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Abstract 

Rumslig dramaturgi is a thesis in information design, with a focus on spatial 

design.  

 

Today, according to governing regional documents, there are cultural goals and 

statutory accessibility criteria, which through democracy are a value base that 

regional museum operations need to face. The information design is to work 

towards these goals and laws, while considering the human processes for 

collecting information and rendering. If this knowledge does not exist or is 

disregarded, both the accessibility requirements and the regional goals are at 

risk. Therefore, the purpose of this work is to investigate how narrative 

techniques and dramaturgy can be used for information and message mediation 

that supports the cognitive accessibility within exhibition contexts. 

 

The work is based on theories such as cognition, perception, narratives and 

dramaturgy, as well as performed qualitative research methods. The results of 

these are outlined, and furthermore used as a starting point to a proposal where 

a model for spatial dramaturgy is exemplified in the exhibition Historiska 

ögonblick at Sörmlands Museum located in Nyköping, Södermanlands County. 

 

Keywords: Information design, spatial design, exhibitions, cognition, 

accessibility, dramaturgy. 

  



 

 

Sammanfattning 

Rumslig dramaturgi är ett examensarbete inom informationsdesign och 

inriktningen rumslig gestaltning. 

 

I dag finns enligt kulturplaner utsatta regionala mål för kultur och även 

lagstadgade tillgänglighetskriterier vilka genom demokratin är en värdegrund 

som regional museiverksamhet behöver möta. Det informationsdesignproblem 

som förekommer är att sträva mot att uppnå dessa mål och lagar, och samtidigt 

ta människans processer för informationsinhämtning och tolkning i beaktande. 

Om denna kunskap inte finns, eller bortses från, riskeras både 

tillgänglighetskraven och de regionala målen. Därför är syftet med detta arbete 

att undersöka på vilket sätt berättartekniska metoder och dramaturgi kan 

användas till informations- och budskapsförmedling som stödjer den kognitiva 

tillgängligheten inom utställningssammanhang. 

 

Arbetet grundar sig i teorier som kognition, perception, berättelser och 

dramaturgi samt utförda kvalitativa undersökningsmetoder. Resultat av dessa 

redovisas, och används slutligen som utgångspunkt i ett förslag där en modell 

för rumslig dramaturgi exemplifieras i utställningen Historiska ögonblick på 

Sörmlands museum beläget i Nyköping, Södermanlands län. 

 

Nyckelord: Informationsdesign, rumslig gestaltning, utställningar, kognition, 

tillgänglighet, dramaturgi.   
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1. Inledning 

Kultur. Ständigt aktuellt och närvarande i dagens samhälle. Åsikter skiljer sig åt 

och kulturens vara eller icke vara är ofta ett hett debatterat ämne. Oavsett, så är 

det ett ämne som berör alla. Hela vägen från landets invånare till riksdagen. 

 

Idag finns tillgänglighetskriterier som museiverksamhet är skyldiga att 

uppfylla, dessa är lagstadgade och genom demokratin en av Sveriges 

värdegrunder. I nationellt beslutade verksamhetsmål ingår att möjliggöra för 

samtliga medborgare att vara del av kulturlivet, och därmed eliminera faktorer 

som hindrar detta. Statens kulturråd är en myndighet som arbetar med att aktivt 

främja lika rättigheter och möjligheter inom ett rikt och varierat kulturliv 

oavsett kön, ålder, utbildning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 

bakgrund. Ett av deras uppdrag är att lyfta och integrera tillgänglighetsaspekten 

samt säkerställa att regionala museer aktivt arbetar med denna (Kulturrådet, 

2019). 

 

 

Bild 1: Visualisering av organisation. 

  

Riksdag

Kulturdepartementet

Kulturrådet
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2. Bakgrund 

Region Sörmland (2018a) uppger att de vill stärka kulturen inom länet genom 

insatser för att söka nya metoder vilka synliggör nationella minoriteters kultur 

och specifika gruppers behov. Sörmlands museum har sedan den 24 november 

2018 ett nytt museihus som är beläget i Nyköping. De arbetar med de nationella 

och regionala uppdragen regional museiverksamhet, bild och form samt 

hemslöjdsfrämjande verksamhet. Enligt verksamhetsplanen (Landstinget 

Sörmland, 2018, s. 4) görs detta genom utställningar både inom- och utomhus, 

på webben, pedagogiska program, kurser, workshops samt öppna samlingar. 

Museets uppdrag kommer från Region Sörmlands kulturplan, vilken fyller 

syftet att påvisa regionens riktning, prioriterade områden och insatser (Region 

Sörmland, 2018a). 

 

Bild 2: Visualisering av organisation samt uttalade mål.  

Regional museiverksamhet
Bild och form
Hemslöjdsfrämjande

Sörmlands museum

Riksdag

Kulturdepartementet

Kulturrådet

Sörmlands region
Kulturplan
Länets offentligt finansierade 

kulturliv präglas av tillgänglighet och 

alla människors lika värde. 

Programverksamhet, utställningar 

och pedagogik i anslutning till 

projektet om materiellt kulturarv. 
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2.1 Problembeskrivning 

Sörmlands museum (2019b) uppger att en av deras grundstenar är berättande 

och berättelser, alltid med människan i centrum och ofta genom personliga 

berättelser. Deras önskan är att bjuda in till delaktighet och kunna bidra till 

mångfald och goda besöksupplevelser som är intressanta, relevanta och 

kunskapsgivande med hjälp av ett pedagogiskt förhållningssätt. Detta är något 

som museet arbetar aktivt med genom bland annat inom- och 

utomhusutställningar samt på webben med tillhörande pedagogiska program. 

Museet tillhandahåller även kurser, föreläsningar och rådgivning kring 

byggnadsvård (Region Sörmland, 2018b). 

 

Tillgänglighetsaspekten påtalas och uppmärksammas upprepade gånger via 

museets hemsida, kulturplanen och även Region Sörmlands hemsida. 

Tillsammans med ord som människan i fokus, delaktighet och pedagogiskt 

förhållningssätt visar museet sitt engagemang och intresse för människan och 

hur verksamheten kan bidra till kunskapsbildande. Att de tar sitt uppdrag på 

allvar och med stor passion är tydligt, likaså att de följer de politiska 

styrdokumenten och utstakade mål. I kulturplanen (Region Sörmland, 2018b, s. 

9) sammanfattas det regionala kulturarbetet genom sex punkter: 

 

1. Möta människor i hela länet och bjuda in till delaktighet i kulturlivet. 

2. Säkerställa kultur för och med äldre i länet. 

3. Säkerställa barns och ungas rätt till kultur. 

4. Ur ett samtida samhällsperspektiv arbeta angeläget, relevant och aktuellt. 

5. Arbeta innovativt och gränsöverskridande. 

6. Lyfta mångfald och interkulturella perspektiv. 

 

Informationsdesignsutmaningen som föreligger är att arbeta mot dessa 

kravpunkter som regional museiverksamhet behöver möta, och samtidigt ta 

hänsyn till människans processer för informationsinhämtning och tolkning. För 

om denna utmaning antas utan dessa kunskaper riskerar de mentala 

tillgänglighetsaspekterna att gå förlorade, och därmed kan inte heller flera av 

dessa punkter mötas. 
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3. Syfte och forskningsfråga 

Sörmlands museum som avsändare vill med sin historiska utställning förmedla 

ett budskap, information och kunskap genom att placera människan i centrum 

och bidra till delaktighet. Därför är syftet med denna studie att undersöka vilka 

verktyg inom berättelser och dramaturgi som kan användas för att stödja 

informationsförmedlingen på ett engagerande och innovativt sätt, samtidigt som 

det gynnar den mentala tillgänglighetsaspekten 

 

Genom att söka kunskap och förståelse inom ämnen som kognition, perception, 

berättelser och dramaturgi kommer ett förslag till en alternativ utställningsform 

baserad på rumslig dramaturgi presenteras. Detta kommer att ske genom att 

eftersöka en struktur och koherens mellan berättelse och rum som exemplifieras 

i utställningen Historiska ögonblick på Sörmlands museum i Nyköping. 

Med utgångspunkt i detta har en forskningsfråga formulerats: 

 

På vilka sätt kan berättelser och dramaturgi översättas till det fysiska 

utställningsrummet i utställningen Historiska ögonblick, och därigenom stödja 

den mentala tillgängligheten?  
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3.1 Avgränsningar 

Problemet kan undersökas och vara intressant ur både avsändare och mottagares 

perspektiv. Detta arbete är dock avgränsat till museiverksamhet, och deras krav 

på att uppfylla tillgänglighetskriterier, vilka idag är lagstadgade och genom 

demokratin en av Sveriges värdegrunder. På grund av arbetets omfattning är det 

avgränsat till utställningen Historiska ögonblick på Sörmlands museum i 

Nyköping där jag utgått från det befintliga materialet i form av lokal, text, bild 

samt föremål. Fokuset ligger främst på akt- och scenindelning med förslag på 

ny planlösning som stödjer den mentala tillgängligheten, och inte på dess 

innehåll. Museipersonal har inte varit involverade i arbetet förutom enstaka 

kontakt via email. Tillgänglighet är ett brett begrepp som innefattar många olika 

områden, denna studie fokuserar endast på den mentala tillgängligheten hos den 

allmänna besökaren som inte har stöd av guide eller pedagogiskt program. De 

teorier och metoder som redogörs har lång historik och flera infallsvinklar. På 

grund av arbetets omfattning har ett övergripande och generellt grepp tagits vid 

redogörelserna. 

 

3.2 Målgrupp 

Primära målgruppen är museer med befintliga utställningar som är i behov av 

innovativa grepp och verktyg vid informations- och budskapsförmedling som 

stödjer de mentala tillgänglighetsaspekterna. I förlängningen påverkas även 

museibesökare, dessa kommer dock inte beröras eller utvärderas i denna studie. 
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3.3 Etiska aspekter 

Forskningsetiken är ständigt i rörelse och utvecklas i takt med att nya 

forskningsområden och frågor framträder. Tidigare har forskningsetiken främst 

syftat till att skydda informanter från vetenskapliga kränkningar 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 7). Idag separeras begreppen forskaretik och 

forskningsetik, där forskaretik behandlar ansvaret som forskaren har gentemot 

frågor rörande hantverket, forskarsamhället och det övriga samhället. Ämnet 

forskningsetik har knappa definierbara gränser, men behandlar övergripande 

frågor kring relationen mellan forskning och etik samt de etiska kraven på 

forskaren och dennes inriktning samt genomförandet gentemot de personer som 

medverkar i forskningen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Eftersom forskning är 

en viktig del av dagens samhälle ställs stora förväntningar på både utförare och 

process. Därför bär forskare ett viktigt ansvar som är inkluderat i 

forskningsprocessen och riktar sig mot alla som medverkar i den, indirekt 

påverkas av den samt de som drar fördel av forskningens resultat. Detta ansvar 

har sammanställts i åtta punkter som till stor del följer det aktuella samhällets 

etiska normer och värderingar, dessa punkter är (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8): 

1. Du ska tala sanning om din forskning. 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom 

dokumentation och arkivering. 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö. 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

 

Under arbetet med denna studie har forsknings- och forskaretiken hafts i åtanke. 

Inga civila personer har använts som informanter i studien, dock har kontakt 

etablerats med ansvariga personer på Sörmlands museum. Dels för att göra dem 

medvetna om att detta arbete pågår, och att det inspirerats av en utställning i 

deras verksamhet. Men också för att söka stöd i form av lokala dokument och 

planritningar, samt djupare förståelse och insikt i den kreativa processen kring 

utställningsproduktionen genom förfrågning om intervju. Vid de tillfällen som 

delgiven information används i studien sker det genom ett motiverat syfte till 

varför och till vad informationen kommer användas, och även med skriftligt 

samtycke och godkänd källhänvisning. 
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3.4 Begreppsdefinition 

 

• Dramaturgi 

Den stukturella uppbyggnaden av en berättelse (Cederberg, 1996, s. 52). 

 

• Kognition 

Att förstå och beskriva hur människans tänkande bearbetar information och 

kunskap (Umeå universitet, 2019). 

 

• Kognitiv belastning 

Konsekvens av för höga krav på informationsmottagning, bearbetning och 

hantering i en pågående uppgift (Egidius, 2019b). 

 

• Kognitiv färdighet 

Avgörande förmåga för att dra slutsatser, analysera komplexa sammanhang 

och förstå samband och relationer mellan objekt (Egidius, 2019a). 

 

• Kognitiv förmåga 

Hur effektivt informationsintaget verkar (Egidius, 2019a). 

 

• Kognitiv kapacitet 

Avgör hur mycket varje individ kan minnas, hur svåra problem som kan 

lösas och hur många detaljer eller funktioner en uppgift kan innehålla utan 

att den upplevs som för komplicerad (Egidius, 2019a). 

 

• Kulturplan 

Det styrande dokumentet som utgör grunden för en regions 

verksamhetsarbete och utformning (Region Sörmland, 2018a). 

 

• Perception 

Varseblivning i form av mental process samt den medvetna 

omvärldsuppfattningen (Egidius, 2019c). 
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4. Teorier 

Kapitlet redogör för tillämpade teorier och tidigare forskning. Källangivelserna 

hänvisar till kurslitteratur från informationsdesignutbildningen på Mälardalens 

högskola, litteratur och dokument som sökts på egen hand samt för ämnet 

relevanta forskningsartiklar. Tidigare forskning rörande berättande och 

dramaturgisk inverkan på den mentala tillgängligheten i 

utställningssammanhang har sökts utan framgång. Designsammanhang är ofta 

tvärvetenskapliga vilket gör att forskning kring de separata delarna är sökbara, 

dock inte deras koppling till varandra. 

 

Teorierna är valda då jag anser dem utgöra en god grund och bidrar till djupare 

förståelser för informationsdesignutmaningen som uppmärksammats i 

utställningen Historiska ögonblick.  
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4.1 Mental förståelse 

Kognition avser att förstå och beskriva hur människans tänkande bearbetar 

information och kunskap (Umeå universitet, 2019), därför studerar 

kognitionsvetenskapen de sätt information representeras och bearbetas i 

människans hjärna (Nationalencyklopedin, 2019). Vetenskapen behandlar 

främst forskningsområdena perceptions- och minnesmodeller, 

kunskapsrepresentation, inlärning och problemlösning (Nationalencyklopedin, 

2019). Detta görs ofta genom tvärvetenskapliga perspektiv på tänkandet inom 

psykologi, datavetenskap, filosofi, lingvistik och neurovetenskap (Umeå 

universitet, 2019). 

 

Egidius (2019a) förklarar att den kognitiva förmågan består av hur effektivt den 

psykiska funktionen att ta in information, minnas och bearbeta 

informationsintaget verkar. Det finns speciella kognitiva förmågor som 

benämns kognitiv färdighet. Denna färdighet är avgörande för att dra slutsatser, 

analysera komplexa sammanhang och förstå samband, förstå relationer och 

upptäcka likheter och skillnader. 

 

Den kognitiva kapaciteten är individuell för varje människa och avgör hur 

mycket personen kan minnas, hur svåra problem hen kan lösa och hur många 

detaljer eller funktioner en uppgift kan innehålla innan den anses för 

komplicerad att lösa (Egidius, 2019a). Författaren beskriver att de krav som 

ställs på informationsmottagning, bearbetning och hantering i en pågående 

uppgift är kognitiv belastning, och den kan skifta beroende på mängden 

information samt hur bekant eller obekant den är för mottagaren. Det som 

upplevs vara betungande för en person behöver inte vara det för en annan, det 

är individens mentala status i det specifika tillfället som är avgörande (Egidius, 

2019b). 

 

Konsekvenserna av kognitiv belastning är mental ansträngning samt 

uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter. Det omedelbara minnet har en 

viss kapacitet, vilket gör att endast en begränsad mängd information och 

uppmärksamhet kan hållas igång samtidigt. För, av individen upplevd, kraftig 

belastning resulterar i känslor av stress vilket hämmar produktionen av nya 

kognitiva scheman, alltså lärandet och förmågan att se mönster och strukturer i 

informationen (Egidius, 2019b). Kognition är ett stort ämne och innefattar 

bland annat funktioner som problemlösning, resonerande, emotion, 

beslutsfattande och perception (Umeå universitet, 2019). 
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4.1.1 Perception 

Perception betyder varseblivning vilket har två betydelser i det svenska språket. 

Den ena i bemärkelsen av den mentala processen, och den andra vilket innebär 

uppfattningen som sker på ett medvetet plan samtidigt som sinnena uppfattar 

det som för tillfället fångar människans uppmärksamhet (Egidius, 2019c).  

Sully (2012, s. 89-90) beskriver att miljöer som upplevs röriga och 

oorganiserade skapar förvirring, vilket människan tenderar att ta avstånd ifrån 

eftersom oredan är för komplicerad för hjärnan att avkoda. Interiörformgivning 

innebär att planera och strukturera en miljö inom en byggnad med syftet att 

skapa tilltalande funktionella ytor som stödjer de mentala aktiviteterna inom 

utrymmet. Förhållandet och kompositionen mellan den arkitektoniska 

kontexten, rumsliga element och funktioner inom en miljö är avgörande för hur 

den uppfattas (Ching & Binggeli, 2012, ss. 36-37). 

 

Uppfattningen av en ytas form, storlek, skala och proportion påverkas av dess 

kontext och omgivande visuella element. Det människan vanligtvis uppfattar 

inom sitt synfält består av föremål som skiljer sig från varandra i form, färg, 

riktning och storlek. Tack vare skillnaderna kan hjärnan sortera informationen 

som för- och bakgrund, alltså positiva och negativa element. När för- och 

bakgrund har för låg kontrast börjar de konkurrera med varandra vilket 

försvårar avläsningen (Ching, 2015, s. 92). Ware (2008, s. 51) benämner 

samma fenomen som visual interference och beskriver att det sällan kan 

elimineras helt. Trots det kan goda avläsningsmöjligheter skapas genom att en 

design tar hänsyn till fenomenet och kontrasterar för- och bakgrund så gott det 

går inom en viss kontext och dess förutsättningar. Vikten av att formge visuell 

information på ett sätt som underlättar för mottagaren konstaterade Professor 

M. D Vernon redan 1962. I sin bok Psychology of Perception beskrivs 

konsekvenserna av kognitivt otillgängliga miljöer: 

 

“When a normally sighted person finds it difficult to identify 

the objects or events he perceives, he usually takes some steps 

to relieve himself of his doubt and uncertainty. No one likes 

such states, which are liable to cause anxiety and disquiet. 

The observer may, if he is able, dismiss the whole affair from 

his mind, and this may occur without much actual awareness. 

The perceptual process may stop short of reaching full 

consciousness, and the observer ignore or fail to perceive 

consciously things which are too unclear and too unfamiliar 

for him to identify adequately.” 

(Vernon, 1962, s. 38) 
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4.2 Berättelser och dramaturgi 

Berättelser är något som funnits och uppskattats av människor i alla tider, de 

kommer i former som muntliga berättelser, tv eller kultur. Genom berättelser 

kan människan tolka, bearbeta och strukturera upplevda händelser, och sedan 

dela det vidare till andra. Att använda berättelser som kommunikationsmedel 

kan skapa närhet och kontakt med en mottagare som får upplevelsen av 

spänning och intresse. Det kan också vara en metod för att förklara eller 

konkretisera en situation, händelse eller upplevelse (Cederberg, 1996, ss. 48-

49). Berättelser är något som bygger på överenskommelser mellan berättare och 

mottagare, och den plats där ”dialogen” mellan dem utspelar sig benämns som 

berättarsituationen. I denna situation är båda parterna överens om att det 

berättade är värt att ge sin tid åt eftersom den i gengäld bidrar med en 

upplevelse (Gislén, 2003, ss. 66, 202). Gislén (2003, ss. 204-205) förklarar 

vidare att när berättarkonsten överförs till nya medier och antar en annan form 

behöver hänsyn till mottagaren tas. Genom bland annat berättarformens 

tonalitet kommunicerar en formgivare med mottagarens tidigare erfarenheter 

och förväntning, vilket gör berättarformen till ett hjälpmedel för 

föreställningsförmågan. Detta blir särskilt viktigt i interaktiva medier där en 

mottagare är medskapare till berättelsen. 

 

 

“But as true as it is that narrative can be an art and that art 

thrives on narrative, narrative is also something we all 

engage in, artist and non-artists alike.” 

(Abbott, 2008, s. 1) 

 

 

Pusztai (2013, ss. 175-176) förklarar att begreppet storytelling innefattar en 

medveten hantering av både berättelsen och berättandet. Storytelling används 

ofta inom bland annat vetenskapliga, pedagogiska och konstnärliga kontexter. 

Murtaugh (1996, s. 15) hävdar att struktur och meningsskapande är 

grundläggande för alla former av berättande. Onega och Garcia Landa (1996, s. 

2, 5) instämmer och betonar vikten av att olika medium kräver olika 

berättarnivåer samt att det alltid måste finnas en början. Därför behöver en 

berättare alltid fråga sig: Hur ska narrativet börja? 
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4.2.1 Dramaturgi 

Cederberg (1996, s. 52) förklarar att alla berättelser behöver fängsla mottagare 

snabbt för att sedan bibehålla deras nyfikenhet, detta har varit känt i tusentals 

år. Inom film och muntliga berättelser kallas detta för anslag, vilket är 

jämförbart med journalisters ingresser. Detta anslag är början på vad som kallas 

dramaturgi, vilket Ödeen (1988, s. 65) beskriver som konsten att strukturera och 

kommunicera en berättelse som utspelar sig på en scen. Pusztai (2013, s. 57) 

definerar istället dramaturgi som det kunskapsområde vilket behandlar sättet ett 

drama utformas på, och inkluderar även toklning, iscensättningen och 

berättelsen i begreppet. Cederberg (1996, s. 52) förklarar vidare att en berättelse 

behöver balansera mellan oförutsedda händelser för att bibehålla mottagarens 

intressen, och förutsägbara mönster som hjälper mottagaren att följa med och 

tolka berättelsen. Detta mönster är dramaturgi – den stukturella uppbyggnaden 

av en berättelse.  

 

Dramaturgen Fredrik Lindqvist (2009, s. 33) menar att syftet med 

framställandet av berättelser är att skapa känslomässiga upplevelser, i separata 

scener likaväl som i helheten. Detta kan göras genom att strukturera berättelsen 

och portionera ut delarna i lämplig ordning. Denna ordning består oftast utav tre 

akter, och är en form som präglat människan genom de berättelser som upplevts 

genom livet. Detta gör att formatet är bekant hos mottagarna vilket gör att de 

också blir mottagliga och trygga. Författaren poängterar dock att systemet är en 

rekomenderad modell och hänsyn bör tas för den aktuella berättelsen och det 

som framhäver den på bästa sätt. 

 

Dramaturgi var ett kunskapsområde redan inom den antikgrekiska kulturen, 

men teorierna kring det strukturella dramat kom under tidigt 1900-tal. 

Dramaturgi, och retorik som är ”… studiet av hur ord och alla andra typer av 

symboler används för att påverka.” (Lindqvist, 2016, s. 15), har flera likheter 

och löper nästintill parallellt med varandra. Gemensamt för dem är att 

budskapet är det essentiella.  
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4.2.2 Dispositioner 

Inom retoriken struktureras ett tal, text eller anförande ofta efter en viss struktur 

– en disposition. Att anpassa dispositionen för tilltänkt mottagare är avgörande 

för tolkandet av innehållet. Genom att förstå mottagaren kan lämpliga argument 

presenteras på ett tydligt och logiskt sätt, vilket då också ökar chanserna för att 

påverka mottagarna på önskat sätt (Lindqvist, 2016, s. 235).  

 

 

Bild 3: Visualisering av den retoriska dispositionen. 

 

Dispositionen ovan kan vara föränderlig, ibland är ordningen omkastad och 

ibland utesluts någon punkt. Det viktiga är att de tre retoriska 

övertygelsemedlen, etos, logos och pathos alltid finns representerade 

(Lindqvist, 2016, ss. 236-237). Lindqvist (2016, s. 74) beskriver att etos är det 

som skapar förtroendet för buskapets avsändare och logos är de sakliga 

argument som används för att övertyga mottagaren. Känslorna som avsändaren 

visar eller väcker hos mottagaren beskrivs som pathos och är ett berättargrepp 

som används för att påverka känslomässigt. Även Cederberg (1996, ss. 34-35) 

beskriver dispositionens åtta delar och vikten av dem, men förtydligar genom 

att dela in dem i inledning, avhandling och avslutning. 

 

Dramaturgins motsvarighet till retorikens dispostion benämns som den 

dramaturgiska kurvan, och visualiseras som en tvådimensionell kurva vilken 

visar den eftertraktade effekten hos mottagare. Det finns flera modeller för 

denna kurva, de två vanligaste är det traditionella dramats ” treaktsvalen”, och 

”Freytags dramatiska pyramid” (Pusztai, 2013, ss. 53-54). Kurvan illustrerar 

dramats disposition i kronologisk ordning från början till slut, och anger 

samtidigt varje dels avsedda funktion (se bild 4 nedan). Dessa delar består av 

olika många akter som benämns på varierade sätt inom olika traditioner och 

1. Exordium
Inledning

2. Narratio
Baktrundsbeteckning

3. Divisio
Framställning av disposition

4. Propositio
Förslag

5. Argumentatio
Argumentation

6. Refutatio
Bemötande av motståndares argumentation

7. Recapitulatio
Sammanfattning

8. Peroratio
Avslutning
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teorier. De två vanligaste dispositionsmodellerna i västvärlden har sitt ursprung 

i klassiskt och modernt drama från Europa samt den grekiska tragedin (Pusztai, 

2013, ss. 47-48). 

 

Treaktsvalen         Freytags pyramid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom en berättelse alltid är tidsbegränsad kan den delas upp i en tidslinje 

bestående av tre akter där övergången till nästkommande akt består av 

vändpunkter. Generellt presenteras handling och konflikt, någon form av 

önskan eller vilja som behövs för att övervinna hinder (Pusztai, 2013, s. 102) i 

första akten. Detta sker genom ett anslag där förusättningar presenteras och 

förbereder mottagaren för vad som komma skall. Under andra akten förjupas 

konflikten, och tredje akten trappar upp den för att sedan komma till en lösning 

(Lindqvist, 2009, s. 34), se bild 5 och 6 på nästkommande sida. 

 

  

Bild 4: Visualisering av de två vanligaste dramaturgiska kurvornas disposition. 

Expositio

Comparatio

Conclusio

Anslag

Presentation

Fördjupning

Konfliktupptrappning

Konfliktlösning

Avtoning
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Enligt Pusztai (2013, s. 32) finns det fem grundläggande faktorer som ett 

strukturerat drama bör innehålla, dessa är handlingen, personerna, rummet, 

tiden och den yttre formen. Dessa delar innefattar flera ”underkategorier” som 

är viktiga att vara medveten om och ta hänsyn till om de anses vara relevanta 

och stödja berättelsens budskap. Några av dessa underkategorier är syfte, 

konflikt, karaktärer, plats för handling, tidens följdordning, genre, samt akt- och 

scenindelning. 

 

 

  

          Bild 5:Treaktsvalen.            Bild 6: Freytags pyramid 
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4.3 Rumslig dramaturgi 

Åsikten ovan verkar delas av Murtaugh (1996) då han i artikeln The Automatist 

Storytelling System – Putting the Editor´s Knowledge in Software diskuterar hur 

dramaturgiska strukturer kan överföras till interaktiva medier, i detta fall en 

programvara, med hjälp av en modell bestående av fem narrativa verktyg. 

Punkterna som ingår i modellen är narrativets intentioner, medverkan, struktur, 

respons och vägledning. Även Bergström (2016, s. 26) hävdar att berättelser 

kan anpassas till alternativa medier, det kan anses utmanande men om det 

lyckas blir de goda effekterna stora. Detta kan uppnås genom att presentera 

berättelsen i en så kallad öppen struktur där mottagaren erbjuds flera perspektiv 

och altenativ, vilket som sedan lämnar mottagaren fri att tolka innehållet så 

ingående som hen önskar. 

 

Narrativets intentioner är den viktigaste punkten eftersom den belyser varför 

berättelsen bör berättas. Den syftar till avsändarens avsikt med att förmedla 

berättelsen, och även varför det är av intresse för mottagaren att ta del av. 

Narrativets intentioner är alltså berättelsens syfte och mening, vilket är 

avgörande för de beslut som tas för att förstärka kommunikationen av dessa. 

Dessa kommunikationsmedel är ytterligare en punkt i modellen, narrativ 

medverkan. Detta förmedlar mediets tonalitet och hur väl den fysiska formen av 

berättandet bidrar till det som vill berättas. De faktorer och element som omger 

en mottagare ska på ett diskret sätt underlätta tolkningen av berättelsen. Detta 

bör ske utan att skifta uppmärksamheten från berättelsen och mot formen 

(Murtaugh, 1996, s. 24). Ytterligare ett sätt att underlätta avläsningen är genom 

narrativets struktur. Den form och rytm som framställs inom mediet ska bidra 

till en intressant dynamik, även vid en kronologisk berättelse. Strukturen bör 

inte upplevas som allt för styrd, då det hämmar spontana interaktioner. Men den 

får inte heller vara helt avsaknad. Precis som i böcker bör interaktiva medier 

förse mottagare med ”kapitel”. Det skapar naturliga pauser i 

informationshämtningen och agerar som hållplatser där besökaren kan välja att 

utforska vidare, eller inte. Modellens punkt respons berör just besökarnas 

möjligheter till interaktion, vilket blir en fråga om aktivt deltagande. Är det 

möjligt för användaren att interagera med berättelsen? Saknas möjligheten till 

interaktion blir besökaren endast observatör och exkluderas därmed från 

deltagandet (Murtaugh, 1996, ss. 25-26). Slutligen beskriver författaren (1996, 

s. 28) hur modellen samtliga delar sammanförs genom vägledning. Det 

övergripande konceptet som säkerställer att alla detaljer utgör en koherent 

helhet som är igenkänningsbar för mottagaren oavsett hur stor eller liten del av 

det interaktiva mediet som upplevs. Genom framträdande elements färger och 

former uppmuntras användare till en specifik rutt, eller alternativ till den. 
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4.3.1 Rumsliga berättelser 

Alla berättelser utspelar sig i två parallella plan, handlingsplan och berättarplan, 

där det första utgör vad som berättas och det andra hur det berättas (Bergström, 

2016, s. 18). Även Passini (2000, s. 86) har konstaterat att oavsett form på 

informationsförmedling, krävs inte bara en sändare med budskap och utvalt 

transmissionsmedium, utan även hänsyn och förståelse för hur mottagare tar 

emot, behandlar och bearbetar information. Passini (2000, s. 90) hävdar också 

att genom förståelsen för de mänskliga informationsprocesserna kan en 

formgivare få ledtrådar till vilken skepnad som bäst lämpar sig för att 

presentera budskapet. Vidare beskriver författaren att arkitektoniska detaljer i 

ett rum, tillsammans med de element inom rummet är avgörande faktorer för 

hur människan orienterar sig. Exempelvis i strukturen av ett gatumönster eller 

planlösningen inom en byggnad eller rum. Av den anledningen är det viktigt att 

rummets samtliga element indikerar och uppmuntar önskade rörelsemönster. 

Johansson (2005, s. 126) beskriver att koherens är en avgörande faktor för att 

en berättelse ska upplevas som sammanhängande, enhetlig och meningsfull. 

Berättelsens samtliga delar behöver samspela med helheten för bli tillgänglig 

för mottagaren. 

 

Ur kunskaper inom attraktionsfaktorer, orienteringsval, ytor, format, former och 

psykologi har diverse formprinciper bildats (Bergström, 2016, s. 236), även 

kallat designprinciper som härstammar från gestaltlagarna (Ware, 2008, s. 10). 

Principerna sammanbindande och omslutande konturer, närhetsgrupperingar, 

linjeringar, gemensamt rörelsemönster, samt gemensamt färg- eller texturfält 

kan eftersträvas vid statiskt visuell information för att underlätta för den 

mänskliga kognitionen och perceptionen att uppfatta och tolka dem som 

mönster (Ware, 2008, ss. 58, 99). Inom gestaltpsykologin är 

perceptionsfenomentet grundläggade för hur människor ser mönster. Dessa 

mönsterlagar kallas för gestaltlagar och kan ses som beskrivningar för hur 

tydliga, tolkningsbara mönster kan skapas. De vanligaste gestaltlagarna 

benämns som närhetslagen, likhetslagen, symmetrilagen, slutenhetslagen samt 

den gemensamma riktningens lag (Ware, 2013, s. 181). Vid tredimensionella 

ytor, som rum, rekomenderas ytterliga principer som exempelvis proportioner, 

skala, balans, rytm och betoningar (Ching & Binggeli, 2012, s. 122).  
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4.4 Teorisammanfattning 

De teorier som behandlas i detta kapitel är kognition, perception berättelser och 

dramaturgi. Dessa är relevanta för designprocessen som ska resultera i ett 

dramaturgiskt upplägg vilket exemplifierar hur en alternativ rumsstruktur till 

utställningen Historiska ögonblick kan framställas. Teorierna visar att den 

mänskliga kognitionen och perceptionen är av stor vikt vid 

informationsinhämtning och budskapstolkning. I utställningssammanhang är 

förståelse för de kognitiva processerna av stor vikt eftersom de ligger till grund 

för hur miljön avläses som helhet, och är avgörande för den kognitiva uppgift 

besökare står inför; att förstå utställningen. 

 

Genom att vara medveten om designprinciper, gestaltlagar och hur rumsliga 

element kan organiseras för att underlätta avläsning kan en rumslig formgivare 

underlätta för besökare att tolka, förstå och ta del av den information museet 

vill delge. Om dessa aspekter förbises i utställningssammanhang riskerar 

museer att skapa kognitivt belastande miljöer som lämnar besökare med 

negativa känslor och uteblivna återbesök. Att använda berättelser och 

berättande i utställningar anses vara effektfullt, det skapar intresse och 

nyfikenhet vilket är positiva känslor. Då utställningar är interaktiva miljöer där 

besökaren är medskapare till innehållet bör en viss grundstruktur ordnas för att 

möjliggöra intuitiva läsingångar, vägval och informationsnivåer. 

Utställningsmiljöer kan struktureras med hjälp av akter med innehåll 

organiserat utefter designprinciper och gestaltlagar som indikerar vägvisning. 

Detta sammantaget skapar en god besöksupplevelse där museums breda 

målgrupp får sina specifika behov uppfyllda. Detta kan göras via en överföring 

av den dramaturgiska kurvan till rumsligheten – rumslig dramaturgi. 

 

 

” The knowledge base for designing information emerges 

from the behavioural sciences, in particular from work in 

cognitive psychology. It is also linked to ergonomics and 

environmental psychology. Those who question the 

contribution of these sciences to information design may 

misunderstand the role of science.” 

(Passini, 2000, s. 87) 
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5. Metoder 

I detta arbete har metoderna dokumentär forskning, platsanalys, rumsanalys 

samt omvärldsanalys tillämpats. Mallar och modeller för dessa finns bifogade 

som bilagor i studiens avslutande del. Samtliga metoder är kvalitativa med 

intentionen att identifiera och förstå informationsdesignproblemet, vilket vidare 

har lett till urval av teorier och grund för de designval jag ställts inför i arbetet 

med gestaltningsförslaget. 

 

Enligt Denscombe (2016, ss. 344-346) är den kvalitativa infallsvinkeln vanligt 

förekommande i småskaliga forskningsprojekt, eftersom en djupare förståelse 

för problematiken eftersträvas av forskaren som själv är mycket involverad i 

projektets samtliga faser. Detta medför att signifikanta faktorer för kvalitativ 

forskning är att processerna för datainsamling och dess analyser ofta sker 

parallellt med varandra och att ord eller bilder används vid analystolkningar. 

 

5.1 Metodkritik 

Metoderna är utvalda eftersom jag personligen anser dem relevanta och 

användbara. Trots att medvetna och aktiva försök till ett objektivt utforskande, 

finns alltid en risk för subjektiva bedömningar eftersom varje individ bär på 

tidigare kunskap och erfarenheter inom diverse områden. Då jag också är bosatt 

i Nyköping kan antaganden om tidigare kunskap inom stadens historia göras, 

här vill jag dock poängtera att inga åsikter, erfarenheter eller personliga 

reflektioner medvetet har gjorts. 
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5.2 Dokumentär forskning 

Metoden innebär datainsamling baserad på dokument som kan användas som 

belägg för något, att dokumentet förmedlar något som är betydelsefullt och 

brukbart. Detta kan bestå av böcker, artiklar, rapporter, webbsidor, sociala 

medier eller visuella källor som exempelvis bilder (Denscombe, 2016, s. 319). 

Vidare beskriver Denscombe (2016, s. 339) att dokumentär forskning är en 

sekundär datakälla när dokumenten framställts för andra ändamål än den egna 

studiens syfte, vilket är fallet i detta arbete. Metoden har varit av stor betydelse 

för att undersöka och förstå informationsdesignproblemet, museiverksamhetens 

bakgrund, tankarna bakom den befintliga utställningen samt vid val av teorier. 

Insamlad data har funnits med egen sökning av material under arbetets gång. 

Använda dokument är i form av avhandlingar och rapporter inom ämnet, 

böcker, forskningsartiklar och styrdokument, dokument från Sörmlands 

museum samt urval av utbildningens tidigare använda kurslitteratur. 

 

5.3 Plats- och rumsanalys 

Totalt två analyser av Historiska ögonblick har gjorts, rumsanalys och 

platsanalys, för att undersöka utställningsrummets förutsättningar och 

framställning, båda skedde den 09 april 2019 klockan 12:30 – 14:30. För att 

försäkra att utställningen och rummet undersöktes grundligt, ur flera perspektiv 

samt minska den personliga inverkan på resultatet utfördes analysen med hjälp 

av två separata analysmetoder. Den första, rumsanalysen, med utgångspunkt i 

formalanalysen vilken Eriksson och Göthlunds (2012, s. 33) beskriver 

utvecklades redan under 1840 talet. Formalanalysen fokuserar på beskrivningen 

av komposition, färg och form eftersom dessa faktorer är förutsättningar för 

bildkommunikation. Trots att en utställning inte är en bild, är analysformen 

användbar då bildkommunikation är en del av visuell kommunikation, vilket 

även innefattar utställningsformatet. 

 

Den andra analysmetoden, platsanalysen, inspekterade utställningen med 

inriktning mot den fysiska platsen och ur ett arkitektoniskt perspektiv. Detta för 

att förstå de ramar utställningen behövde förhålla sig till samt om de skapade 

förutsättningar eller begränsade utställningsformen. Detta skedde utefter Ching 

och Binggelis (2012, s. 60) modell för platsanalys vilken pekar på viktiga 

punkter att uppmärksamma. Dessa är rummets navigering och 

platsförhållanden, form, skala, proportioner, placering av tillträdespunkter och 

rörelsemönster de möjliggör, fönster, ljus, material, arkitektoniska detaljer samt 

placering av armaturer. 
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5.4 Omvärldsanalys 

Denscombe (2016, s. 295) menar att kvalitativ datainsamling kan vara riskabelt 

då forskarens egen inblandning kan påverka resultatet. Med ett systematiskt 

angreppssätt minimeras denna risk och insamlad data blir likvärdig oavsett 

forskare. Författaren beskriver problematiken i samband med 

observationsmetoder, men jag anser att det även är lämpligt och applicerbart vid 

analyser. Därför är omvärldsanalysen strukturerad utefter Michael Murtaughs 

(1996) narrativa verktyg med avsikten att fokusera datainsamlingen på 

likvärdiga punkter genom varje besök på utvalda utställningar. Studiebesök på 

utställningarna Hemliga handlingar och Om kriget kommer på 

Flygvapenmuseum i Linköping, och återbesök i Historiska ögonblick har gjorts. 

Metoden bidrar till resultat som går att jämföra, analysera samt om och hur 

miljöerna använder sig av berättelser och dramaturgi och dess konsekvenser på 

den mentala tillgängligheten. Studiebesöket i Linköping gjordes den 07 maj 

2019 klockan 12:00 – 14:45, och i Nyköping 09 april 2019 klockan 10:15 – 

11:30. 

 

Omvärldsanalysen inspirerades av Michael Murtaughs (1996) narrativa verktyg 

vilka är lämpliga att förhålla sig till vid uppbyggnaden av interaktiva medier. 

Dessa verktyg uppmärksammades tack vare den expertgranskade artikeln The 

Automatist Storytelling System Putting the Editor's Knowledge in Software 

(Murtaugh, 1996) där författaren överför narratologi och berättarstrukturer till 

programvaror. Trots artikelns tidiga publikationsår och inriktning mot 

uppbyggnaden av berättelser i det digitala rummet, är metoden användbar och 

relevant för denna omvärldsanalys eftersom den bryter ner berättelsen i fem 

punkter och applicerar kunskaperna inom ett område på ett annat.  

 

Murtaugh (1996, ss. 23-28) beskriver modellen som består av fem punkter med 

grundläggade egenskaper vid interaktiva berättelser, han poängterar dock att de 

som vill förmedla en berättelse kan och bör ta hänsyn till enskild situation och 

kontext och modifiera modellen på det sätt som gynnar berättelsen bäst. Dessa 

punkter är narrativ medverkan, struktur, respons, vägledning samt narrativets 

intentioner. Modellen har i det här arbetet används som analysmetod genom att 

åtskilja narrativets delar och studera dem separat, istället för att utnyttja dem till 

produktionen av en berättelse i ett interaktivt medie. Detta möjliggör att se och 

förstå de enskilda delarna vilka tillsammans utgör en helhet. Jag har också 

studerat utställningen utefter den dramaturgiska kurvan och aktindelningen för 

att förstå hur dessa kan appliceras i rumsligheter. 
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6. Resultat 

I det här kapitlet redovisas de resultat och tolkningar som gjorts utifrån använda 

metoder. Tolkningen har gjorts av mig och påverkas därför per automatik av 

min identitet. Detta är vad Denscombe (2016, p. 414) beskriver som forskarens 

jag och kan hanteras genom att forskaren är medveten om sambandet mellan 

forskare och projekt och därför anstränger sig för att åsidosätta personliga 

övertygelser. Så är fallet i dessa tolkningar, dock med full förståelse för att 

förkunskaper inom ämnet som samlats under utbildningsperioden påverkar 

tolkningen av denna kvalitativa insamlade empirin. Eftersom detta är en 

tolkning bör det poängteras att den är min, och att samma undersökning kan 

tolkas på alternativa sätt av andra personer med annan bakgrund eller ur andra 

perspektiv. Ytterligare faktorer som eventuellt kan påverka redovisningarna, 

främst vid analyserna nedan, är de geografiska. Närheten till Sörmlands 

museum samt att arbetet inspirerats av deras utställning har oundvikligt vid 

varje besök utvecklat min förståelse baserat på föregående tillfällen, medan 

endast ett besök vid Flygvapenmuseet gjorts. 
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6.1 Dokumentär forskning 

Utställningsproducenten för Historiska ögonblick har formulerat en text vilken 

använts av museet som motivering vid ansökan att delta i årets utställning 2018. 

Det är en pristävling som avgör vilka utställningar som bäst lyckats utveckla 

utställningsmediet (Forum för utställare, 2018). Texten finns bifogad som 

bilaga och tillhandahölls av nuvarande utställningsansvarig David Hansson den 

07 maj 2019, men har formulerats av Karl – Johan Cottman under 2018. 

 

Historiska ögonblick är en utställning på Sörmlands museum som genom 

föremål, fotografier och berättelser visar händelser ur Nyköpings historia från 

år 1850 till idag. Stadens utveckling och förändring i form av planer, rivningar 

och uppbyggnad finns att följa genom en tidslinje. (Sörmlands museum, 

2019a). I ansökan motiverar utställningsproducenten att Historiska ögonblick är 

ett försök till att innovera berättelsen om en stad, samt undersöka potentialen i 

traditionella analoga utställningar - ”Hur kan föremål berätta och hur kan vi 

berätta om föremål?” (Cottman, 2018). 

 

Cottman (2018) förklarar i sin motivering att Historiska ögonblick riktas mot en 

målgrupp bestående av den enskilda besökaren. Men att formen också är 

förmånlig för visningarna eller tematik för pedagogiskt arbete. Utställningen 

har skapats ur ett försök till att innovera det sätt städer vanligtvis berättas om, 

samtidigt som det är en undersökning av det traditionellt analoga mediets 

potential. Genom temat har ett berättargrepp tagits som avser att spegla de 

stunder och liv som människorna i staden upplever. Dessa ögonblick 

representeras genom diverse föremål med tillhörande informationstexter som 

består av maximalt 75 ord och anspelar på nyhetsnotisers retorik. Då 

mångfalden av ögonblick eftersöks, stora och avgörande som små och triviala, 

anses alla vara lika viktiga och får därför lika mycket plats i utställningen. Detta 

är också en anledningen till att specifika tema, epoker eller personbiografier 

valts bort. 

 

Rumsligt speglas det övergripande temat i möbler som bland annat efterliknar 

ritbord, och armaturer vilka ska föra tankarna till planeringskontor. Dock är de 

exponerade föremålen inte sådana som vanligtvis förekommer vid uppdrag 

kopplade till stadsplanering. Kombinationen av berättelserna och hur de 

berättas förväntas skapa nyfikenhet, eftersom blandningen av det bekanta och 

överraskande erbjuder besökaren att röra sig fritt samt skapa sin egen bild av 

helheten (Cottman, 2018). 
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6.2 Plats- och rumsanalys 

Historiska ögonblick är en utställning som består av föremål, fotografier, kartor, 

digitala bildspel och kortare filmer. Rummet är färgsatt med nyanser av 

basfärgerna grått och beigt på väggar, golv och tak. Färgsättningen är ton i ton 

med två avvikelser, en röd horisontell linje delar av väggen samt en dämpad blå 

färg på sittbänkar. De föremål och objekt som finns i utställningen harmoniserar 

också med rummets färger, likaså fotografierna som inte är svart/vita. De 

material som främst framträder är trä, glas, svart pulverlackerat stål samt 

stålvajrar som löper från golv till tak och bär skärmar med bildspel och filmer. 

 

 

Bild 7: Historiska ögonblick, vy från entré. 

 

Rummet har endast tillgång till artificiellt ljus via ljusskenor i taket, 

monterbelysning bestående av svarta armaturer och samt tre stora glaspartier 

som ger insyn till museets magasin. Ljusupplevelsen i rummet skiftar beroende 

på var i utställningen besökaren befinner sig. Vid entrén är upplevelsen ljus, 

sedan mörkare allt eftersom en besökare rör sig längst med gången. fönsterna 

ger ett stort ljusinsläpp som varierar kraftigt i både ljusmängd och temperatur 

beroende på aktiviteten som pågår i magasinet. 
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Den andra framträdande ljuskällan är svarta armaturer som är många till 

mängden och återkommande i hela utställningen. De flesta är väggfasta, men 

några monterade från taket och agerar monterbelysning riktade mot föremålen 

och informationstexter i vit text på mörk bakgrund. Samtliga visuella 

utställningsobjekt förklaras med återkommande layout, dock är texterna inte 

alltid placerad intill föremålet de förklarar. Trägolvet tillsammans med 

akustikplattorna i taket som döljer ventilationen skapar en behaglig akustik, 

trots att ventilationsmekaniken hörs. Tillsammans med lokalens färgsättning 

och att den är i gott skick skapas ett lugnt rum, sett till de arkitektoniska 

detaljerna och ytskikten. 

 

 

 

Bild 8: Entré samt temarubriker. 

 

Historiska ögonblick är uppdelad i två kronologiskt ordnade teman, Hur ska 

staden byggas? och Alltid händer det något. Dessa teman introduceras med 

rubrik och text på ljuslådor placerad på varsin sida av gångstråket, detta är 

också utställningens enda rubriker. Utställningen upplevs främst visuellt, med 

undantag för två interaktionsmöjligheter i form av ljudberättelser. Den ena som 

berättarröst av en föremålstext, och den andra som uppmuntrar till dialog om 

rymden. Formen på rummet är rektangulärt med huvudentré från ena kortsidan. 

Planlösningen är öppen och skapar nästintill fri sikt över hela utställningsytan, 

passager är tillräckligt breda för att rullstolar och barnvagnar ska kunna passera. 

Ytor och möbleringar är i ”mänsklig” skala, inget överdrivet stort eller litet. 

Dock är många föremål och texter inte höjdanpassade för personer med 

ögonhöjd utanför vuxennormen. Ett gångstråk skapas från entré till motsatt 

kortsida med hjälp av montrarnas placering. Den sekundära 

tillträdesmöjligheten är via en trappa centralt placerad längst den vänstra 

väggen som bär Hur ska staden byggas? Kluster av kvadrater med foton, kartor 

och information presenteras med olika tidsintervaller. Trappan skapar ett 
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avbrott i det naturliga rörelsemönstret som uppstår om besökaren följer den 

kronologiska strukturen. Över trappan hänger också utställningsobjekt som 

skymmer sikten för det avslutande tidsintervallsklustret. För att ta del av 

informationstexten till dessa objekt behöver en besökare ta sig längs bort i 

rummet, bakom trappan och vända sin kropp i 180 grader. Temat Alltid händer 

det något utspelar sig genom hela utställningsytan genom föremåls- och 

fotografimontrar, filmer, ljudberättelser och bildspel, samtliga i kvadratiska, 

rektangulära och triangulära former med tillhörande informationstexter märkta 

med årtal. 

 

6.2.1 Analysredovisning: Historiska ögonblick 

Rummets och utställningens form och riktning indikerar att den primära entrén 

är tänkt via dörren, det förstärks också av trappan som är diskret och nästan 

gömd. Ett gångstråk har bildats från entré längst med hela rummet med hjälp av 

möbleringens placering. Detta förstärker ytterligare rummets riktning och bildar 

en upplevd indelning av höger och vänster sida. Montrar med föremål och 

fotografier skapar öar på båda sidorna av gången. Dessa rumsliga element är 

informationsbärare vilka afforderar till att bryta den naturliga riktningen i 

rummet, med konsekvensen av orienteringssvårigheter och därmed osäkerhet på 

vilken väg som är ”rätt”. Föremål och texter i montrarna är placerade på ett sätt 

som kräver att besökaren cirkulerar runt varje enskild monter för att ta del av 

innehåll, detta skapar ytterligare ett rörelsemönster vilket försvårar 

orienterbarheten och rummets struktur blir svårläst. 

 

 

Bild 9: Befintlig utställnings uppmuntrad rörelsemönster. 
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Att utställningen har två teman indikeras på flera sätt. Deras rubriker 

presenteras på varsin ljuslåda, på vardera sida om entrén. På den vänstra väggen 

finns flera svarta väggmonterade armaturer som belyser tidsintervallklustren. 

Dessa kluster tillsammans med armaturerna skapar en sammanhållning vilket 

indikerar på ett sammanhängande tema. Dock finns likadana armaturer på 

rummets högra sida vilket minskar tydligheten. Rummets upplevda riktning och 

den avtagande ljusnivån lockar blicken in i rummet, detta gör att temats rubrik 

inte uppmärksammas eftersom placeringen kräver en kraftig huvudvridning åt 

vänster. Ljuslådan med rubrik blir alltså underordnad rummets känsla av 

dragningskraft framåt. Detsamma gäller för rubriken placerad på höger sida, 

trots att den är placerad i rörelseriktningen, med ljuskälla och även 

storleksmässigt större. 

 

Bild 10: Befintlig utställnings kronologiska rörelsemönster. 

 

 

Utställningens båda teman följer en kronologi, dock är den ena lodrät och den 

andra vågrät sett från entrén. Hur ska staden byggas? är lodrät och upplevs 

mest logisk med läsordning från entrén, år 1850, och avslutas i nutid längst bort 

i rummet. Utifrån denna ordning går sedan nästa tema i vågrät kronologi vilket 

bryter uppmuntrade rörelseriktningar. Detta gör att den kronologiska strukturen 

inte framträder och uppmärksamheten snarare riktas åt att lösa ordningen 

istället för att ta del av utställningen. 

 

Bild 11: Befintlig utställnings rörelsemönster vid besök. 
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De stora fönsterpartiernas ljusinsläpp skiftar, och upplevs sporadiska och 

distraherande. Dock är ljuskällan anpassad efter det angränsande magasinets 

aktivitet med personal i rörelse eller besöksvisningar. Detta gör att också 

ljusupplevelsen varierar i utställningen beroende på hur långt ifrån fönstrena 

besökaren befinner sig. Genom att glaspartiet skiljer från övriga arkitektoniska 

detaljer genom material, storlek och ljusskiftningar fångar de uppmärksamheten 

och skapar intresse för utsikten, alltså museets magasin. De svarta armaturerna 

för tankarna till industri på grund av sin form, färg, material och mängd. De är 

väldigt framträdande och skapar många punkter att fästa blicken på, trots att de 

inte är utställningsföremål. Deras riktade ljuskägla skapar också reflektioner 

och blänk i de blanka materialen, som exempelvis glaset över montrarna eller 

fotografier. Detta stör läsningen av informationstexterna som redan genom 

textstorlek, färg, placering och inte sedan tidigare bekant fakta kan vara 

utmanande. 

 

Utställningstexterna utgör en viktig del i budskapsförmedlingen, men i många 

fall är de placerade långt ifrån objektet de beskriver, ibland saknas de och 

ibland finns två texter intill ett föremål. De skärmar med filmvisning är 

placerade i taket och ljudlösa vilket det gör dem anonyma. Informationstexter 

till dessa får inte heller någon naturlig tillhörighet till respektive skärm, vilket 

gör att filmen utan kompletterande ljud eller text försvårar besökarens 

informationstolkning. Eftersom utställningen saknar nivåer till hur djupt 

besökaren vill gå i informationen, är dessa texterna enda alternativet till att 

förstå föremål, fotografier eller filmer. Om texterna av någon anledning inte 

kan läsas går informationen förlorad. Interaktionsmöjligheterna i form av 

hörlurar är också anonyma, så till den grad att de misstogs för ett monterlarm. 

Misstolkningen skedde på grund av att inget uppmuntrade till att lyfta luren från 

montern, samt att den inte klassade in på den konceptuella bilden av ett par 

hörlurar - en enhet till varje öra. Ljudberättelsen bestod av en berättarröst, en 

vuxen kvinna, trots att berättelsen var en fyraårings historia och perspektiv. Det 

som hörs, och innebörden av vad som sägs är inte kongenialt och upplevelsen 

blir motsägelsefull - delarna samspelar inte och helheten går förlorad. 

 

Det övergripande intrycket av utställningen är att besökare direkt vid entré möts 

av många intryck i olika former, dock med en genomgående estetik. Överflödet 

av information skapar en överväldigande känsla och utställningen kan upplevas 

som avskräckande. Det visuella gestaltas främst genom kantiga former och 

hårda material och kan upplevas som kallt och statiskt. Detta trots att 

utställningen handlar om en stad i utveckling och människorna som levt i den – 

mjuka värden, i tid som alltid är i rörelse. 
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6.3 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen utfördes enligt Murtaughs (1996) metod att identifiera ett 

narrativs fem punkter bestående av narrativ medverkan, struktur, respons, 

vägledning, narrativets intentioner med tillägg bestående av akter. Dessa 

punkter kommer redogöras för i analysredovisningarna nedan. När analysens tre 

besökta utställningar ställs emot varandra framgår det att två av tre studerade 

utställningar följer den dramaturgiska kurvan och angriper berättelsen på det 

sätt dramaturger och retoriker framställt historier och budskap genom 

människans dokumenterade historia.  

 

6.3.1 Analysredovisning:  

Hemliga handlingar – DC3:an som försvann 

Flygvapenmuseum i Linköping beskriver att i utställningen Hemliga handlingar 

– DC3:an som försvann får besökare ta del av händelseförloppet av det bärgade 

flygvraket från dess start 1952 tills idag, och även objekt funna intill det som 

exempelvis besättningens personliga tillhörigheter. Utställningen har också en 

fördjupningsdel till både flygplanet och dess uppdrag (Flygvapenmuseum, 

2018a). 

 

Det bärgade vraket är i dagsläget Sveriges största museiföremål som förvaras i 

en specialbyggt monter, och historian kring dess situation är unik 

(Flygvapenmuseum, 2018a). Utställningens intentioner är därför att berätta om 

en viktig och mystisk händelse i Sveriges historia som hade stor inverkan på 

såväl befolkningen, politiken, 

försvaret och besättningens 

anhöriga. Utställningens struktur, 

alltså form och rytm, gör att 

utställningen kan avläsas på två 

vis. Detta är dock inte något 

negativt utan beror på vilken väg 

besökaren väljer att gå. 

Utställningen är stor, luftig och 

består av två rumsligheter som 

erbjuder alternativa vägar vilket 

gör att den kan läsas som en helhet 

eller som två delar. 

 

 
Bild 12: Anslag. 
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Om den läses som en helhet består första akten av anslaget som presenteras 

visuellt och audiellt. Punkten medverkan, tonaliteten, är tydlig – mystiskt och 

hemlighetsfullt. Ingången är via en mörk nedåtgående trappa, eller hiss, och det 

känns som en förflyttning till havets botten. Känslan förstärk av ett ljudspår 

samt ljusets blåa toner. Vidare sker en introduktion av utställningen genom text, 

skalenlig modell av flygplanstypen samt en film från bärgningstillfället. Första 

aktens fördjupning består av ett kronologiskt händelseförlopp från uppdragets 

start till bärgningen från havets botten samt en presentation av 

besättningsmedlemmarna och deras personliga föremål som anträffats. 

 

Andra akten består av ytterligare en fördjupningsnivå med rubriken Hemliga 

handlingar. Även den har ett anslag och introduktion där besökare passerar 

genom en dörr som omges av gamla arkivskåp. Känslan är nu förflyttad till 

ovan vattenytan, kall men inomhus och auktoritär. Tre berättarspår kan 

urskiljas; försvaret, politiken och de civila. Denna fördjupning är mer specifik 

och djupgående kring de delar som besökaren redan tagit del av i första akten. 

Till tredje akten upplevs ytterligare en tonalitetsförflyttning till ett laboratorium 

där delar ur bärgningsarbetet och utredningen behandlas, och sedan vidare till 

en korridor som ger känslan av väntan och obehag. Genom hörlurar berättar 

besättningens anhöriga sina historier och upplevelser och ger berättelsen ett 

personligt perspektiv, detta utgör Murtaughs (1996) punkt respons vilken 

innefattar besökares möjligheter till interaktion.  
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Bild 13: Foton från Hemliga handlingar – DC3:an som försvann. 

 

Om utforskningen istället sker som två separata delar består första delen av 

rummet med flygplanet. Första akten innehåller anslag och introduktion vilket 

har en övergång till andra akten i form av en skalenlig modell av flygplanstypen 

samt en film från bärgningen. Andra akten är en fördjupning av 

händelseförloppet som sker i kronologisk ordning runt det bärgade flygplanet, 

och i tredje akten sker nedtoningen i form av besättningens personliga föremål 

som tack vare händelsens förståelse lämnar avtryck hos besökaren. 

 

Andra delen består då av hemliga handlingar där anslag och introduktion sker 

genom en passage omringad av arkivskåp in till ett rum fyllt av ytterligare 

arkivskåp, filmvisning om DC3: an samt texter med det grafiska uttrycket av 

hemligstämplade äldre dokument. Fördjupningsdelen, akt 2, är en vandring 

genom delar av planering, teknisk information om flygplanstypen, 

radarspårningar, nyheter till allmänheten samt information kring bärgningen. 

Den tredje akten rundar av utställningen genom att låta besökarna ta del av de 

personliga berättelser och upplevelser som besättningens anhöriga levt med i 50 

år. 
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Oavsett vilken rutt besökaren väljer så finns valmöjligheter till hur djupt hen 

vill läsa utställningen. I varje separat del finns nivåer i form av rubrik, text 

och/eller bilder samt föremål. Detta gör att Murtaughs (1996) punkt vägledning 

också uppfylls, samt att rutten för besökare bör vara uppmuntrad men samtidigt 

erbjuda alternativa vägar. Alla människans sinnen förutom lukt och smak 

tillgodoses också. Variationen och kombinationen av olika medieformer tolkas 

tillsammans och förstärker därmed tonaliteten. Dessa ger också till viss del 

interaktionsmöjligheter så som att sitta i möbler och känna texturer, röra vid 

uniformer, höra subtila audiella spår i rummen eller aktivt ta del av 

ljudberättelser. Museet erbjuder även audioguider för ytterligare och tilläggande 

information, både via besökares egna smartphones eller via receptionen uthyrda 

ljudspelare.  

 

 

  

Bild 14: Foton från Hemliga handlingar – DC3:an som försvann. 
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6.3.2 Analysredovisning:  

Om kriget kommer – Sverige under kalla kriget 

Utställningen beskrivs som en tematisk berättelse i kronologisk följd genom 

fyra årtionden, vilken går att följa genom tre berättarspår: Folkhemmet, kalla 

kriget och svenska försvaret (Flygvapenmuseum, 2018b). Intentionerna är att 

förmedla den oroliga situation som Sverige befann sig i efter andra världskriget. 

Det är en viktig del i den nationella historien som påverkade hela landet, som 

enligt Wendell (2012) hade en till synes neutral position mellan stormakters 

allianser och även av andra världskriget en oförstörd industri och infrastruktur.  

 

 

Bild 15: Introduktionstext till Om kriget kommer – Sverige under kalla kriget. 

 

Rummets struktur har tre tydliga akter, vägledning med ruttalternativ som 

uppmuntras men inte krävs samt tre tydliga teman som låter besökaren själv 

bestämma rörelsemönster och avläsningsdjup. Genom hela utställningen finns 

flera interaktionsmöjligheter genom knappar, filmer, ljudberättelser och 

framförallt tidsenligt inredda rumsligheter med möbler och rekvisita vilka gör 

att punkterna respons och medverkan i form av scener finns representerade. 

Även här erbjuds audioguider för den enskilda besökaren via ljudspelare eller 

QR-koder till sin smartphone. 
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Besökare äntrar via anslaget som består av rubrik, introduktionstext samt en 

tunnel med film- och ljudsekvenser. Genom denna tunnel sker en fysisk rörelse 

vilket också förflyttar besökaren känslomässigt till en annan plats, där sker en 

presentation av utställningen, kalla kriget samt de tre berättarspåren. Genom 

hela andra akten finns upptrappningen av samtliga berättarspår samlade i 

rumsligheter som omfattar ett årtionde. När en besökare rör sig mellan de fyra 

årtiondena finns ytterligare än mer specifika fördjupningsmöjligheter inom 

stationer för utvalda ämnen, exempelvis flygvapnets spaning. Den tredje akten 

berör nutid och de utmaningar och aktuella ämnen som diskuteras idag, som 

exempelvis jämställdhet, HBTQ-frågor och klimathotet vilket lämnar besökaren 

med tankar att reflektera kring och frågor som skapar dialog. 

Bild 16: Hemmiljö, fördjupningsstation och avtoning. 
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6.3.3 Analysredovisning: Historiska ögonblick 

Sörmlands museum (2019a) beskriver att utställningen har ” […] utgångspunkt 

i föremål, fotografier och berättelser ur museets rika samlingar presenteras 

Nyköpings moderna historia som ett brokigt myller av händelser.” 

 

Därav bör deras intentioner vara att förmedla stadens generella historia genom 

befolkningen samt stadens fysiska utveckling i form av byggnadsprocesser. 

Detta sker genom en medverkan, tonaliteten, som antar en industriell känsla 

vilket kan kopplas till temat Hur ska staden byggas?. Alternativt görs också 

kopplingen till stadens industriella historia. Stads- och kommunhistoriska 

institutet (2008) beskriver att Nyköping har varit en ansedd fabriksstad sedan 

1800-talet med fabriker, varv och bruk. Ända fram till 1950-talet hade 

majoriteten av arbetstillfällena kopplingar till industrin.  

 

Någon tydlig akt- eller scenindelning finns inte, och utställningens struktur är 

varken kraftigt styrd eller fri bortsett från den rektangulära formen och den 

frammöblerade gången som delar rummet mitt itu. Däremot finns en rubrik med 

tillhörande introduktionstext till varje berättarspår, Alltid händer det något och 

Hur ska staden byggas?. Dessvärre försvinner de bland övriga intryck och blir 

därför otillgängliga. Besökare uppmuntras till vägledning som leder framåt, 

dock är föremål och objekt placerade på vardera sida om gången. Hela rummet 

följer samma estetiska uttryck och några nivåindelningar eller teman kan inte 

urskiljas, varken rumsliga eller genom text, bild, storlek och form. 

Utställningen erbjuder två något anonyma responsmöjligheter, 

interaktionstillfällen, som består av ljudberättelser, möjligtvis kan bänkar 

placerade framför digitala bildspel inkluderas i dessa. 
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6.4 Resultatsammanfattning 

Flygvapenmuseums undersökta utställningar innehåller den dramaturgiska 

berättarstrukturen med aktindelningar och rekommendationer för vad de bör 

innehålla. Berättelserna om den nedskjutna DC3:an och omständigheterna kring 

det kalla kriget förmedlas på ett sätt som blir tydligt, driver berättelsen framåt 

genom att portionera ut information succesivt och genom flera nivåer. Detta gör 

att besökare själva kan välja vilken nivå de vill ta sig an utställningen och dess 

budskap. Handlingen berättas också genom olika berättargrepp vilket gör att 

besökare även får en möjlighet att spendera mer eller mindre tid i utställningen 

och samtidigt förstå budskapet som vill förmedlas. De olika nivåerna skapar 

också möjlighet för återbesök som fortfarande blir lärorika och intressanta. Att 

berättelsen presenteras multimodalt stimulerar också fler sinnen än bara synen 

vilket förstärker berättelsen och dess känsla, dessutom bidrar det till nyfikenhet 

vilket ger besökare chans till delaktighet och engagemang. Genom att 

tonaliteten i miljön förändras i samklang med de olika scenerna stärks både 

berättelse och upplevelse. Framförallt bidrar de till utställningens tolkning och 

avläsning. Berättelsens innehåll och handling, ljus, ljud, estetiskt uttryck, 

rörelsemönster genom rumsligheter och deras innehållande element upplevs 

som koherent. Dessa utställningar förflyttar besökare på ett mentalt plan till ett 

privat hem under 1970-talet eller till den plats där ett sedan länge försvunnet 

och eftersökt statligt flygplan äntligen påträffades. 

 

Utställningen på Sörmlands museum har ett genomgående estetiskt uttryck där 

samtligt innehåll hierarkiskt exponeras likvärdigt, och samtidigt, med effekten 

av att det upplevs vara lika viktigt och tar lika mycket uppmärksamhet i anspel. 

Utställningen har två separata berättarspår vilket är den enda nivåindelningen, 

och rummets form tillsammans med möbleringen uppmuntrar till ett 

rörelsemönster som kräver att utställningsföremålen passeras outforskade. Detta 

resulterar i att besökare inte vet vart de ska, om de går ”rätt” eller vart de ska 

börja. 

 

Presentationsformen baseras på varje enskilt föremål och det ögonblick det 

representerar. Detta gör att scener eller teman kring föremålen inte kan skapas 

vilket i förlängningen bidrar till att inga naturliga läsingångar uppstår, varken 

rumsliga eller genom rubriker, fördjupningsmöjligheter eller berättarspår. Vad 

det fysiska rummet och dess rumsliga element berättar samspelar inte med vad 

föremålen och deras informationstexter förmedlar, koherensen mellan 

berättelsen och det berättade saknas. Detta i kombination med att större delen 

av rummet och innehållet upplevs samtidigt skapar en överväldigande 

upplevelse där intrycken är svåra att sortera.  
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7. Förslag – rumslig dramaturgi 

Informationsdesign är kommunikation, både genom innehåll och form. Det 

kräver ofta förankring i såväl kommunikationsteorier som kognitionsteorier och 

binder samman vetenskap och design (Passini, 2000, s. 85). Detta förslag till en 

alternativ utställningsform med hjälp av rumslig dramaturgi är precis det, 

kombinationen av undersökningar, designprocess och slutligen ett förslag på en 

alternativ rumslig layout som främjar de mentala tillgänglighetsaspekterna 

genom att tillämpa rumslig dramaturgi och berättande utefter den mänskliga 

kognitionen och perceptionen. Viktigt att poängtera är att detta är just ett 

alternativ utav flera möjliga lösningar. 

 

“Science does not provide solutions, it only provides 

information and knowledge that designers can use to develop 

solutions and new approaches.” 

(Passini, 2000, s. 87) 

 

Utifrån de tidigare redovisade resultaten är min övertygelse att en modell för 

rumslig dramaturgi är både lämplig och brukbar, och syftet med denna process 

är att genom exemplifikation av modellen applicerad på den befintliga 

utställningen Historiska ögonblick visa att det är ett innovativt grepp och 

verktyg vid informations- och budskapsförmedling som stödjer de kognitiva 

tillgänglighetsaspekterna. 

 

Med hjälp av rumslig dramaturgi eftersöks en struktur och koherens mellan 

berättelse och rum. Detta har skett genom att först kartlägga de arkitektoniska 

förutsättningarna och nuvarande rumsliga elementen. Arbetet fortsatte vidare 

genom att utgå från tankarna som låg bakom utställningens nuvarande form och 

tema. Designprocessen påbörjades samtidigt som informationsinsamlingen. Allt 

som undersökts, lästs och även formulerats i skrift har hållit processen vid liv 

under hela arbetet, dock endast i tankarna ända fram tills det aktiva skapandet 

påbörjades. 
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7.1 Designprocess: Akt 1 

I ett dramas första akt gäller det att skapa en förståelse för den övergripande 

handlingen, och precis så startade den kreativa processen. Genom analyserna av 

den befintliga utställningen ramades förutsättningar, innehåll, önskningar och 

svårigheter in vilket gav en lista a av särskilt intressanta fynd att ta hänsyn till 

under processens gång. Undersökningarnas resultat pekade på att berättelsens 

viktigaste del är anslaget med efterföljande introduktion och den strukturella 

uppbyggnaden bör ske utefter den dramaturgiska kurvan med akt- och 

scenindelning. Scenerna bör vara komponerade och förhålla sig till det 

övergripande temat och den mentala aktivitet som förväntas pågå samt skapa 

estetiska kontraster som uppmuntra tolkningsmöjligheten genom koherens 

mellan berättelsen och det berättade. Dessa kriterier ska uppfyllas hela vägen 

genom utställningen i ett uppmuntrat, men inte styrt, rörelsemönster och 

alternativa vägval. För att söka, enligt mig, bästa alternativ till lösning krävdes 

flertalet försök. Simpla skisser gjordes analogt för att undersöka rumsflöden 

och aktindelningar utefter de befintliga arkitektoniska förutsättningarna och 

rummets nuvarande element. Men vid det tidiga skissarbetet uppdagades ett 

antal utmaningar. Samtliga visade sig vara obrukbara i den digitala 

tredimensionella modell som byggts till denna studie, och den största 

utmaningen var att möta ovanstående punkter utan att göra för stora 

förändringar på innehållet. Problemet som uppdagades var att rörelsemönstrena 

och scenindelningarna inte blev tydliga nog och därmed inte bästa alternativet 

för att avlasta miljön på ett kognitivt plan. Efter noga övervägande beslutade 

jag mig för att undersöka hur rummet kunde formas genom att välja bort vissa 

befintliga rumsliga element och istället addera andra. Rummet fick genast flera 

möjliga lösningar och här valde jag också att koppla in personliga kunskaper 

och erfarenheter genom att använda min kännedom om. 

 

7.1.1 Utmaningar med befintligt innehåll  

Precis som böcker behöver kapitel, behöver ett interaktivt medie där besökaren 

rör sig i rummet utdrag ur berättelsen genom scener. Och då denna berättelse 

består av ögonblick tagna ur flera individers händelser blir innehållet väldigt 

spritt, och därmed svårt att fysiskt gestalta mängden scener och samtidigt 

bibehålla koherensen med utställningens övergripande tema. Ytterligare en 

utmaning med mängden ögonblick är att uppnå den känslomässiga aspekten 

vilken är den som berör besökaren, retorikens pathos. Ett innehåll som drar åt 

flera håll ger inte besökaren möjlighet att identifiera sig och skapa relation till 

det, och då inte heller något som berör emotionellt och öppnar upp för 

delaktighet eller reflektion. Förutsättningarna för att skapa scener finns inte i 

dagsläget, och utan dem kan inte berättelsen och rummet stötta varandra i 
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budskapsförmedlingen. Med grund i detta har innehållet bestående av föremål 

och rumsliga element behövts modifieras.  

 

 

Bild 17: Planritning av befintlig utställning. 

 

 

Bild 18: Försökt till ny struktur utan större rumsliga förändringar. 

 

 

Bild 19: Första försöket med avdelande vägg. 

 

 

Bild 20: Nytt försök med nya rumsformer. 
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7.2 Designprocess: Akt 2 

Dramats andra akt bör påbörjas genom fördjupningen av tidigare introduktion 

för att sedan trappas upp genom att bygga vidare kunskaperna som erhållits 

under första akten. I den kreativa processen skedde detta genom omarbetningar 

för att söka alternativa resultat. Efter flera iterationer fastställdes att 

förutsättningar för scener bäst skapades genom väggar, vilka ger rumsligheter 

att fysiskt röra sig i samt dela upp informationsmängden som besökaren 

behöver bearbeta och uppleva. Dessa väggar bidrar också till att 

designprinciperna omslutande konturer, gemensamt rörelsemönster och 

gemensamt färg- och texturfält kan utnyttjas. Genom att behålla det 

kronologiska upplägget och övergripande temat stadsplanering och addera 

väggarna skapades förutsättningar för akt- och scenindelning. Då varje enskild 

del är betydelsefull för helheten har en ny planlösning gjorts, dock kommer 

utställningsinnehållet endast exemplifieras i anslag och introduktion. Detta på 

grund av att många källor angett vikten av ett talande anslag och efterföljande 

introduktion som sammanfattar utställningen och ger ledtrådar till vad besökare 

kan förvänta sig av utställningen. 

 

Den scenografi som besökaren rör sig igenom representerar Nyköpings 

stadsbild, där varje rum är indelat i en viss tidsintervall och gestaltas genom 

välkända byggnader konstruerade inom den specifika tidsramen. För att vägleda 

besökaren har ingångar till nästkommande rum formats för att möjliggöra 

introduktioner till varje scen genom ytor för rubriker som erbjuder besökare 

nivåindelningar. Genom ingångarnas placering, gemensam färg- och texturyta 

samt form får besökaren även en uppmuntrad rutt genom utställningen, men 

önskar hen avvika från den finns även två genvägar att tillgå. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bild 21: Sektionsvy på passager till alternativa rutter. 
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7.3 Designförslag: Akt 3 

I ett, av mottagaren, uppskattat drama erbjuder tredje akten en lösning som 

efterföljs av en nedtoning vilken bör lämna ett avtryck hos mottagaren. Den här 

processen avslutas med en metod för rumslig dramaturgi vilka museer kan 

använda sig av för att redesigna redan befintliga utställningar likaväl som vid 

nya utställningsproduktioner. Metoden utgår från dramaturgisk berättarteknik 

och hur berättelser kan anta fysisk form med särskild hänsyn till den mänskliga 

kognitionen. I det här förslaget exemplifieras metoden genom att appliceras på 

den befintliga utställningen Historiska Ögonblick på Sörmlands museum i 

Nyköping. 

 

 

Bild 22:Rummets aktindelning. 

 

 

Bild 23: Rummets scenindelning med byggnader som inspirerat scenografin. 
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Jag har förhållit mig till de arkitektoniska förutsättningarna som finns i rummet 

genom väggar, dörrar, fönster och installerade digitala skärmar. Tillfälliga 

väggar föreslås då de är bästa alternativet för att skapa akt- och scenindelning 

som omsluter det innehåll museet valt som representation för respektive 

tidsintervall. Anslaget är förflyttat utanför lokalen för att locka nyfikna 

besökare, som via två fönster kan kika in på utställningens introduktion. Redan 

har besökare chansen att avgöra om de vill lägga sin tid på upplevelsen och 

berättelsen eller inte. Utställningens övergripande tema är fortfarande 

stadsplanering, men i det här förslaget gestaltas det mer genom konstruktionen 

av staden och den stadsbild det skapar. Detta har jag gjort eftersom museet har 

en önskan om att alltid sätta den enskilda människan i fokus, och utan 

människor som rör sig och verkar bland stadens gator, byggnader och torg finns 

ingen stad. 

 

Bild 24: Anslag utanför rummet. 

 

Bild 25: Sektionsvy till introduktion.  
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Bild 27: Nytt rörelsemönster. 

  

Bild 26: Detaljbild. 
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8. Slutsats 

Kultur. Ämnet som är ständigt aktuellt och närvarande i dagens samhälle, men 

också något som skapar debatt i både riksdag och runt middagsbordet. Oavsett 

individers personliga intresse eller källa till glädje, anses det på nationell nivå 

vara något som behöver möjliggöras och tillgänglighetsgöras för alla 

medborgare. Detta önskas göra genom att söka nya metoder för att kulturlivet 

ska nå allmänheten. Sörmlands museum uppger att de vill sätta människan i 

centrum, väcka engagemang, vara inspirerande och vidga vyer. För att uppnå 

detta krävs goda besöksupplevelser vilka kan uppstå när kognitiv belastning 

minimeras, så chanserna till att besökare lämnar utställningen med positiva 

känslor maximeras. 

 

Begreppet narratologi riktar tankarna till konstruktionen och uppbyggnaden av 

en berättelse, det som Pusztai (2013, s. 175) kallar storytelling. 

Gislén (2003, s.63) menar att inom olika discipliner används båda begreppen 

till allt ifrån utpräglat och avsiktligt berättande inom exempelvis film, till de 

berättelser som kan läsas in och tolkas vid betraktandet av konst. En viktig del i 

berättande enligt Murtaugh (1996) är att hantera formen och strukturen i det 

fysiska för att förse mottagaren med en känsla av behagligt tempo där hen får 

bestämma mängden, djupet och tempot i det som upplevs. Murtaugh (1996, s. 

26) menar också att för att sända ett budskap genom berättelser behövs kunskap 

om hur den bäst skapas och vilka delar den bör innehålla. Även sätten den antar 

fysisk form är avgörande för mottagarens chanser att tolka och förstå 

budskapet. 

 

Detta anser jag vara en indikation på att berättelser är ett budskapsbärande 

verktyg som är applicerbart inom många sammanhang och genrers. Vid de 

tillfällen en berättelse ska anta fysisk gestaltning, exempelvis i en utställning, är 

koherensfaktor av stor vikt. Om rummet inte samspelar med det berättade blir 

konsekvenserna att delarna inte länge samverkar med varandra. Detta är en 

bidragande faktor till kognitiv belastning vilket är en stor fara för den mentala 

tillgängligheten. 

 

Genom insamlad empiri och kunskaper från teoriredogörelserna framgår det att 

dramaturgins metoder för att framställa berättelser kan vara ett innovativt sätt 

att gestalta rumsligheter. Den dramaturgiska kurvans aktindelningar och 
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innehåll är möjlig att konvertera till en modell som stödjer mental tillgänglighet 

i utställningssammanhang. Denna modell säkerställer att medvetna val gällande 

koherensen mellan berättelsen och det berättade samspelar, och att kunskapen 

om utställningens ämne kontinuerligt byggs upp hos besökaren så den 

nödvändiga förkunskapen som underlättar tolkning omedvetet produceras 

genom upplevelsen. Detta sätt att framställa berättelser går lång tillbaka i den 

mänskliga historien, därför upplevs det bekant och tryggt vilket ökar chanserna 

för att besökare ska bli mottagliga för budskapet. 

 

För att en utställningsmiljö ska upplevas intressant och tillgänglig behöver 

rummet skapas på ett dynamiskt sätt med något som naturligt driver berättelsen 

framåt och håller besökaren intresserad och nyfiken. Detta bör ske genom att 

portionera ut informationen i lämplig ordning och mängd för att säkerställa att 

besökaren inte känner sig överväldigad av informationsmängden, det som kallas 

visual interference, och känna sig trängd, osäker, irriterad eller dum. Dessa 

känslor är en konsekvens av kognitiv belastning vilket är vanligt förekommande 

i situationer som saknar tydliga läsingångar, nivåer eller diffusa 

orienteringsrutter eftersom mönsterbilderna blir allt för spretiga och försvårar 

hjärnans avkodnings- och tolkningsprocesser. Miljön blir för komplicerad för 

att förstå. 

 

Dramats tre akter har också paralleller till de tre övertygelsemedlen etos, logos 

och pathos där första akten med sitt anslag och introduktion skapar ett 

förtroende hos besökaren. Under andra aktens fördjupning och upptrappning 

erbjuder sändaren goda argument för budskapet som vill förmedlas, och tredje 

akten avser att väcka mottagarens känslor för ämnet och inom sig själv - 

engagemang genom pathos. Om retoriken avser att övertyga mottagare om ett 

muntligt budskap, kan rumslig dramaturgi vara ett verktyg för att övertyga 

besökare om ett utställningsbudskap. Kanske är det precis där den heta debatten 

om kulturens vara eller icke vara startar? 
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8.1 Vidare forskning 

Den mentala tillgängligheten har stor påverkan på lärande. Då pedagogiken och 

kunskapsbildningen är en del av regionala museers uppdrag är förslag på vidare 

forskning att undersöka dessa ämnen närmre. Studiens omfattning krävde en 

avgränsning till endast den mentala tillgängligheten. En tillgänglig miljö är en 

förutsättning för att kunskapsbildande situationer, att separera dessa hämmar 

den situationens holistiska synen på utställningsmiljöer. Kvalitén på en design 

går inte bara att mäta genom en produkt eller tjänst, den riktiga kvalitén avgörs 

av användaren om dennes behov och förväntningar är tillfredsställda (Passini, 

2000, s. 87). Av den orsaken är ett lämpligt förslag till vidare forskning att 

utföra en liknande studie men med ett användarperspektiv och metoder som 

inkluderar dem. Ytterligare intressanta ämnen som jag stött på under arbetets 

gång är hur interaktionsmöjligheter är viktiga faktorer för upplevelsen av 

delaktighet och medskapande i utställningsmiljöer. 
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10. Bilagor 

Här redovisas de analysmallar som använts samt motiveringen som användes av 

Sörmlands museum vid sin ansökan till årets utställning 2018 för Historiska 

ögonblick. 
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10.1 Rumsanalys 

Rumsanalys | Med inspiration av (Ching & Binggeli, 2012, s. 60) 

 

• Orientation and site conditions of space 

 

 

• Form, scale and proportions of space 

 

 

• Doorway location, point of access and the circulation paths they suggest 

 

 

• Windows and the light, views and ventilation they afford 

 

 

• Wall, floor and ceiling materials 

 

 

• Significant architectural details 

 

 

• Location of plumbing, electrical, and mechanical fixtures and outlets 

 

 

 

 

 

Irene Velasco, 2019 
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10.2 Platsanalys 

Platsanalys | Med inspiration av formalanalys (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 33). 

 

 

 

• Färg 

 

 

 

 

• Form 

 

 

 

 

• Komposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Velasco, 2019 
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10.3 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys | Med inspiration av Michael Murtaugh (1996) narrativa verktyg lämpliga för interaktiva medier. 

 

• Narrativets intentioner 

Syfte och mening, varför berättelsen bör berättas och varför mottagare är 

intresserade av den. 

  

 

• Medverkan 

Tonalitet, hur den fysiska formen bidrar till det som vill berättas. Ska underlätta 

tolkning. 

 

 

• Struktur 

Form och rytm. Strukturen ska inte vara styrd eller avsaknad. 

 

 

• Respons 

Möjligheter till interaktion. 

 

 

• Vägledning 

Koncept och koherens som skapa igenkänning och uppmuntrar rutt och 

alternativa vägar. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Akter 

Irene Velasco, 2019 
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10.4 Motivering: Historiska ögonblick 

”Utställningen Historiska ögonblick är ett försök att på ett nyskapande sätt 

berätta om en stad och en undersökning av potentialen i en till synes 

traditionellt analogisk utställningsform. Hur kan föremål berätta och hur kan vi 

berätta om föremål? 

 

Berättartekniskt söker utställningen spegla det liv och människoöden som 

karaktäriserar en stad. Alltid händer det något. Ibland kanske det sker något 

uppseendeväckande, men oftast inget särskilt. Nyköping presenteras som ett 

myller av enskilda händelser, dess historia som ett flöde av ögonblick. 

 

Berättandet lånar nyhetsnotisens kortfattade saklighet. Något händer vid en 

tidpunkt, på en plats, av en anledning, med en specifik människa i centrum. Det 

avgörande blandas med det triviala. Stort och smått, högt och lågt, allt får 

samma utrymme. Material hämtas från en mångfald arkivkällor – 

föremålsdokumentation, brev, dagstidningar, mötesprotokoll, vårdjournaler, 

dagböcker, och radioinslag. Långa texter saknas helt, ytterst få är längre än 75 

ord. Stadens historia sammanfattas inte heller utifrån valda teman, epoker eller 

personbiografier. Istället presenteras varje objekt genom en specifik och 

konkret händelse.  

 

Längs detta flöde av ögonblick, som kronologiskt fyller utställningens avlånga 

rum, löper en tidslinje som visualiserar hur staden har planerats, byggts och 

byggts om. Fotografier visar byggnation snarare än färdiga resultat. I skisser 

presenteras såväl förverkligade som aldrig genomförda idéer. Besökaren rör sig 

genom en stad i ständig förändring och dess utveckling hade kunnat ta andra 

riktningar. Stadsplanering är också det tema som legat till grund för 

utställningens gestaltning. Möbler och armaturer framkallar bilden av ett 

planeringskontor. Arbete pågår, föremål ligger framme och bilder är upphängda 

på ritborden, redo att undersökas. Materialet som exponeras är dock inte sådant 

som normalt används för att planera, kartlägga eller förstå en stad. Besökaren 

rör sig istället mellan korta berättelser som tar sin utgångspunkt i olika objekt: 

några ikoniska, men de allra flesta helt alldagliga objekt ur museets samlingar. 

Röster sipprar ut genom hörlurar och filmklipp ur flimrar förbi. Känslan är att 

ett arkiv, i all sin brokighet, har hällts ut i rummet. Det är ett berättande som 

lockar till nyfikenhet genom en mix av det bekanta, det överraskande, det 

drabbande och det vardagligt poetiska. Det fragmentariska berättandet ger 

möjlighet att fritt röra sig mellan objekten och skapa sig en egen bild av 

helheten. Men lika viktigt är det medvetna urval där det personliga och till 
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synes triviala har placerats i förgrunden. De händelser, människor och 

erfarenheter som denna stadshistoria byggs upp av är sådana som alla kan 

relatera till.  

 

Genom det enkla tilltalet och mångfalden av berättelser är utställningen 

framförallt skapad med den enskilde besökaren i åtanke. Men varje 

mikrohistoria är också en möjlig startpunkt för en visning eller tematik för 

pedagogiskt arbete. De perspektiv som utställningen lyfter genom berättande 

och gestaltning, har också legat till grund för tre pedagogiska program som 

erbjuds gratis till alla elever i grundskolan och på gymnasiet i Nyköpings 

kommun. Vad är en stad? Vem är den till för? Hur kan vi påverka dess 

utveckling? Dessa frågor är också utgångspunkt för en avslutande 

utställningsdel bestående av tre stora projektionsytor. Här riktas blicken mot 

samtiden och framtiden. Till invigningen visades bilder och text från 

fototävlingen Mitt Nyköping, där människor i staden uppmanats att fotografera 

och beskriva platser som betyder något särskilt för dem. Detta innehåll kommer 

att bytas ut 1–2 gånger per år och för att ge olika perspektiv på den samtida 

staden och dess utveckling. Stadsbyggnadskontoret, lokala föreningar och 

skolor, liksom enskilda privatpersoner kommer att vara viktiga samarbetsparter 

i en kontinuerlig uppdatering av stadens berättelse.” (Cottman, 2018). 


