erfarenheter om utställningen, ger en fördjupad 
information, vilket Denscombe (2017 s. 264–265) också skriver om. 

Just av den anledning är det av värde att använda intervju, då utställningar handlar 
om känslor, information, och förmedling. 

Om Referensobjekt 
För att få underlag till det vidare arbetet med design och utformning så har jag 
besökt några museer. Det är tre olika museer som kompletterar varandra i hur de 
förmedlar utställningsinnehåll till besökande. 

Museerna som besöktes är Västmanlands läns museum i Västerås, ABBA-museet i 
Stockholm, samt Hallwylska museet i Stockholm City. Dessa tre museer är valda 
då de har olika sätt att visa upp historia. ABBA har i sin formgivning ny teknologi, 
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som inkluderar ljud, ljus, filmer. Hallwylska museet är ett palats som har ”frusit 
tiden”, där mycket är som det var då paret Hallwyl fortfarande bodde där, något 
som ger närhet till historien. Medan Västmanlands läns museum representerar ett 
historiskt museum där utställningarna är, i museisammanhang, nyproducerade då 
de öppnade 2010. 

Referensobjekt kan också ses som en del av omvärldsanalys där det ingår att 
granska omvärlden, sina konkurrenter på både lokal och nationell nivå, i syftet att 
urskilja vad som är unikt för just det här museet, vad kan ändras för att 
utställningen ska särskilja sig och gör den önskvärd att besöka (Larsson 2014 
s103).Referensobjekt kan vara en källa till inspiration och även förståelse om hur 
museiutställningar fungerar i andra kontexter och vad de tillför av kunskap och 
lärandet (Ericson, Törlind & Wikberg Nilsson 2016 s. 65). 

I studien är det fokus på berättandet, designorienteringen, samt entrén då de är en 
del av introduktionen till utställningarna. Dessutom sågs det på hur dessa 
referensobjekt hanterar känsliga föremål, vilket Nordiska Museet har många av i 
sin utställning. 

Etik och metodkritik 
All forskning ska ske på ett etiskt sätt. Det syftar till att individer skyddas och de 
resultat som kommer fram inte kommer till skada för någon (Denscombe 2017 s. 
425–426). 

För respondenterna preciserades det i den inledande texten att deras svar är 
konfidentiella och enbart att ett generellt utdrag av svaren kommer presenteras, se 
Bilaga 1 – Schema till surveyundersökning för presentation och frågor.  

Denscombe (2017 s. 252) kommer med två nackdelar med öppna frågor. Det ena är 
att det ställer större krav på respondentens förmåga att ge utfyllande svar, och för 
det andra att det är svårare för forskaren att tolka och analysera svaren. I detta fall 
så var det av vikt att få utförliga svar, där det inte ges ledande frågor i val av ord, 
uttryck och vad som önskas lyftas upp i utställningen. Frågorna ställdes bara till 
redan anställda på museet, vilket begränsar gruppen som fick uttala sig, vilket 
problematiseras i rapporten från Fernstål (2011 s. 32) där hon lyfter frågan om vad 
och hur insamling av föremål och berättelser utförs. Sedan kan museet genom 
tillägg och reflektion ändra de strukturer och ojämnheter som finns. 

Om museet och jag hade haft mer tid, så kunde ett arbete med workshop med 
respondenterna varit en bättre metod. Då vi tillsammans kunde arbetat fram hur 
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”Dukade bord” bör presenteras i framtiden. Tillsammans kunde gruppen ha 
diskuterat och argumenterat för vad som ska tas med eller vilka delar som är 
inaktuellt nu. 

Referensobjekt och omvärldsanalys kan vara osäkra val av den anledning att 
världen hela tiden är i förändring och det som är populärt idag, kanske inte gäller 
om två år, när en produktion är färdig. Dessutom förändras framförallt teknologi 
hela tiden, nya metoder uppstår, andra försvinner (Larsson 2014 s. 103). 

Nordiska Museets egna interndokument om målgrupper och arbetssätt är inte för 
allmänheten, och av den orsaken har studien utgått ifrån ett mer generellt 
förhållningssätt gentemot museets målgrupper. Se kapitel om Målgrupp på sidan 
10 för mer om detta. 
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Resultat och analys 

Här presenteras de resultat som kom från metoderna, samt analys av detta. 
Metoderna är Rumslig analys, som inkluderar platsen i sig och en 
utställningsanalys. Vidare redovisas svaren från surveyundersökningen med några 
anställda och slutligen information och observation från besöken hos de tre 
referensobjekten.  

En sammanfattning och analys kommer i slutet, på sidan 30. 

Rumslig analys 

Platsanalys 
Det finns två entréer till utställningen, här kallad Entré A (mot nordväst) och Entré 
B (mot sydost). Entré A har en stor lounge med gott om sittplatser och text om 
utställningen i svart mot en bakgrund i trä. Entré B är outnyttjad. Golvet har 
träparkett, väggarna är i vit puts på ena långsidan och monterväggarna är i glas och 
något som liknar trä, möjligen furu. Taket och översta delen av väggarna har vita 
plattor. 

Där finns spotlights i taket, och ljus i montrarna. Ljuset används inte i särskild stor 
grad för att skapa hierarki eller belysa enskilda föremål. Ljusarmaturen är i stort 
sett den allmänbelysning som finns i och utanför montrarna. 

Rummet är avlångt, nackdelen med det är att det krävs omorganisering om man vill 
byta layout. En annan nackdel är pelarna som står med jämna mellanrum längs 
väggen och kan göra formgivningen svårare.  

Det som är positivt med rummet är att det är stort och högt i tak, vilket gör att det 
har en luftig känsla. Vidare är rummet avgränsat på så sätt att ingen störning från 
andra utställningar eller ljud påverkar rummet till ”Dukade bord”. 
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Fig. 1: Planskiss och bilder från utställningen ”Dukade bord”, april 2018.  Visualisering och 
foto: Silje Vara-Mittermaier 

Utställningsanalys 
I Bilaga 4 - Research finns det sammandrag från arkivet om 
utställningsproduktionen i 1954/1955, då utställningen öppnade. 

Introduktion och avslut: Entré A har en kort text på svenska och engelska, och 
siffra till audioguiden, på en rosa cirkel. Texten är en välkomsttext om att 
besökaren kommer till praktmiddagar hos förmöget folk, och handlar om mat, makt 
och status under 500 år. Entré B har utanför den lilla hallen med sittbänk en helt 
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tom yta som inte utnyttjas alls (fig. 1 Entré B), medan innanför vid bänken finns en 
text och foto från ett av elementen i utställningen. Det är samma text vid båda 
entréerna. 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Nuvarande skyltning i Entré A, 
utanför utställningen.  
Foto: Silje Vara-Mittermaier 

 

Texter: se Fig. 4 ovanför. Alla montrar har informationstext. Översta delen i 
kursiv en liten text om årtal, sedan en rubrik och brödtext. Under kommer samma 
text på engelska i kursiv. På väggen under texten finns en rund klisterlapp med en 
siffra på som hänvisar till nummer i audioguiden besökaren kan lyssna på.  

Fig. 3: Monter och Dukade Bord: Alla 
utställningsmoment finns i montrar med glas. Där 
finns inga taktila element, heller ingen ljudkuliss 
eller andra delar som stimulerar övriga sinnen. Foto: 
Silje Vara-Mittermaier 

Fig. 4: Exempel på text till 
monter i utställningen 
”Dukade bord”. Foto: Silje 
Vara-Mittermaier 
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Ljud: Ljud kommer enbart från audioguiden som kan lånas gratis och finns på 
olika språk. Den är ett komplement till texten, i vissa fall upprepar den samma 
saker som kan läsas. En stor brist är att den inte är kronologisk, vare sig man 
kommer från Entré A eller B. I ett fall hänvisar den till fel föremål (föremål 18 när 
det riktiga är föremål 17) i en monter. Det var snabba övergångar mellan varje 
ljudsekvens, samt svårt att förstå vilket föremål som var nästa att berättas om. 

Fig. 5: Föremålsmonter: På den ena långsidan, mellan pelarna (till höger i bilden), finns en 
mängd med föremål. Den är kronologiskt ordnat från 1500-talet vid Entré A, till 1950-talet 
vid Entré B. På motsatt vägg finns alla ”Dukade bord” montrar. Foto: Silje Vara-
Mittermaier 

 

Kontext och diskursanalys: Se Bilaga 2 – Berättelsestruktur i befintlig utställning 
för collage över hur berättelsestrukturen ser ut idag, från Entré A till Entré B. 

Kontext i detta sammanhang ses alltså som en analys av hur de olika montrarna 
förhåller sig till varandra, storlek, hierarki och så vidare (Eriksson, Göthlund 2012 
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s.45). Här befinner sig alla föremål längs den nordöstra väggen (se fig. 5) och alla 
montrar med de dukade borden är längs den motsatta väggen.  

När man ser på diskursanalysen så belyser den vad utställningen säger till publiken, 
vem vi ser och vilken röst som hörs (Eriksson, Göthlund 2012 s.47). I utställningen 
”Dukade bord” finns få människor, trots att det skall representera måltid och fest 
hos förmögna. Här finns endast en människa, en docka föreställande en servitris i 
montern ”Sju sorters kakor”. 

En punkt i diskursanalysen är det som Eriksson, Göthlund (2012 s. 48) kallar för 
nodalpunkt, med andra ord något som framträder tydligare än annat. Nodalpunkt är 
frånvarande i utställningen. Vare sig ljus eller placering indikerar att något föremål 
eller berättelse är mer unikt, mer spännande eller av någon form av större värde. 

Surveyundersökning 
Det inkom totalt sex svar från de anställda på Nordiska Museet om basutställningen 
”Dukade bord”. Mina kontaktpersoner skickade ut undersökningen till ett antal 
människor anknutna till museet. I Bilaga 1 finns den utskickade texten samt frågor, 
i sin helhet. 

Att analysera data blir en tolkningsfråga då svarsantalet är så lågt. Information som 
kommer från undersökningen kan enbart ses som åsikter från just de som har svarat 
på frågorna och inte en åsikt från Nordiska museet som institution. I svarrutan, 
nästa sida, har jag gjort en samlad bedömning av inkomna svar. 

Alla svar är åsikter som den enskilda respondenten har om utställningen ”Dukade 
bord”. Men har försökt att göra en sammanfattning och hitta gemensam nämnare i 
svaren som kom in. Speciellt fråga nummer fem var av stort intresse för det vidare 
arbetet i designprocessen. 

Fråga nummer 5* (se nästa sida): I svaren framkommer det en önskan om att 
inkludera ny teknologi som bildspel, koppla till digitalt museum, flera fotografier 
och en koppling till samtiden. Dessutom att utställningen representerar olika 
människor, tillföra ett större perspektiv på dagens matkonsumtion kontra dåtiden. 
Slutligen önskas det att befolka utställningen och se ett bredare samhällslager 
representeras. 
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Frågor och sammanfattning av svaren från enkäten: 

Frågor (antal svar) Svar 

1. Vilken befattning har du per idag och hur 

länge har du varit anknuten till Nordiska 

museet? 

(6) Flertalet är museipedagoger. 
Verksam från praktikant till 
arbetat i 23 år vid museet. 

2. Vilka del/delar av utställningen skulle du 

vilja lyfta fram? 

(6) Respondenten tycker alla 
”dukade bord” är bra, men vill 
gärna se den ”enklare” delen av 
befolkningen representerat. 

3. Vilka delar skulle du vilja tona ner eller ta 

bort? 

(6) Inget tycker flera. Men om 
de skulle välja så tona ner 
föremålen, men borden 
behållas. 

4. Vilka del/delar av utställningen upplever du 

att publiken är engagerat i? 

(6) Beror på ålder och personer. 
Svanen är viktig för många, 
även besökande som 
återkommer. 

5. Vilka behov ser du skulle behövas 

förnyas/ändras på? 

(6) Inkludera samtiden och 
”vanligt” folk. * 

6. Annat om utställningen du vill förmedla? 

 

(4) Mat är inkluderande för 
många olika människor.  

7. Om du accepterar att jag eventuellt kommer med 

uppföljningsfrågor, så kan du ange din mejladress: 

(6) Ej relevant för rapporten. 

8. Vill du ta del av rapporten efter godkänt arbete? Ja/nej (6) Ja. Ej relevant för rapporten. 
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Referensobjekt 
Här kommer resultat från de observationer som är gjorda på Västmanlands läns 
museum, ABBA-museet och Hallwylska. Alla tre museum besöktes en gång inom 
tiden för projektet. 

Vid besöken har det lagt fokus på berättandet och designorientering, då detta är 
rapportens arbete, samt entréerna som ger introduktion till utställningarna. Besöken 
gav även inspiration kring hur museerna hanterar känsliga föremål.  

Entré 

Det är tre olika entréer som möter de besökande. ABBA-museet är tydlig i vem, 
och vad som presenteras och även att interaktion är en del av utställningsformatet. 
Förbipasserande kan exempelvis fotografera sig själva ”tillsammans” med ABBA. 
Västmanlands läns museum tydliggör inte vid ingången om vad som väntar 
innanför, besökande måste läsa texten för att veta vart hen ska gå. Det ska tilläggas 
att de delar entré med konstmuseet bredvid, något som kan påverka utformningen. 
Hallwylska museet har ljud som en del av sin entré, i form av ljudet från vagnar 
och hästar som går över kullersten. Entrén är ingången till ett palats och det känns 
som att publiken kommer på besök till någon som bor där. 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Entré till Västermanlands läns 
museum. Foto: Silje Vara-Mittermaier 

Fig. 7: Utanför Entrén till ABBA-museet. 
Foto: Silje Vara-Mittermaier 



27 
 

Berättande 

Alla tre museer har olika former för berättelsen i sin utställning. ABBA går efter 
tema (kläder, musikpriser, musikproduktion och så vidare), till exempel genom 
film från Eurovision som de vann, tillsammans med kostymer, bilder och 
tidningsartiklar från det eventet. Västmanlands läns museum använder ett 
omfattande berättarsätt med till exempel akter, kronologi och teman. Därtill 
används personifiering i utställningen för att skapa närhet till historien, genom 
figurer av människor i aktivitet som visar upp hur föremålen faktiskt användes. 
Hallwylska visar upp paret Hallwyls hem, med personliga detaljer och information 
om hur de levde. Till exempel genom att visa upp en servitöruniform i matsalen, 
vilket skapar en känsla av hur riktigt förmögna levde kring 1900-talet. 

Fig. 8–10: Tre former av berättelser. A: 
ABBA-museet, B: Hallwylska Museet och C: 
Västmanlands läns museum. Genom att 
visa upp utvalda detaljer som 
kompletterar utställningen och ger liv åt 
historien på en högre nivå, än genom bara 
text och föremål. Foto: Silje Vara-
Mittermaier C 

A 

B 
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Designorientering 

Hos Västmanlands läns museum kan publiken själv välja navigering i utställningen 
genom olika valmöjligheter av vägar.  Det finns små rum och platser för 
föreläsningar, vila eller för att läsa böcker med anknytning till ett specifikt tema. 
Det samma gäller för ABBA-museet som också har audivisuella och taktila delar, 
samt interaktion genom touchskärmar, videoskärmar och knappar att trycka på. 
Hallwylska museet låter rummen tala för sig själva men information finns 
tillgänglig i lådor med texter i. 

En annan sak som de tre museerna har gemensamt är att de utnyttjar alla 
rumsriktningar. Väggar, tak och golv utnyttjas till utställning eller för att ange 
miljöer och kontext till föremål och förmedling. 

 

Fig. 11, 12: Touchskärmar och möjlighet till att lyssna, samt se hur en musikstudio är i 
verkligheten hos ABBA-museet, och diskreta lådor på Hallwylska. Alla är olika sätt att ge 
fördjupad information till besökarna. Foto: Silje Vara-Mittermaier. 
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Fig. 13, 14: Västmanlands läns museum har ett lekfullt sätt att designa utställningen på. 
De varierar metoder mellan glasmontrar och taktila föremål av både original och kopior 
av äldre objekt. Dessutom leksaker som knyter an till tema och historien. Foto: Silje Vara-
Mittermaier. 

Att ställa ut känsliga föremål  

Fig. 15, 16: Två sätt att skydda föremål hos Hallwylska, där den ena är glasskiva över 
biljardbordet och den andra en liten not om att inte sätta sig ner. Hos Hallwylska var det 
av stor vikt att inte förstöra miljön och känslan av ett förmöget palats, mitt i stan. 
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Fig. 17–19: Västmanlands läns museum använder sig också av montrar, men av olika 
typer. Några i skåp, andra kan besökaren titta i och se från olika håll. Vissa föremål är inte 
alls skyddade som några flintstenar eller en replika av en väv från stenåldern. 

Analys och slutsatser av metoder 
Här presenteras en sammanfattning av den rumsliga analysen med plats- och 
utställningsanalys, surveyundersökning samt besök hos referensobjekten vilket 
tillsammans ger inspiration och nya perspektiv till formgivning av utställningar för 
framtiden. 

Det finns flera sätt att skapa berättelser, som till exempel tema, personer eller 
föremålens placering. Vid varierade montrar som är tillgängliga från olika håll kan 
föremålen ses av flera personer och dessutom möjliggöra att enskilda föremål får 
större fokus genom designorientering som hierarki och betoning. Genom lekfulla 
och taktila element samt att stimulera andra sinnen i utställningen kan en bredare 
publik attraheras som till exempel yngre barn eller personer med 
funktionsvariationer. Med medvetna val kan designorientering ge utställningar ett 
mer varierat och spännande uttryck. Det kan ske med traditionella metoder som 
montrar, men även genom nyare teknologi och interaktion. Detta utan att tappa bort 
förmedlingen av det historiska värdet. 
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Sett till att utställningen ”Dukade bord” blev formgiven 1954, med invigning 1955, 
så har utställningen hållit väldigt länge. Uppfattningen från flera personer är att det 
är en uppskattad utställning och lite av ett signum för museet (personlig 
kommunikation 2018). Enligt efterforskningar i arkivet (Bilaga 4) lades det stor 
möda i att skydda föremålen och det är orsaken till att utställningen finns i 
glasmonter. 

Själva berättelsen består idag av en rad montrar längs den ena väggen med små 
individuella texter som komplement till de dukade borden. Bedfords (2001 s. 30) 
syn är att berättelsens syfte är att ge liv till föremålen och skapa en upplevelse som 
påverkar emotionellt på något plan, vilket inte upplevdes här.  

Entréerna ger en god möjlighet till att sätta en ton i berättelsen om ”Dukade bord”. 
Särskilt Entré A med den stora ytan kan utnyttjas för föreläsningar eller visningar 
av särskilda föremål. Både människor och festkänsla är frånvarande i utställningen 
idag. Vidare upplevs utställningen stel och tom av liv, det finns varken ljud eller 
dofter som kan tänkas vara närvarande i ett sådant sammanhang. 

Surveyundersökningens resultat är till stor del likt resultatet från rums- och 
utställningsanalysen. Svaren på fråga nummer fem ger en ganska fördjupad syn på 
utställningen. Flertalet av respondenterna är nöjda med utställningen i sig, och vill 
behålla den i stort som den är, men göra några tillägg om samtiden, matkonsumtion 
och gärna några digitala element. På grund av för få svar, så ska resultatet enbart 
ses som en indikation och input om hur dagens utställning fungerar. Denscombe 
(2017 s. 261) beskriver det som att behandla materialet som en ren slump och ha en 
försiktig inställning, men bemöta informationen som ett redskap till att få en 
indikation på något. 

Som slutsats önskas det att ge förslag på att lyfta ”Dukade bord” till ett större 
perspektiv än bara att förmedla föremål under en viss tidsepok och samhällsklass. 
Med Wineman & Peponis (2010) forskning i åtanke så borde berättelsestrukturen 
förbättras genom ändringar i layout och planering samt ge valmöjligheter i 
besökarnas navigering så att de leds till de olika montrarna. Slutligen så kan även 
val av hierarki och nodalpunkt i designorientering med fördel appliceras på 
utställningen för att ge ”Dukade bord” ett nytt lyft. 

 

  



32 
 

Designkoncept 

Till underlag för designkonceptet ligger de teorier, forskning och andra metoder 
som har redovisats tidigare. Med fokus på berättande och designorientering vill jag 
här presentera ett uppdaterat förslag som ska ses som en skiss på hur en ny 
formgivning av ”Dukade Bord” kan bli. 

En tydlig struktur i berättartekniken, i form av start-innehåll-avslut, visar i 
forskning att besökaren i större grad förstår utställningsinnehållet. Vidare att en 
god inledning till utställningen är av vikt för hur besökaren sedan förstår, 
interagerar och relaterar till innehållet (Insulander 2010 s. 258). Stor vikt har lagts 
på de resultat som Insulander (2010 s. 244) kom fram till, genom att 
designorientering var av stor vikt för meningsskapandet för besökaren. Till 
exempel val av bilder, fotografier i ögonhöjd, personligt tilltal både i text och 
visuell formgivning. Även att texter finns i olika nivåer som rubrik, ingress och 
fördjupande beskrivning stödjer förmedlingen (Insulander 2010 s. 246). 

För tydlighetens skull i rapporten utgår konceptet från Entré A, men utställningen 
kan alltså besökas genom Entré B också. 

Konceptet 
Detta arbete föreslår en ändrad berättarstruktur och designorientering av befintliga 
montrar, samt att det görs ett urval av de föremål som i nuläget finns längs 
monterväggen. Vidare i förslaget placeras föremålen i fristående montrar i och 
utanför utställningslokalen. Detta är förankrat i de svar som framkom i enkäten, där 
flera framhöll att de ville behålla de ”dukade borden”. 

Konceptet är en ny berättelsestruktur i tre akter, med Akt 1 - introduktion, Akt 2 – 
innehåll och Akt 3 – avslut. Berättelsen fungerar åt båda håll på grund av lokalens 
utformning. Strukturen följer den klassiska berättelsestrukturen med introduktion, 
innehåll och avslutning (Abbott Porter 2008 s. 13). I gestaltningen ses 
introduktionen, akt 1, som att ange en ton, och scener i innehållet fungerar som 
beståndsdelar i utställningen. Avslutningen, akt 3, rundar av besöket. 

Konceptet kallas: Herrskap & vanligt folk. Att serveras eller servera?  
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Designförslag 
Designförslaget baserar sig på den forskning och teori som redovisats tidigare, 
samt information som är insamlat under Metoder. Se Bilaga 2 – Berättelsestruktur 
i befintlig utställning för att de hur flödet går nu, samt Bilaga 3 – Ny 
Berättelsestruktur och flöde, på förslag av ny struktur och tänkt flöde och 
navigation. 

Fig. 20: Förslag till ny layout för ”Dukade bord”. Flödet ger besökaren flera 
navigationsmöjligheter, samt plats för avkoppling, läsa böcker, lek och interaktion. 
Visualisering: Silje Vara-Mittermaier. 

Med stöd i Insulander (2010 s. 258) ändras det nuvarande flödet och utställningen 
får en berättarstruktur med inledning, scener och avslutning. Att fokusera på fem 
scener med ett samlat innehåll och tema är med syftet och förhoppning om att 
skapa intresse genom ändrad designorientering. 

Tillägg I – ”Käk och identitet” som är arbetsnamnet på det första tillägget som 
presenteras i designförslaget. Tillägg I är ett nytt ”Dukad bord” som representerar 
vår tids måltid och måltidsvanor, av den orsak att personifiera delar av 
utställningen och ge publiken något de kan känna igen eller få en ny inblick i om 
de är obekant med det som visas. Att lyfta olika röster är en del av det 
demokratiska samhället som Insulander (2010 s. 245) beskriver. 

Tillägg II - Informationsvägg består av fördjupad information och frågor till 
eftertanke och reflektion, längs den väggen som frigörs när montrarna lyfts ut i 
rummet. Det leder till att besökande kan uppleva montrarna från olika håll och 
besökarna kan välja varierade vägar genom utställningen. Wineman & Peponis 
(2010 s. 92) skriver om designorientering och den spatiala layouten som visar på 
hur besökande i större grad tar längre tid på sig och ser flera moment om de själva 
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fick bestämma navigeringen. Ett annat syfte informationsväggen uppfyller, är det 
som Bäckström (2016 s.195–196) beskriver om att ge publiken möjlighet till att 
själva reflektera och tänka, vilket forskare tror ger ökad medvetenhet och lärande. 
Det vill säga att inte bara visa upp föremål, men även ge upphov till lärandet och 
eftertanke.  

Ett sätt att engagera är att betona och låta något sticka ut. I enkäten och informella 
observationer till arbetet med ”Dukade bord”, framkom det att svanen vid det ena 
bordet bör lyftas fram, då många besökande förundras över en riktig svan mitt på 
middagsbordet. 

I en skyddad del av utställningen föreslås det en lekfull yta som barn kan interagera 
med och temat är kök och matlagning. Här finns även sittplatser för 
demonstrationer och presentationer (fig. 27, s 38) vilket underlättar för de som 
behöver sitta ner en stund eller vill ta sig tid att se sig omkring. 

Fig. 21: Mellan scen 3 och scen 4 finns ett Leksakskök, med interaktion för mindre barn. 
Här kan de personer som har med små barn vara i lugnare omgivningar, se utställningen 
och ta en barnvänlig paus. Visualisering: Silje Vara-Mittermaier 

 

I Bilaga 6 finns några före och efterbilder från utställningen. Där finns bilder från 
Entré A, in i utställningen från entré A och B. 
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Nya perspektiv på Dukade bord – en berättelse 
 

Akt 1 - anslag.  

 

 

 

 

Scen 1: Utanför Entré A börjar berättelsen. Med sittplats för flera personer, böcker, 
bord samt montrar med föremål från utställningen sätts det en ton om vad som 
kommer på insidan. Det finns plats för att läsa, vila eller ha presentationer och 
visning av särskilda föremål. Väggen mot utställningen har fått montrar i form av 
små lådor med bilder av tallrikar som kan öppnas som titt-skåp och andra har glas. 

 

Fig. 22: In mot Entré A möts publiken av en stor skylt i form av tallrik, ett 
presentationsbord för visningar, varierade montrar med utvalda föremål. Till vänster 
skymtas den blå soffgruppen med böcker med tema mat, måltider och traditioner, förr 
och nu. På väggen tittlådor, med formen av tallrikar, med föremål i. Visualisering: Silje 
Vara-Mittermaier   
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Fig. 23: Den befintliga skylten ersättas med ett nytt exempel som välkomnar till 
utställningen. For att öka designorienteringen får skyltar text i flera nivåer, med rubrik, 
ingress och fördjupningstext, för att underlätta läsningen. Visualisering: Silje Vara-
Mittermaier 

 

Akt 2 – Innehåll.  

 

 

 

 

Scen 2: Innanför entrén börjar utställningen med ett historiskt perspektiv på 
måltider sett till genus och kultur, där olika typer av kultur representeras. 
Montrarna representeras av ”Bara för herrar”, ”Bara för damer”, samt Tillägg I - 
”Käk och Identitet”. 
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Fig. 24: Tillägg I ”Käk 
och identitet”, med 
interaktion och taktil 
utforskning.  
Visualisering: Silje 
Vara-Mittermaier 

 

 

 

 

Tillägget ger möjlighet till taktil utforskning och interaktion. Dukningen består av 
glas, bestick, dekoration och tallrikar ersätts med touch-skärmar för att kunna se 
olika scener i Nutida ”Dukade bord”. Ett exempel kan vara restaurang som 
representerar vår tids trend att äta ute på restaurang eller besök hos en familj av 
annan härkomst, eftersom en stor del av befolkningen är från andra kulturer och 
ursprung. Förslagsvis fungerar ”besöket” på det sättet att man kan zooma in och ut, 
samt panorera runt i det virtuella rummet eller som en film där familjen/personen 
berättar om deras måltider, traditioner, identitet.  

I Bilaga 5 finns en länk och skärmdump från prototypen. Vid internetkoppling kan 
prototypen ses HÄR (Youtube). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25: Närbild av interaktionsmöjlighet, och skärmdump av prototyp med touchskärm. 
Se Bilaga 5 för flera bilder. 

https://youtu.be/X8NFgIe_P6A
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Scen 3 - Nodalpunkt: Som en nodalpunkt eller centerpiece finns de tre ståtliga 
montrarna om historisk lyx och överflöd i mitten av utställningen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26: Visualiseringen presenterar hur det kan se ut på väg in mot Akt 3, här har 
informationsväggen fått en annan form. Innehållet presenteras på sidan 41 om Tillägg II - 
Informationsvägg. Visualisering: Silje Vara-Mittermaier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Sittplats i mittersta delen av utställningen. Här finns möjlighet för visningar, 
avkoppling eller bara njuta av att se montrar i det som kallas ”Scen 3” i konceptet. 
Visualisering: Silje Vara-Mittermaier. 
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Scen 4: Vid Entré B finns de små måltiderna: ”Många rätter små blir en stor fest”, 
”Får det vara en sup före maten?”, ”Sju sorters kakor” och ”Slutet sött, allting 
gott”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Mot akt 4 och utgången kan skymtas mellan de fristående montrarna och tv-
skärmen på väggen. Visualisering: Silje Vara-Mittermaier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Närbild av montrarna. Skylt med samma hierarki som övriga skyltar. Lådor med 
fack för fördjupad information om utställningen. Visualisering: Silje Vara-Mittermaier. 
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Akt 3 – avtoning.  

Scen 5: Utanför entré B tonas utställningen ner igen, med fristående monter med 
föremål, skyltar som navigerar in – eller ut, beroende på vilket håll besökande 
kommer från. I den lilla mellangången precis innan själva utställningen kvarstår 
bänkar och skylt som det är idag. På väggen utanför entré B föreslås en en samling 

av knivar (Fig. 31). Museet får 
alltså även plats för att visa upp 
flera föremål, men i en annan 
kontext. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31, 32: Efter och före bild vid Entré B. Syftet är att 
ge en god introduktion till de som kommer in från det 
här hållet. Visualisering: Silje Vara-Mittermaier. 

Fig. 30: Den lilla hallen in mot 
utställningen från Entré B. Den befintliga 
bänken behålls. 

Visualisering: Silje Vara-Mittermaier. 
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Fig. 33: Informationsvägg 
till Scen 3. Visualisering: 
Silje Vara-Mittermaier. 

Tillägg II - informationsvägg 

Innehållet i tillägg II kan ses som förslag till fördjupning av övriga tema.  

Informationsväggen är tänkt att engagera, få publiken att reflektera och fundera 
över egna traditioner inom mat och måltid. Väggen förmedlar också kunskap och 
åsikter kring mat och måltid genom 500 år, både i ett ekonomiskt-, kulturellt- och 
klassperspektiv. Precis som montrarna så följer informationsväggen samma 
berättelsestruktur, och ger ett fördjupat perspektiv till de Dukade borden. Fig. 34 
visar en Moodboard på manér och idéer till innehåll. 

Scen 2: Informationen är fördjupning inom ämnet måltider och identitet, som 
komplement till genus, jämställdhet och Tillägg I - ”Käk och Identitet”.  Tema här 
kan till exempel vara grafer och information om: Hur många äter middag 
tillsammans med någon varje dag/några gånger i veckan/aldrig?  

Scen 3: På väggen presenteras de kvinnor och män som behövdes för att kunna 
duka upp till lyxmiddagar. Tjänstepigor, bagare, kockar, och bonden som säljer 
sina varor på marknaden får sina röster hörda. Väggen har fått form av en husgavel 
och i varje fönster visas det bilder, projiceringar eller text. Detta ger en blick in 
bakom scenen, till exempel vilka var de som stod bakom lyxmiddagarna; vem var 
bonden som levererade kött och frukt? Vem serverade och dukade borden? 
Dessutom lyfts barnen perspektiv, till bönder, tjänstpigor och till de förmögna. 
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Scen 4: På väggen finns det skärmar och fördjupning om mat, måltid och hälsa. 
Vilka rön trodde man på förr? Vilka tror vi på nu? Hur många är vegetarianer, 
veganer eller tillhör någon annan kosthållsfilosofi?  

 

 

Fig. 34: Moodboard – Informationsvägg. Visualiseringen visar förslag på manér och 
innehåll till de tre delarna av Informationsväggen, vid utställningen ”Dukade bord”.  
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Figur 35: Första skiss av besöks flöde. 
Skiss: Silje Vara-Mittermaier. 

Designprocess 
Här visar jag några utdrag från designprocessen med förslag till uppdatering av 
basutställningen. Detta är bara några av de milstolpar jag upplevde under 
processen, där både litteratur, forskning, observationer, samt enkäter gav mig nya 
perspektiv. 

Ganska tidigt i processen började det 
skissas på alternativa planlösningar för 
utställningen. Fig. 35 visar en första idé till 
planskissen. Efter läsning av Wineman och 
Peponis (2010) forskning förkastades den 
tanken snabbt. Det då deras forskning 
påpekade vikten av att besökande fritt kan 
välja navigationsmöjligheter. 

Den stora utmaningen var sedan att få plats 
för alla montrar i Dukade bord. Detta 
visade sig vara svårlöst, eftersom jag ville 
att utställningen skulle vara barriärfri för 
rullstolsburna och barnvagnar.  

Fig. 36: Sedan togs det fram idéer om många små montrar för föremål, flera sittplatser 
och ett flöde som inte är strikt, men har flera navigationsmöjligheter. Här finns också 
förslag på sittgrupper (blå) och montrar med föremål (gul). 
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Fig. 37: Ny struktur på 
gång, här använde jag en 
analog metod med papper 
och tusch för att lättare 
flytta, sortera och planera 
innehållet. Analog skiss: 
Silje Vara-Mittermaier. 

 

Process: montrarna samlas i kluster efter tema: 

Kluster 1 med ”Bara för damer”, ”Bara för herrar” och förslag på ny utställning 
med arbetsnamnet ”Nya Perspektiv” (sedan Käk & Identitet) Den sistnämnda ger 
inblick hur måltid, traditioner ser ut i dagens samhälle. Gärna representerat av 
”Hipster som tillverkar egen korv”, ”andra kulturer och deras högtider”, ”Svensson 
i mindre städer”, ”restaurang och fika kulturen” och så vidare. 

Kluster 2 har fått ”Lyx och överflöd”, ”Kalas med pompa och ståt” och ”Färg, 
form och förfining”. Denna del är centrerad i rummet för att bli ett nodalpunkt med 
stor fokus och sittplats för föreläsningar och presentationer.  

Kluster 3 mot Entré B har ”Många rätter små blir en stor fest”, ”Får det vara en 
sup före maten?”, ”Sju sorters kakor” och ”Slutet sött, allting gott”. Dessa teman 
fungerar som både avslutning och introduktion till utställningen, då publiken kan 
komma från båda håll. 

Fig. 38: Tidig skiss av Entré A, 
april 2018. Fristående montrar 
i olika storlekar som visar in till 

utställningen. Visualisering: 
Silje Vara-Mittermaier. 
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Diskussion  

Här presenteras några fördelar och nackdelar i gestaltningsförslaget som har sin 
grund i den forskning, teorier och metoder som tidigare presenterats. Dessutom tas 
det upp ett kritiskt förhållningssätt till utställningsformgivning, då formgivning är 
en ständig process, där även utställningar bör vara levande och reflektera samhället 
i övrigt. 

Inom utställningsproduktion finns flera röster, och precis som i samhället annars 
ändras åsikterna om hur museer och utställningar bör gestaltas. Det är museets 
producenter och intendenter som tillsammans med formgivaren har i uppdrag att 
granska hur samtiden ser ut. Värdera vilka röster som ska lyftas fram, vem får 
synas och vad visas från historien. Som designers och formgivare bör vi vara 
medvetna och undvika stereotypa roller, båda sett till kön, klass, ålder och 
funktionsvariationer. 

När berättelsen formges så kan det reflekteras över vem som kommer till tals och 
visas, både från historia och samtid. Insulander (2010 s. 270) lyfter åsikten om 
museer och deras tankesätt om att besökaren ska bildas och ta till sig kunskap. Med 
tanke på museers makt och deras mål om att ha ett demokratiskt förhållningssätt, är 
även detta något att reflektera kring. Genom att lyfta flera perspektiv och olika 
röster, representeras flera lager av verkligheten och representationen blir mer sann 
och mer trovärdig. Att välja perspektiv i berättelsen påverkar designorienteringen, 
som i sin tur påverkar hur besökande tar till sig utställningar och förmedlingen av 
innehållet. Därför har jag i gestaltningsförslaget lagt stor vikt på tillägg I och II, för 
att presentera flera röster än bara de förmögna. Önskemålet med tilläggen är att 
visa flera lager av samhällen samt nutidens åsikter och tankar kring mat, måltid och 
identitet. 

Berättandet lyfter representationen, alltså vem och vad som representeras mot 
presentation, där båda fyller ut varandra (Abbott Porter 2008 s. 15), vilket har 
försökt arbetats in i gestaltningsförslaget. De historiska föremålen ska komplettera 
människornas historia, och tvärt om, människorna ger liv åt föremålen. 

Designorientering kan även ses som iscensättningen av utställningar (Insulander 
2010 s. 268). I examensarbetet har fokus lagts på den spatiala layouten då det 
framkom i forskningen att det var relevant för förmedling av en utställning, som 
även Wineman & Peponis (2010) forskning visar på. De såg dock ett resultat om 
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spatial layout, medan Insulander (2010 s. 246) påpekar något annat om hur öppna 
rum kan upplevas på flera sätt. Där någon känner frihet, känner andra osäkerhet. 
Människor är olika och det blir formgivarens uppdrag att se till vad som är en 
önskvärd upplevelse i de enskilda utställningarna. Detta lyfter Passini (1999 s. 86) 
upp inom ämnet Informationsdesign; att information inte enbart består av 
avsändaren – formgivaren eller museet – utan även av mottagaren, som är 
besökaren. Besökaren består av enskilda individer som uppfattar budskap på olika 
sätt. Forskning, menar Passini (1999 s. 87), kan inte bidra till lösning i sig själv, 
men kunskaper och metoder om hur designern kan lösa utmaningarna. På samma 
sätt som min fråga om berättelser och designorientering kan stödja förmedlingen i 
museiutställningar, men i sig själv är det inte en lösning men ett verktyg. 

En annan fråga som är relevant är inte bara hur publiken rör sig, men om de 
faktiskt stannar upp, känner engagemang och interagerar med utställningen. Detta 
behandlas av Wineman & Peponis (2010 s. 102) som problematiserar hur komplex 
vetenskapen är kring hur besökaren engagerar sig. Den teori de har är att 
utställningar med större areal och direkt tillgänglighet har flera besökande och 
större grad av engagemang, men resultaten var inte alls entydigt när det kom till 
nivå av engagemang. På samma vis är mitt gestaltningsförslag enbart en teori, men 
rapporten kan inte påstå att engagemanget ökar. För att granska detta behövs det 
bland annat utprovningar i flera omgångar. 

I utställningsformgivning kan formgivaren och museet välja olika perspektiv, vilket 
Kamien & McKenna-Cress (2013) problematiserar i sin bok. Dessa perspektiv kan 
till exempel vara; museets perspektiv, besökarens perspektiv eller perspektiv 
utifrån tematik. Berättande som verktyg är ett sätt att strukturera och vägleda de 
besökande i navigeringen i en utställning (Kamien & McKenna-Cress 2013 s. 110). 
Detta stöds av Insulander (2010) som presenterades i avsnittet om tidigare 
forskning.  

Att jobba med berättelser och designorientering i samband med utställningar är ett 
spännande verktyg, med många möjligheter till utveckling och förfining. 
Formgivaren kan med detta som hjälpmedel uppdatera befintliga basutställningar. 
Samtidigt som det tas hand om historiska föremål och även ge dem en ny kontext 
som gör utställningen aktuell i dagens samhälle. 
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Förslag till vidare forskning 
I vidare forskning om berättelser och designorientering i utställningar skulle det 
vara intressant att göra utprovningar med prototyper. Syftet skulle vara att studera 
om designvalen fungerar som tänkt, om de verkligen är ett komplement eller 
uppfattas de som störande och flyttar fokus bort från föremålen i utställningen. 

Den största utmaningen i arbetet var att hitta teori och forskning som avhandlar just 
uppdatering av befintliga basutställningar. Detta behöver inte betyda något för 
denna uppsatsen, men det kunde vara intressant att se vad andra har kommit fram 
till, och dessutom ge balans åt de åsikter som presenteras. 

Booth et al. (2004 s. 99) tar upp källkritik och att läsa det som redan finns med en 
kritisk blick. Även om de teorier och källor som använts i rapporten är tillförlitliga 
och av auktoriteter inom sitt område, kan läsaren ha i åtanke att detta är bara deras 
perspektiv. Alla museiproduktioner är unika i sin form, innehåll och förmedling. 
Vad som är giltigt i en produktion, behöver inte vara användbart eller överförbart i 
en annan. Litteraturstudier innebär att söka information som ger balans åt de åsikter 
som tas fram (Ericson, Törlind & Wiberg Nilsson 2016 s.65). Men till 
examensarbetet var det svårt att hitta andra teorier som balanserar upp de åsikter 
från de forskare och författare som presenteras. Det hänvisas till av den orsak att 
informationsdesign och museiproduktion med berättande är ett relativt nytt område. 
Här finns det flera möjligheter att göra nya studier med inriktning på berättelser, 
designorientering, med grund i informationsdesign. 

The designed visual environment is an expression of the culture that 
particular time in history. It is therefore an expression of attitude and ideals 
and is reflective of the mood and technology of that day. The resultant effect 
upon people is an emotional one, and different emotions will be felt 
depending upon the type of interior.  

(Sully, 2012 s. 98) 
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Figurförteckning 
Figur 1 – 32: Vara-Mittermaier, Silje. (2018). Foto och visualiseringar. Examensarbete 
Informationsdesign, Rumslig Gestaltning. Stockholm. 

Figur 34: Visualisering: Vara-Mittermaier, Silje. (2018). Foto och visualiseringar. 
Examensarbete Informationsdesign, Rumslig Gestaltning. Stockholm. 

3 Foto: Nordiska Museum (u.å.) Fotoskafferi [Fotografi] Hämtad 2018-05-17, från URL: 
https://www.nordiskamuseet.se/for-skolan/studiematerial/fotoskafferi  

Figur 35–38: Vara-Mittermaier, Silje. (2018). Foto och visualiseringar. Examensarbete 
Informationsdesign, Rumslig Gestaltning. Stockholm. 

Övriga visualiseringar som planskisser och i Bilagor är av författaren. 

  

https://www.nordiskamuseet.se/for-skolan/studiematerial/fotoskafferi
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Bilaga 

Bilaga 1 - Schema till surveyundersökning 
Jag heter Silje Vara-Mittermaier och är student vid Informationsdesign med 
inriktning Rumslig Gestaltning på Mälardalen Högskola, avdelning för Innovation, 
Design & Teknik. I samband med mitt examensarbete med utställningen ”Dukade 
Bord” på Nordiska museet, så har jag några frågor jag skulle vara tacksam för svar. 

Sekretess: Alla personer och svar kommer att vara dolda förutan om för mig. I 
examensrapporten anges det en sammanfattning av de inkomna svaren. Det KAN 
vara aktuellt med direkte citat, men de kommer inte att anknytas till person eller 
befattning. 

Alla frågor avser utställningen ”Dukade Bord” på plan 3. 

1. Vilken befattning har du per idag och hur länge har du varit anknuten 
till Nordiska museet? 

2. Vilka del/delar av utställningen skulle du vilja lyfta fram? 

3. Vilka delar skulle du vilja tona ner eller ta bort? 

4. Vilka del/delar av utställningen upplever du att publiken är engagerat i? 

5. Vilka behov ser du skulle behövas förnyas/ändras på? 

6. Annat om utställningen du vill förmedla? 

7. Om du accepterar att jag eventuellt kommer med uppföljningsfrågor, så 
kan du ange din mejladress: 

8. Vill du ta del av rapporten efter godkänt arbete? Ja/nej 
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Bilaga 2 – Berättelsestruktur i befintlig utställning 
Från Entré A (längst ned) till Entré B (längt upp. Collage över hur ”Dukade bord” 
förhåller sig till varandra. 1–10 och de olika berättelserna. Visualisering av Silje 
Vara-Mittermaier. Linjen i rött dagens navigationsmöjligheter. 
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ENTRÈ B 

Bilaga 3 – Ny berättarstruktur och flöde 
Ny berättarstruktur och röd linje visar flöde och navigationsmöjligheter. Planskiss 
och visualisering av Silje Vara-mittermaier. 

  

ENTRÈ A 
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Bilaga 4 – Research  
 

Arkivet Nordiska museum, 2018-04-11 

Jag fick tillgång till materialet de hade i arkivet, vilket inte var jättemycket. Men 
några foton och skrivna skisser till designkonceptet från 1994 fanns. 

 

                                              Foto: Nordiska Museum, arkivet. 

I ett konvolut märkt 1997 fanns dessa foton. Om det är från det året eller ett 
konvolut från då vet jag inte, jag vet heller inte upphovet till fotot. Men så har det 
alltså sett ut och utställningen ser alltså ganska lika ut idag. Bilden till höger visar 
Entré A. Några andra sittmöbler, men själva rummet och skyltning om 
utställningen är det samma. 

Ut ifrån arkivet kan jag läsa att en Första Intendent Brynolf Hellner var en av de 
ansvariga, tillsammans med arkitekter och konsulter, som bland annat hjälpte till 
med ritningar. 

Av dokument kan jag även läsa att planeringen började redan 1933, med tanke om 
bostadsutställning. Men vid en ombyggnation så beslutade de att göra ”Dukade 
bord genom 5 sekler”. Stor möda blev lagt i att får alla föremål och dukning så 
tidsenligt som möjligt. (Notat av Brynolf Hellner 24 oktober 1954, arkivet 
Nordiska museum). 

I ett annat notat utan namn, så står det att på grund av föremålens värde och ålder 
måste de stå i glasmonter för att skyddas bäst möjligt. 
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Bilaga 5 – Länk och bilder Prototyp 
 
Film, ljud, klipp:  Silje Vara-Mittermaier 
Länk till Youtube och prototyp på innehåll till Touch-skärm i Tillägg I – Käk & Identitet: 
https://youtu.be/X8NFgIe_P6A   
Fyra screenprint från filmen Prototyp examensarbete 2018, Tillägg I: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/X8NFgIe_P6A
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Bilaga 6 – Designförslag. För och efter bilder 
 
 
   ENTRÈ A 

 
 
In entré A 

 
 
In entré B  
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