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Förord 
I juni 2008 inleddes ett projekt i Nacka kommun med syfte att skapa två museer i bostadsområdet 

Fisksätra. Museiprojektet Två museer i Fisksätra finansieras med regionalt EU-stöd från 

Tillväxtverket och är tänkt att ”bidra till ett kulturarvsfokus som utgår från Fisksätraområdets 

potential”.1 Invigningen är planerad till 2012. Den här magisteruppsatsen har sin utgångspunkt i 

projektet och nedan följer en kortfattad beskrivning av projektets grundförutsättningar samt en 

introduktion till två andra magisteruppsatser som också tar avstamp i museiprojektet. 

Fisksätra ligger i Nacka kommun i Stockholm. Det tar ungefär tjugo minuter att ta sig dit med 

Saltsjöbanan från Slussen. Fisksätra ligger intill vattnet, Lännerstasundet, och i hamnen finns 

Fisksätra Marina med bryggor för fritidsbåtar och plats för Strömma kanalbolag att lägga till med 

sina båtar. Det är i marinan de två museerna ska ha sina lokaler. I Fisksätra finns också en skola, en 

förskola som bedriver sin verksamhet i Villa Caprifol, en idrottshall, samt de nyöppnade folkets hus 

och Guds hus. Biblioteket i Fisksätra centrum är en populär mötesplats där man kan hitta 

spännande utställningar, har chans att lyssna på föredrag och delta i debatter om dagsaktuella 

frågor. I Fisksätra har ungefär sjutusen personer sina hem, vissa bor i större hyreshus medan andra 

bor i radhus. Det finns drygt åttio olika nationaliteter representerade och här bor många barn och 

ungdomar.  

Av de två museer som planeras i Fisksätra är det ena ett historiecenter som ska berätta om slaget 

vid Baggenstäket. År 1719 gjorde ryssarna ett försök att ta sig in till Stockholm genom 

Baggenstäkets inlopp vid Fisksätra. Svenskarna försökte förhindra detta och ett slag utkämpades 

längs Baggenstäkets stränder. Idag finns fortfarande spår efter slaget på bland annat Gammeludden 

och Skogsö. Genom historiecentret vill man bidra till att öka förståelsen av denna strid men också 

förmedla Baggenstäkets 1000-åriga historia.2 Det andra museet har som syfte att ”stärka 

marginaliserade gruppers känsla av tillhörighet i samhället och rätten att ta plats på den 

demokratiska arenan”.3 Man vill att Fisksätraborna med hjälp av sina berättelser ska spegla 

samtiden sedd ur deras perspektiv. Detta hoppas man ger människorna i Fisksätra en starkare 

självkänsla och medvetenhet om samhället och att de känner sig delaktiga. Genom ett digitalt arkiv 

vill man samla berättelserna med ljud och bild. 

Genom projektledare Hèlene Burmeister fick vi som var studenter på magisterprogrammet i 

informationsdesign vid Mälardalens högskola 2009/2010 möjlighet att bidra till museiprojektet. 

Förutsättningarna var fria och vi skulle var och en skriva en självständig magisteruppsats som tog 

avstamp i något problemområde vi kunnat upptäcka när det gällde museiprojektet i Fisksätra. Våra 

uppsatser kom att handla om så skilda områden som utställningstexter, sociala medier och 

berättelser som identitetsskapare.  

Råd och rön om utställningstexter – en kritisk granskning 

Malin Lindström tror att det kan finnas ett behov av utställningstexter i de nya museerna. Många 

utställningar använder sig av texter för att berätta om föremål och företeelser i utställningen. Kring 

dessa utställningstexter cirkulerar problem och många kritiska röster har höjts mot deras kvalitet. 

De anses bland annat vara för långa och svåra; styrande och opersonliga och skapade utan tanke på 

målgruppen. Vissa menar till och med att utställningar mår bättre utan text där föremålen får tala 

för sig själva. Malins uppsats handlar om denna kritik. Hon vill att ansvariga för projektet med de 

nya museerna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till utställningstexter för att på så viss 

kringgå de fallgropar som man annars riskerar att hamna i. 

                                                             
1 http://www.nacka.se/web/kultur/kulturh_konst_museer/tva_nya_museer/Sidor/default.aspx. 
2 Englund, Tomas (2008) Historiecenter vid Fisksätra, s. 17. 
3 Nacka kommun (2008) Rapport två museer i Fisksätra, s. 18. 
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Informationsdesign i sociala medier – råd och riktlinjer om hur museer kan använda sociala 

webbtjänster 

Christine Gylfe tror att webben och sociala medier kan bli en naturlig väg att knyta ihop de två nya 

museerna i Fisksätra. För museer överlag är sociala webbtjänster som exempelvis bloggar, nätverk 

och fildelningstjänster relativt nya former av kommunikationskanaler. Det har lett till att både 

svenska och internationella museer idag efterfrågar riktlinjer om hur de kan kommunicera på den 

sociala webben. Med utgångspunkt i ämnet informationsdesign utarbetar Christine råd och 

riktlinjer om hur de två nya museerna i Fisksätra kan använda och verka i sociala medier. 

Berätta något! Att använda berättelser på museer. 

Caroline Lindholm har tittat närmare på hur museerna i Fisksätra (främst det museum som ska 

bygga på Fisksätrabornas egna berättelser) kan samla in och använda sig av berättelser för att 

förmedla information och skapa identitet. Hon vill även få de som är delaktiga i museiprojektet i 

Fisksätra att reflektera kring vad en berättelse kan vara och vad de menar när de talar om 

berättelser. Arbetet bottnar i teorier kring historiemedvetande och berättelser som 

identitetsskapare och tar även upp frågan om historisk korrekthet och hur man kan hantera 

berättelser som handlar om svåra saker. 
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Tack 
Jag vill rikta ett särskilt tack till Karin Tetteris, Johanna Väpnargård, Anders Åborg och Andreas 

Ohlsson på Armémuseum; Tina Rodhe på Stockholms medeltidsmuseum samt Malin Fajersson på 

Statens maritima museer för ert vänliga bemötande och för att ni tog er tid att svara på mina 

nyfikna frågor om ert arbete med utställningstexter. 

Tack även till Helene Burmeister, projektledare för ”Två museer i Fisksätra” för att jag fått vara en 

del i detta projekt. Jag är en erfarenhet rikare med ett väckt intresse för kultur och kulturarv; 

museer och deras verksamhet. 

Eskilstuna, augusti 2010 

Malin Lindström  
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Sammanfattning 
I Nacka kommun pågår sedan 2008 ett projekt med att skapa två museer i Fisksätra. De två 

museerna består dels av ett historiecenter som berättar om Slaget vid Stäket 1719 då svenska och 

ryska styrkor drabbade samman, dels består det av Fisksätra museum 2.0 där Fisksätraborna får 

dela med sig av sina egna berättelser från platsen. Syftet med museerna är bland annat att skapa 

identitet och inkludering i samhället och att locka fler besökare till området kring Stäket och 

Skogsö. Med hjälp av bland annat modeller, arkeologiska fynd och ett skylt- och guideprogram vill 

man förmedla Baggenstäkets historia och en basutställning kommer att finnas i Fisksätra Marina. 

Många utställningar använder sig av texter för att berätta om föremål och företeelser i 

utställningen. Kring dessa utställningstexter cirkulerar problem och många kritiska röster har höjts 

mot deras kvalitet. De anses bland annat vara för långa och svåra; styrande och opersonliga och 

skapade utan tanke på målgruppen. Vissa menar till och med att utställningar mår bättre utan text 

där föremålen får tala för sig själva. Den här uppsatsen handlar om denna kritik och alla de råd om 

hur man skriver bättre utställningstexter. Syftet är att ansvariga för projektet med de nya museerna 

ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till utställningstexter för att på så viss kringgå de fallgropar 

som man annars riskerar att hamna i.  
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Inledning 
Att vara eller icke vara, det är frågan om texter i utställningar. Är de till någon hjälp för besökaren 

att förstå föremålens historia, eller är de bara ett störningsmoment som hämmar fantasin och som 

ingen orkar läsa? Om detta finns olika åsikter, vissa tycker att utställningstexterna borde uteslutas 

helt så att föremålen får tala för sig själva. Andra tycker att utställningstexterna är en självklar del 

av utställningen, att föremålen eller bilderna behöver textens hjälp för att berätta dess historia, 

men de anser också att texterna måste hålla en bättre kvalitet. Kritiken som riktas mot texterna 

gäller bland annat att dess författare inte tar hänsyn till varken besökarens förutsättningar eller 

dennes lässituation och att arbetsprocessen med texterna kommer igång för sent varför texterna 

inte blir tillräckligt genomarbetade. För projektet med de två nya museerna i Fisksätra kan kritiken 

vara värdefull att ta del av. 

Två nya museer i Fisksätra 
Två nya museer ska uppföras i Nacka kommun i Fisksätra, det ena är ett historiecenter om slaget 

vid Stäket där ryska och svenska trupper drabbade samman 1719. Det andra är Fisksätra museum 

2.0 där Fisksätrabornas egna berättelser kommer att stå i fokus (Nacka kommun 2008, s. 3). Fem 

studenter från magisterprogrammet i informationsdesign från Mälardalens högskola i Eskilstuna 

fick möjlighet att bidra till projektets utveckling. Uppdraget var att komma med förslag på lösningar 

på de informationsdesignsproblem som kan tänkas uppstå i projektet. Jag var en av dessa fem 

studenter och det problem jag förutsåg kunde uppstå var förenat med utställningstexter. Dessa har 

varit och är kritiserade och omdebatterade både nationellt och internationellt.  

Tidigare forskning kring texter och utställningstexter 
Det finns mycket forskning kring kultur och kulturarv, om museer och deras uppgift i samhället, om 

pedagogik i utställningar och om utställningen som medium. Det finns också mycket forskning 

kring språk och stil och hur man skriver lättlästa texter och vad som är läsligt, läsbart och läsvärt. 

Det finns dock inte ett överflöd av forskning kring just utställningstexter, även om det verkar ha 

blivit mer uppmärksammat på senare år. Smaka på orden: om texter i utställningar (1991) är en 

kritisk granskning av utställningstexter och har verkat stilbildande inom forskningsområdet. 

Margareta Ekarv, Björn Ed och Elisabet Olofsson är författarna till boken och deras kritiska 

granskning har både ifrågasatts och hyllats av människor som arbetar inom museibranschen. Det 

var också denna bok som gjorde mig uppmärksam på utställningstexter och de många problem som 

verkar cirkulera kring dem. En annan författare som forskat kring och haft tankar om 

utställningstexter i Sverige är Eva Persson som länge arbetat på Riksutställningar. Hon är av andra 

åsikter än Ekarv i många avseenden när det gäller att arbeta med texter i utställningar. Hennes bok 

Utställningsform: i kroppen på en utställare (1994) gav mig en inblick i vilka utmaningar som ligger i 

att arbeta med utställningar. Pia Cederholm är ytterligare en svensk som intresserat sig för 

utställningstexter och på samma nivå som jag. Hon skrev 2009 en D-uppsats om Utställningens 

pedagogik: en studie av textburna meningserbjudanden på Nordiska museet och Moderna museet. 

Hon valde att fördjupa sig i pedagogiska frågor kring utställningstexter framför mer lingvistiska och 

litterära analyser, där mitt arbete i viss mån tar vid. 

Utländska studier om utställningstexter har gjorts av bland annat Louise Ravelli och i sin bok 

Museum texts: Communication frameworks (2006) tar hon, precis som, Ekarv (1991) upp hur man 

kan arbeta med textens språk och den grafiska formgivningen för att kommunicera med 

museibesökaren. Ravelli är dock kritisk till alla de tips och råd som ges kring detta. Ekarv är inte 

bara en känd författare nationellt utan också utanför Sveriges gränser. Eilean Hooper-Greenhill vid 

universitetet i Leicester har skrivit The educational role of the museum (1994) där hon bland annat 
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utvärderar det som har kommit att kallas The Ekarv method. Även jag har utgått ifrån Ekarv och 

hennes kritiska granskning av utställningstexter.  

Till detta arbete har jag även haft behov av att titta på språkforskning då arbetet behandlar texter, 

deras funktion och uppbyggnad. Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten – handbok i 

brukstextanalys (1997) och Birger Liljestrands Språk i text – handbok i stilistik (1993) samt Peter 

Cassirers Stil stilistik och stilanalys (2003) har presenterat sätt att se på en texts uppbyggnad, hjälpt 

mig att identifiera olika stilknep och språkliga element samt deras betydelse för texten. Rune 

Petterssons är ingen språkforskare men med hjälp av hans forskning inom informationsdesign har 

jag kunnat ta del av handfasta riktlinjer för hur man uppnår god kvalitet på text, bilder och layout.  

Syfte 
Syftet har varit att sammanställa forskning kring utställningstexter för att ge ansvariga för 

textarbetet i projektet med de två nya museerna i Fisksätra ett material att utgå ifrån. 

Utgångspunkter 
Fyra frågeställningar har fungerat som utgångspunkter för mitt arbete. Jag vill sammanställa 

forskning kring den kritik som riktats mot utställningstexter, som exempelvis synen på och arbetet 

med dem. Dessutom vill jag bistå projektet i Fisksätra med denna forskning och min egen för att ge 

dem möjlighet att utforma läsliga, läsbara och läsvärda utställningstexter. Jag hoppas att projektet 

med hjälp av mitt arbete kan utveckla ett kritiskt förhållningsätt till utställningstexter och att det på 

så vis kan göra arbetet med texterna framgångsrikt.  

 Vilka problem har funnits och finns kring utställningstexter? 

 Vilken bakgrund har de som arbetar med utställningstexter idag? 

 Hur arbetar man med utställningstexter idag? 

 Hur kan ansvariga för projektet med de två nya museerna arbeta med utställningstexter? 

Avgränsningar 
Arbetet har inte slutat i en färdig produkt, exempelvis direktiv för hur man i projektet ska eller bör 

skriva utställningstexter till de nya museerna. Jag tror inte att det är möjligt att sammanställa något 

sådant för utställningstexter. Däremot kan man ha vissa riktlinjer i åtanke när man skriver dem och 

att alltid ha som mål att skriva läsligt, läsbart och läsvärt. Huruvida de här faktorerna uppnås beror 

på omständigheterna. 

Projektet innefattar dels ett historiskt center om Slaget vid Stäket och dels ett berättelsecentrum. 

Jag har haft det historiska centret om Slaget vid Stäket som utgångspunkt i det här arbetet. I 

rapporten Historiecenter vid Fisksätra: Baggenstäket som arena för upplevelseturism (2008, s. 17) 

skriver arkeologen Tomas Englund att ” syftet med besökcentrat är att till en bred publik 

levandegöra och förmedla Baggenstäkets 1000-åriga historia på ett informativt, ingående och 

intresseväckande sätt. Med modeller, arkeologiska fynd, rekonstruktioner och avancerad digital 

teknik görs en kronologisk utställning.”. Englund ger även andra förslag på lämpliga metoder att 

använda sig av, bland annat informationsskyltar på strategiska platser (2008, s. 20). Min 

uppfattning är därmed att det vid detta historiecenter kommer att finnas behov av 

utställningstexter. Vid berättelsecentrum är det för mig oklart hur berättelserna kommer att 

gestaltas och om texter kommer att vara ett uttrycksmedel.  Därmed har jag haft historiecentret och 

inte berättelsecentrum i åtanke i detta arbete. Om det däremot kommer att finnas behov av 

utställningstexter i berättelsecentrum så kan mitt arbete fungera som en inspirationskälla även där. 
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Teori 
Många källor i den här uppsatsen är på ett eller annat sätt kopplade till Riksutställningar, bland 

annat Smaka på orden (1991), Utställningsform (1994) och Utställningsspråk (1982). Jan Hjorth, 

vars licentiatavhandling jag hänvisar till har även han varit verksam på Riksutställningar. Urvalet 

av källor kan därmed kritiseras för att vara smalt. Å andra sidan verkar det vara just 

Riksutställningar som intresserat sig särskilt för utställningstexten och dess roll hos svenska 

museer och utställningar. Ytterligare en anmärkning är utgivningsåret på några av de använda 

böckerna, Ekarvs Smaka på orden kom ut 1991, Perssons Utställningsform 1994 och Carlsson och 

Ågrens Utställningsspråk 1982. I den här uppsatsen är detta ingen nackdel eftersom jag på ett sätt 

vill jämföra med hur situationen kring utställningstexter ser ut idag. Trots att böckerna utgavs för 

över tjugo år sedan presenterar de ändå värdefulla tips om hur man kan skriva bättre 

utställningstexter, som även kan fungera idag.  

Teoretiska utgångspunkter 

Smaka på orden (1991) är ett resultat av författarnas tankar kring utställningstexter. Boken är ett 

arbete kring just orden i utställningar och syftet var att väcka diskussion om språket i utställningar 

då det på 1980-talet rådde brist på litteratur inom detta ämne. Ekarvs avsnitt i boken är till stor del 

praktikerorienterad. Hon utgår från egna upplevelser och tankar kring problem som hon anser 

finns i samband med utställningstexter. Hon har emellertid tagit avstamp i språkpsykologen Karl 

Bülers teori om att alla språkliga yttranden kan analyseras med hjälp av tre funktioner (1991, s. 

25): 

Symtomfunktionen expressivitet och uttrycksfullhet från avsändaren 

Signalfunktionen uppmaningar, order till läsaren 

Symbolfunktionen ren fakta/information 

Med stöd i denna teori anser Ekarv att utställningstexter både i Sverige och i Europa till stor del har 

en symbolfunktion med tyngdpunkt i ämnet, det vill säga utställningstexterna är ofta rena 

faktaframställningar med få inslag av symptom- eller signalfunktion. En efterfrågan från Ekarvs 

sida är därmed en mer språkligt synlig författare bland utställningstexter. Utställningstexter är 

visserligen en framställning av fakta, men den behöver för den skull inte vara fri från författarens 

personliga prägel (1991, s. 27). Jag tycker detta är en intressant iakttagelse. Att gå genom en hel 

utställning och bara mötas av rena faktaframställningar låter inte särskilt lockande. Ekarvs 

synpunkter på problem men även förslag på lösningar är något som jag burit med mig genom 

arbetet, särskilt när jag gjort mina analyser av utställningstexter. Även Peter Cassirer diskuterar 

Bülers teori i Stil, stilistik och stilanalys (2003) när han skriver om språkets funktioner och ändamål. 

Förutom språkets uppenbara ändamål att kommunicera mellan människor innefattar det också 

andra funktioner vilka är de tre symtom-, signal- och symbolfunktionerna (2003, s. 133). Dessa 

finns alltid i ett yttrande men endast ett brukar vara i fokus och dominera, vilket också Ekarv menar 

när hon säger att symbolfunktionen oftast är dominerande i utställningstexter. Cassirer menar att 

symbolfunktionen är den minst intressant ur stilistisk synpunkt eftersom stilistiken undersöker 

attityder vilka representeras av signal- och framförallt symtomfunktionen i språket (2003, s. 135). 

Så med bara symbolfunktion i en text finns inga attityder eller spår efter författaren och det torde 

bli ganska ointressant läsning. Kanske att det fungerar i en uppslagsbok eller liknande men i en 

utställningstext tror jag att det behövs mer för att hålla kvar läsarens intresse.  

Till Bülers teori finns också en modell som visar samspelet mellan de tre funktionerna. 

Språkforskaren M.A.K. Halliday har konstruerat en liknande variant, men denne innehåller dock 

endast två dimensioner av yttranden, den interpersonella och den ideationella (Cassirer 2003, s. 

137). Louise Ravelli utgår från de tre ramverk som bygger på M.A.K. Hallidays systemic-functional 
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linguistics – det organisatoriska, interaktiva och representativa ramverket. Det är en 

socialsemiotisk inriktning där språk och kommunikation ses som betydelsebärande resurser i en 

social kontext. Kritisk diskursanalys är en liknande ansats (2006, s. 10). Med det organisatoriska 

ramverket kan man använda språket för att organisera, forma och koppla samman innehållet i en 

text. Om innehållet inte är organiserat har det ingen mening, vilket leder till förvirring. En effektiv 

organisation och formgivning är betydande för att uppnå koherens och för att texten ska fungera 

som helhet (2006, s. 17). Det andra ramverket är det interaktiva som belyser hur språket kan 

konstruera olika relationer mellan museet och läsaren. En fråga eller order kan exempelvis 

involvera läsaren, uppmuntra och fokusera denne till särskilda delar i utställningen. Författarens 

språkliga stil och val av perspektiv påverkar också interaktionen, när den exempelvis är 

formell/informell, vänlig/ovänlig eller högtidlig/talspråklig (2006, s. 73). Det tredje ramverket är 

det representativa som behandlar museernas uppdrag att genom språket förklara vad föremålen 

vill ”säga”, varför just de har blivit utvalda, vad de visar och vad de relaterar till. Föremålen kan inte 

prata själva utan behöver museets hjälp (2006, s. 95). De tre ramverken går i linje med mina egna 

tankar kring relationen mellan text, läsare och museum. Innehåll och formgivning måste vara 

strukturerat för att få avsedd verkan. Språket är ett effektivt medel att skapa en relation mellan två 

parter vare sig det är mellan läsaren och museet eller läsaren och föremålet. Till sist måste ord, stil 

och uttryck väljas med eftertanke av skribenten. Ravelli talar dessutom om att en fråga eller en 

order kan involvera läsaren vilket kan tolkas som att även hon efterlyser fler signalfunktioner i 

texten och att författaren gör sig mer synlig.  

Lennart Hellspong och Per Ledin är lärare och forskare vid institutionen för nordiska språk vid 

Stockholms universitet och de utgår från Hallidays syn att språk och texter har tre grundläggande 

uppgifter. De hjälper människorna att reflektera över världen, att handla i världen och att koda 

deras reflektion och handling i text. Det här kallar Hellspong och Ledin för den ideationella, 

interpersonella och textuella strukturen (2006, s. 258). Deras textmodell är tänkt att användas för 

att lyfta fram tre sidor hos en text i sin omgivning: sammanhanget eller kontexten; uppbyggnaden 

eller strukturen; framställningen eller stilen (2006, s. 41). Författarna utgår från att alla texter har 

tre huvudegenskaper, för det första att de använder ord som är ordnade i helheter på olika nivåer – 

textuell struktur. För det andra att de har något att säga och att de har ett innehåll – ideationell 

struktur. För det tredje att de framför sitt innehåll i en social situation där de skapar en relation till 

sina läsare – interpersonell struktur (2006, s. 44). Till strukturerna hör också i vilket sammanhang 

texten kommer till, kontexten, men också slutligen med vilket framställningssätt alla dessa 

komponenter presenteras – stilen. En enkel formel blir att en text blir till genom att man i ett visst 

sammanhang (kontexten) använder ord (det textuella) för att meddela något (det ideationella) till 

någon (det interpersonella) på ett visst sätt (stilen) (2006, s. 47). Den textuella strukturen är 

textens form där man med orden bildar fraser, satser, meningar och stycken. Hit hör till exempel 

om det finns personliga pronomen i texten, om det finns mycket fackord och vilken tidsdisposition 

som används (2006, s. 65). Den ideationella strukturen är textens innehåll, det den handlar om och 

hur den förhåller sig till detta (2006, s. 115). Den interpersonella strukturen är relationen mellan 

sändaren och mottagaren. En text kan närma sig mottagaren genom att tilltala denne som t.ex. 

medborgare, väljare, kund, förälder, anställd etc. (2006, s. 158). Jag uppskattar det här sättet att 

dela upp en text. Det gör det enklare att bryta ner textens komponenter och uppbyggnad för att se 

den mer överskådligt och på vilket plan något är avvikande eller intressant.  

Birger Liljestrand, docent och högskolelektor, har ett liknande synsätt och utgår ifrån att en text 

kan studeras på tre plan. Han talar då om innehåll, struktur och språk. Alla texter har ett innehåll, 

som organiseras eller presenteras på ett visst sätt och i en viss språklig form. Delarna samverkar 

och påverkar varandra och bildar tillsammans en helhet (1993, s. 7). Han återkommer ofta till detta 

att det är viktigt att ha en helhetssyn på texten, vilket jag håller med om. Jag tilltalas även av detta 

sätt att dela upp texten vilket även liknar Hellspong och Ledins sätt. Jag tror också att innehåll, 

struktur och språk samverkar och att de tre delarna måste fungera väl tillsammans för att läsaren 
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ska få en positiv upplevelse av den. Om en av delarna brister påverkar det helheten negativt. 

Liljestrand betonar också att man egentligen bör undersöka alla tre faktorerna och hur de 

samverkar med varandra i en fullständig textanalys, men oftast granskar man dem en i taget. Först 

tar man isär för att sedan sammanfatta en helhet (1993, s. 8). Detta tankesätt med analys och syntes 

har jag använt mig av i mina egna analyser.  

Mitt arbete ryms inom informationsdesign och ett urval av Rune Petterssons litteratur inom detta 

ämne har varit naturligt. Han menar att man i informationsdesign utgår från att alla meddelanden 

ska vara läsliga, läsbara och väl värda att läsa för de avsedda mottagarna. För detta behöver alla 

informationsdesigners praktiska såväl som teoretiska kunskaper. Pettersson beskriver detta genom 

begreppen infografi och infologi. Infografi är den praktiska delen som innefattar processen att 

utforma och presentera information. Skribenter, illustratörer och grafiska formgivare kombinerar 

text, bilder och grafisk design till en helhet. Det krävs särskilda kunskaper för att skriva begripliga, 

tydliga och konsekventa texter, för att skapa tydliga illustrationer och för att skapa en layout som 

tillhandahåller uppmärksamhet, perception, tolkning, förståelse och inlärning hos mottagarna. 

Infologi är den teoretiska biten och innefattar studier av kommunikationsprocessen och hur man 

skapar en optimal verbovisuell presentation mellan sändare och mottagare. De teoretiska 

kunskaperna behöver man för att kunna utveckla t.ex. nödvändiga begrepp, resonemang och 

teoretiska modeller då man också kan utforma riktlinjer för optimala presentationer och effektiv 

produktion av informationsmaterial i olika medier (2007, s. 15). I Petterssons It Depends 

presenteras 150 riktlinjer baserade på 16 designprinciper, alltså inga exakta regler för hur man ska 

designa ett informationsmaterial (2007, s. 103). Det finns inga genvägar fram till den perfekta 

designen. Vad som passar beror på. Och det är de praktiska och teoretiska kunskaperna som gör att 

man kan ta reda på detta, använda sig av riktlinjerna och fatta ett bra beslut. Vad jag tror att 

Pettersson menar med att det beror på är att man måste analysera situationen och göra sig en bild 

av problemet innan man börjar designarbetet. Med ett noggrant förarbete och ett tydligt mål finner 

man svaren på vad det är som beror på och hur man ska lösa designproblemet.    

Utställningen som medium 
Nationalencyklopedin4 definierar en utställning som ett medium för visuell kommunikation, där 

man i ett rum ordnar föremålen för betraktelse. Denna definition tycker jag fungerar väl för att 

beskriva vad en utställning är rent fysiskt. Det är föremål eller bilder som ställs ut i en lokal och 

som bjuder in besökaren att titta på dem. Jag kan dock tycka att definitionen är något snäv och ger 

besökaren, men även föremålen, passiva roller i detta rum.  Föremålen är visserligen utställda för 

att betraktas, men samspelet sträcker sig längre än så. Carlsson och Ågrens Utställningsspråk 

(1982) är en bok vars syfte är att klargöra de faktorer som påverkar processen med att genomföra 

en utställning som design, formgivning och gestaltning; planering och genomförande. De betonar 

vikten av att sedan sammanfoga allt till en tydlig struktur. Författarna presenterar dels sina egna 

intryck av museiutställningar i och utanför Europa och dels deras eget arbete med utställningar i 

Västerbottens museum. Fördelarna med utställningen som medium menar de är att många 

personer med olika ålder, intressen och förkunskaper kan träffas och titta på samma visuella 

innehåll. Man kan stanna upp och peka; iaktta och diskutera vad man ser (1982, s. 1). Utifrån detta 

upplever jag att föremålen i sina montrar eller uppställda på podier berättar om den tid och den 

miljö där de tillkommit eller använts och kanske vem de tillhörde. De bjuder in betraktaren att 

diskutera och reflektera kring dem, individuellt eller tillsammans. Det gör utställningen levande, 

med en aktiv betraktare och aktiva föremål som har något att berätta.  

Det faktum att en person har något att berätta kan även vara en anledning till att denne väljer att 

ställa ut. Ekarv menar att utgångsläget för att skapa en utställning är att det finns något att 

förmedla, om det är fakta, ett problem eller något man är upprörd över som man vill 

                                                             
4 Hämtad:2010-06-02, Nationalencyklopedin. Lång. http://www.ne.se/lang/utställning. 
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uppmärksamma. Det finns ett budskap som behöver gestaltas och till sin hjälp tar man 

utställningen som medium (1991, s. 20). Föremålen i utställningen är således inte enbart där för att 

betraktas utan även för att väcka känslor och tankar hos betraktaren.  

Persson (1994) tar med läsaren genom hennes arbete med olika utställningar. Boken är en 

sammanställning av hennes egna tankar och åsikter kring yrket som utställare hos bland annat 

Riksutställningar, om kultur och kulturpolitik. Innehållet är inte forskningsbaserat utan mer 

praktikerorienterat, vilket gör att det inte finns någon vetenskaplig tyngd bakom det som skrivs i 

boken och det jag refererar till här. Jag tycker ändå att boken är intressant och att Persson är ett bra 

exempel på någon som använder utställningen för att nå ut med ett budskap där hon vill beröra och 

ibland uppröra. I boken berättar hon om utställningar som Fiske på fritid (1968) och Den rike 

mannens bord (1968), båda skapade med en vilja att vara nytänkande och till viss del provocerande. 

Fiske på fritid beskriver hon som en presentation av överklassens sportfiske, men med en parallell 

berättelse om arbetarnas kamp för kortare arbetsdag och semester (1994, s. 24). Den rike mannens 

bord var en utställning om ”vi och dom” och att visa på förhållandet mellan rika och fattiga i 

världshandeln. Riksutställningar fick i början av 70-talet många utställningsförslag som handlade 

om arbetarklass och klasskamp och Perssons irritation över borgerlighetens dominans i museerna 

var det som fick henne att åta sig många av dessa uppdrag (1994, ss. 53- 55). Riksutställningar hade 

överhuvudtaget en samhällsdebatterande roll och Persson verkar vara den som gick i bräschen för 

detta. Hon var nytänkande och ville gärna gå mot strömmen men framförallt vara samhällskritisk 

och bjöd därmed på utmanande utställningar som bland annat visade på klyftor mellan underklass 

och överklass. Hon sökte kulturell rättvisa där alla skulle ha rätt till ett rikt kulturliv oavsett vart i 

Sverige man var bosatt. Persson använde utställningen som medium för att vara med och påverka i 

kulturdebatten. Men vad är egentligen en utställning, hur ska man definiera begreppet?  

En av Hjorts (2003) primära frågeställningar är svårigheten med att hitta en bra definition av vad 

en utställning är och huruvida en bred och generös definition skulle leda till bättre utställningar. 

Idag refererar begreppet ”utställning” till många olika saker hos olika personer. Han menar att för 

många har gå på utställning och gå på museum samma innebörd (2003, s. 30). Men utställningar 

behöver inte bara vara belägna eller knutna till museum och de kan komma i alla storlekar. En 

utställning kan vara ett fåtal tavlor på ett café eller i en sjukhuskorridor lika gärna som en stor 

vandringsutställning från Riksutställningar.  

Kanske går det inte att nå fram till en exakt definition av vad en utställning är. När Hjort bett sina 

studenter (som läst kurser om utställningar på estetiska institutionen på Linköpings universitet) 

att ge en definition av vad de tror att en utställning är ger många istället svaret vad de förväntar sig 

av en utställning (2003, s. 32). Min syn på vad en utställning är blir ändå att den inte är enbart ett 

rum med föremål vars syfte är att bli betraktade. Det är utställningens upphovsmakare som genom 

föremålen vill berätta något för besökaren. Ekarv förespråkar att man inte ska se utställningen 

enbart som ett uttrycksmedel för information på intellektuell basis, det vill säga som en iscensatt 

lärobok. Utställningen ska också ge inspiration och känslomässiga upplevelser samt vara en plats 

för ett aktivt deltagande (1991, s. 19). Bakom varje föremål finns en berättelse, en tanke och ett 

budskap som vill komma till uttryck. Men är det bara föremålen och rummet som gör utställningen? 

Har inte också orden, texten, sin plats här? Detta är ett omdebatterat område där Ekarv talar för att 

en utställning inte är fullvärdig utan ordens hjälp. Föremålen är för mångtydiga för att tala för sig 

själva, de behöver ordens hjälp för att nå fram med sitt syfte (1991, s. 20). Persson är kluven i 

frågan och menar att en text kan vara till hjälp för betraktaren när denna ska ”uppfatta” bilden, men 

att den lika gärna kan vara ett hinder att se den (1994, s. 40). 

Utställningstexter 
På samma sätt som jag sökt komma fram till vad en utställning är vill jag reda ut begreppet 

utställningstext. I Smaka på orden (1991) för Ekarv ett resonemang kring hur man kan 
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kommunicera med text i utställningar. Hon menar att avsikten med att använda text i utställningar 

är att kunna kommunicera med besökaren. Grundläggande för att detta ska fungera är att texten 

har ett bestämt syfte och är en integrerad del av utställningen (1991, s. 26). Texten är också 

kopplad till ett speciellt rum, vilket gör att dess placering precis som den grafiska utformningen och 

tekniska utformningen blir tre viktiga delar (1991, s. 34). Ekarv formulerar även fyra texttyper som 

kan ingå i en utställning. Den första texttypen är en text som handlar om bilden eller föremålet och 

sitter mycket nära denna. Bilden och texten bildar en enhet. Den andra texttypen är en text som 

detaljerat förklarar bilden, föremålet och annat material som ingår i utställningen. Här tar texten 

fasta på bilden eller föremålets lexikaliska innehåll och formen kan likna fakta som presenteras i en 

uppslagsbok eller lärobok. Man brukar tala om ordens denotativa karaktär. Den tredje texttypen är 

en text som är relaterad till utställningen men som kan läsas och förstås oberoende av den. Bilden 

eller föremålets konnotativa karaktär kommer fram, det vill säga deras associativa och emotionella 

bibetydelser. Formen är här mer litterär. Den fjärde och sista texttypen kan vara redan skrivna 

texter som exempelvis dikter eller citat som man tar in i utställningen (1991, ss. 34-36). Som Ekarv 

också påpekar är detta inga renodlade texttyper, men jag tycker ändå att de visar att en 

utställningstext har flera karaktärer och att den på olika sätt kan integreras och vara en del i 

utställningen. 

Som jag uppmärksammade tidigare går åsikterna isär huruvida texter ska vara en del av 

utställningen. Ekarv förespråkar att man använder orden som en del av utställningen eftersom 

föremålen är för mångtydiga när de står för sig själva. Utan ordens hjälp kan föremålens syfte 

missuppfattas (1991, s. 14). Persson däremot är av en annan uppfattning. I Utställningsform från 

1994 skriver hon att texterna får allt större betydelse och plats i museernas utställningar, vilket lett 

till att föremålen inte längre vittnar om sitt eget värde (1994, s. 39). Hon menar att texterna verkar 

vara till för de jäktade besökarna som inte har tid att fördjupa sig i bilden eller föremålet. De 

stannar bara upp en kort stund, läser den förklarande texten och hastar sedan vidare utan att ha 

tagit sig tid till att varken fantisera eller reflektera över vad de sett (1994, s. 40). Persson uppfattar 

att texterna hämmar besökarnas chanser att ge föremålen eller bilderna egna alternativa meningar. 

Hon menar att texterna visserligen kan hjälpa besökarna att uppfatta bilden eller föremålet, men att 

de också kan bli ett hinder att se dem (1994, s. 40). Ekarv välkomnar texterna just eftersom hon 

anser att de är en hjälp för de nyfikna besökarna som genom texterna kan ta reda på om det finns 

något i bilden som de inte ser, sådant som de skulle missa genom att bara titta. Texterna kan 

således ge besökarna en fördjupning av det de ser och göra innehållet och innebörden fullständig 

(1991, s. 14).  

Om texter, föremålens röster och förmåga att kommunicera med besökaren skriver Eva Silvén & 

Anders Björklund om i boken Svåra saker: ting och berättelser som upprör och berör (2006). De ser 

förhållandet mellan föremål och text på samma sätt som Ekarv. De menar att det finns en ”mängd 

vardagliga, skenbart oproblematiska, föremål som genom sina berättelser transformeras till något 

helt annat än vad deras yttre tillkännager. Ett vitt pappersark, en hög filmrullar, en badrumsvåg, en 

väckarklocka – tingen får sin betydelse av det som de har varit med om eller utgör ett vittnesbörd 

om.” (2006, s. 9). Halva föremålet utgör dess mening och innebörd som människor ger det. Det gör 

att deras medföljande berättelser också blir mycket viktiga. Om berättelserna saknas blir det svårt 

att förstå föremålens budskap eller användningsområde. Har de varit föremål för framgång eller 

motgång; lycka eller olycka?  Utan sin historia saknar föremålen sin betydelse, de blir varken lätta 

eller svåra; farliga eller ofarliga. De är bara döda ting. De fysiska föremålen och deras berättelser 

förutsätter varandra och det går inte att utesluta något av dem utan att det som blir kvar förlorar 

mening (2006, s. 9).  

Rune Pettersson, professor emeritus i informationsdesign, talar om samma förutsättningar när det 

gäller bildtexter och kombinationen av visuellt och verbalt språk. I boken It Depends: ID-Principles 

and Guidelines (2007) skriver han om principer och riktlinjer som en informationsdesigner kan 
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följa när hon utformar informationsmaterial till en tänkt mottagare (2007, s. 7). En princip gäller 

just kombinationen av visuellt och verbalt språk. Bildtexter är ett exempel på en sådan kombination 

och enligt Pettersson bör bildtexter alltid användas i samband med både informativa och enklare 

bilder. Det är det enda sättet att garantera att informationen i bilden blir klar och entydig. Han 

förespråkar också att bildtexterna skrivs med noggrannhet eftersom de i stor grad påverkar 

läsarens tolkning av bildens innehåll (2007, s. 27). Ekarv pekar också på att varje besökare har med 

sig ett bagage av egna erfarenheter, associationer, tankar, känslor och fantasier att relatera 

upplevelsen till. Alla har en förförståelse av nya kunskaper som vi hämtar in. Genom språket har 

författaren en chans att leda besökaren in bland dessa tidigare erfarenheter (1991, s. 32). 

Petterssons uppfattning om bildtexter är i mångt och mycket samstämmig med Ekarvs uppfattning 

om utställningstexter. Båda menar att bilder eller föremål är för mångtydiga i sig själva. Läsaren 

eller betraktaren behöver hjälp i att se det som bilden eller föremålet försöker förmedla med sitt 

innehåll. Även om bilden eller föremålet till synes verkar enkelt kan de ändå behöva kompletteras 

med en bild- eller utställningstext. Författarna ser inte dessa texttyper som hinder för läsarens 

fantasi eller egna uppfattning utan snarare som tolkningsstöd. Bildtextens huvudfunktion, enligt 

Pettersson, är att hjälpa läsaren att välja ut och läsa ”rätt” delar i bilden, det vill säga vad jag som 

informationsdesigner vill att läsaren ska se och lära sig av den. Med bildtexter kan man underlätta, 

begränsa men även styra tolkningar av bilder. Slutligen ska bildtexten fungera som en integrerad 

del i en större helhet (Pettersson 2003, s. 86; Pettersson 2007, s. 50). Min uppfattning är att även 

utställningstexten har samma huvudfunktion. Ett problem enligt Ekarv är dock, eller har i alla fall 

varit, att få besökare i en utställning att bryr sig om att läsa utställningstexterna, trots att de är 

skapade för deras skull (1991, s. 20).  

Problem med texter i utställningar 
Ekarv skriver att undersökningar visar att utställningstexter inte blir lästa i sin helhet av besökarna 

(1991, s. 16). Orsakerna till det är många. Framförallt, menar hon, att man måste tänka på vad man 

skriver och hur man skriver. Språkbruket är en bidragande orsak till att texterna inte blir lästa och 

får man bukt med det kan texterna ge utställningen större kraft (1991, s. 21). Läsbarhet, läslighet 

och läsvärde är alltså viktiga faktorer i arbetet med att utforma utställningstexter. Men det är inte 

bara språkbruket som gör att besökarna drar sig för att läsa utställningstexterna, även mängden 

texter kan vara ett problem. Carlsson och Ågren, författarna till boken Utställningsspråk (1982) är 

av åsikten att texter i utställningen visst är nödvändiga men att mängden måste begränsas om 

utställningen ska fortsätta att vara ett visuellt medium. De menar att många och långa texter 

dessutom verkar tröttande på besökarna och deras intresse (1982, s. 62). För att fånga och 

bibehålla besökarens intresse menar Ekarv att texterna först och främst måste vara lättlästa och 

intressanta, det vill säga alla som besöker utställningen ska ha en chans att förstå texterna och finna 

dem läsvärda. Texterna ska trots allt läsas frivilligt (1991, s. 28). Men med texter i utställningen 

som mer liknar uppslagsböcker och läroböcker eller uppsatser och rapporter minskar läsvärdet för 

besökaren snabbt. Sådana texter ska läsas av individer som sitter ned och studerar det skrivna, 

menar Ekarv. I den situationen befinner sig inte besökaren i utställningen (1991, s. 213). 

Lässituationen 

Lässituationen som besökaren i en utställning befinner sig i kantas av en rad problem, som också 

kan vara en orsak till att texterna inte läses. För det första ska texterna läsas på stående fot, kanske 

på ett golv som är hårt och verkar tröttande för både ben och rygg. Då krävs det mycket motivation 

från besökarens sida att ta sig igenom ett långt och tungt textblock, menar Carlsson och Ågren 

(1982, s. 63). För det andra kan texterna dessutom vara placerade på varierande höjd vilket medför 

att besökaren kanske måste huka sig eller stå med bakåtböjd nacke. För det tredje är omgivningen i 

sig ett störningsmoment som sällan bjuder på en tyst läsmiljö. Besökaren har ständigt ett brus av 

andra besökares prat, kommentarer och skratt kring sig (Ekarv 1991, s. 29). Brister då texten i 



15 
 

läslighet, läsbarhet och läsvärde blir den alltför krävande för att någon ska orka ta sig igenom den 

ända till slutet.  

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsprocessen 

Ekarv (1991, s. 72), precis som Carlsson och Ågren (1982, s. 63) menar att det ligger ett problem i 

var texterna kommer till. Båda förespråkar att texterna bör formuleras på plats i utställningen. Då 

får de en tydligare form som talar bättre till besökarna. En utställningstext som är en 

skrivbordsprodukt av någon som inte deltagit i processen blir aldrig en bra utställningstext enligt 

Ekarv (1991, s. 72). Texten måste prövas i rummet där den ska användas, så att man tydligt kan se 

hur den fungerar ihop med övriga delar i utställningen. Ytterligare ett problem, förutom var 

texterna kommer till är i vilket skede de blir skrivna. Ekarv menar att texterna skrivs alldeles för 

sent, eller till och med sist, i processen med utställningen. Arbetet med texterna borde istället pågå 

under hela utställningsarbetet så att de hinner bli väl genomarbetade. Risken är annars att texten 

får ta hand om det som man inte tyckte kom fram med de andra medlen i utställningen. Texten får 

en underordnad roll och känns inte integrerad med resten av utställningen (1991, s. 34). Eva 

Persson däremot, talar för att vänta med textarbetet. Hon anser att det är först när man ser 

utställningen i sin helhet, när man har rummet och dess föremål framför sig, som man kan börja 

formulera texterna. Först då kan man se hur stor typstorleken behöver vara, vilket typsnitt som 

passar bäst, vart texterna ska placeras men också vilka ord som ska användas och vilken funktion 

de ska ha (1994, s. 42). 

Textförfattaren 

Slutligen ligger ett problem i vem som skriver utställningstexterna, enligt Ekarv. Hon menar att 

många som arbetar med utställningar inte har tillräckligt god kompetens i stilistik och praktisk 

nusvenska och att det påverkar textens kvalitet (1991, s. 75). Cassirer påpekar att stil är en viktig 

del inom retoriken som grundlades redan hos de gamla grekerna (2003, s. 17). I retoriken är 

avsikten att förstärka budskapets verkan vilket underlättas av att texten är tilltalande. Den ska vara 

begriplig, åskådlig och konkret men dessutom korrekt, vacker, rytmisk med ett medryckande språk. 

Cassirer menar att avsikten med den stilistiska utformningen av en text är att förstärka dess verkan 

genom att förtydliga innehållet eller budskapen och tillsist försköna den med till exempel olika 

troper och stilfigurer (2003, s. 19). Det är antagligen skribentens brist på att använda sig av stilistik 

på detta sätt som Ekarv menar påverkar utställningstextens kvalitet negativt. Liljestrand menar 

vidare att skribenten har en stor betydelse för och inverkan på texter. Han beskriver tio 

utomtextliga faktorer där en av faktorerna hör till skrivarens person. Dit kan man räkna 

egenskaper som kunskaper, erfarenheter, stilistisk och språklig kompetens, utbildning, attityd till 

ämnet och ambitionsnivå. Ytterligare en faktor har med arbetssätt, arbetsvillkor och arbetstid att 

göra. Här påverkas texten av om skribenten arbetar ensam eller tillsammans med någon och om 

texten kommer till snabbt och inte hinner bearbetas. Texten påverkas också av om skribenten haft 

tid, möjlighet eller lust att ge språket ett annat utseende (1993, ss. 12-15). Ekarv förespråkar, 

förutom att utbildningar borde bli bättre på att ta upp utställningstexter i undervisningen, att 

(Ed, 1991, ss. 184-185)  
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textarbetet överlåts till en person som är van med att arbeta med texter, exempelvis en författare 

eller en journalist. Hon menar att detta inte är främmande i andra situationer när man anlitar 

personer med särskild kompetens inom exempelvis formgivning, ljussättning eller modellbyggande 

(1991, s. 75).   

Eva Persson däremot ser en risk i att lägga ut textarbetet på en person som inte har lika mycket 

kunskaper om utställningens innehåll och tankarna bakom denna. Den anlitade personen kanske är 

en bättre skribent men vet å andra sidan inte lika mycket om utställningen. Hur blir då resultatet, 

frågar hon sig (1994, s. 42)? Elisabet Olofsson, även hon författare till Smaka på orden (1991), tror 

att ett samarbete med en utomstående person som har specialkunskaper inom skrivande kan ge 

lärdom om vad en utställningstext kan vara. Vilken typ av specialkunskap personen har som man 

väljer att arbeta med bör bestämmas med hänsyn till vilken typ av utställning som man för tillfället 

arbetar med. Man bör fråga sig vilken folkbildning man vill ge och vilken form man valt till 

utställningen och därefter tillsätta specialkompetens efter de kriterierna (1991, s. 210). Hon menar 

att det inte alltid räcker med den kompetens och intresse man själv har för skrivande utan att man 

ibland måste ta hjälp utifrån (1991, s. 210).  

I sin licentiatavhandling Exhibitions! (2003) påpekar även Jan Hjort att han är medveten om 

problemet att de som skriver texter till utställningar inte alltid är professionella skribenter. Han 

talar för att man upplyser dessa personer om att en enda person inte kan förväntas presentera en 

bra sluttext på egen hand. Det borde vara rutin att gå ihop och författa texterna och det borde inte 

vara ett nederlag att behöva fråga kollegor eller experter om hjälp eller korrekturläsning (2003, s. 

55). Han påpekar att detta är särskilt viktigt när det gäller texter som ska skrivas på ett annat språk, 

exempelvis engelska. Grundregeln, enligt Hjort, är att en person aldrig är nog när texter till 

utställningar ska formuleras och det är normalt att det tas fram flera versioner av texten innan den 

slutgiltiga versionen är satt (2003, s. 56). Vidare ser Persson, till skillnad från Ekarv, inte att det 

största problemet ligger i om texten är välskriven eller tilltalande utan istället i förhållandet mellan 

orden och bilden. Texten, välskriven eller inte, kan å ena sidan hjälpa besökaren att uppfatta denna 

bild, men den kan å andra sidan verka som en spärr för att se den utifrån egna förutsättningar 

(1994, s. 40). Men vem är egentligen besökaren och vilka är dennes förutsättningar? 

Målgruppen 

Museernas arbete med målgrupper diskuterar Jan af Geijerstam kring i sin bok Miljön som minne: 

att göra historien levande i kulturlandskapet (1998).  Han skriver att museerna ibland har en 

föreställning om att basutställningen ska passa alla, den gyllene genomsnittsbesökaren. Denne får 

egenskaper som en arbetare med studentexamen, men är samtidigt ett vuxet barn utan bestämda 

åsikter (1998, s. 71). Men ingen besökare är den andra lik. Alla har olika förutsättningar att förstå 

och ta till sig kunskaper och upplevelser. Varje betraktares kunskaper, erfarenheter och 

sinnesstämningar bidrar till hur budskapet tolkas. Af Geijerstam beskriver nio bestämningar för att 

urskilja besökaren där varje grupp har sina speciella behov (1998, s. 71).  

 Ålder  

 Kön  

 Utbildning 

 Bakgrund och intresse 

 Yrkeserfarenhet 

 Geografisk hemvist 

 Språk 

 Färdmedel 

 Särskilda behov 
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Förutom dessa bestämningar beskriver af Geijerstam ytterligare fyra som har med besökarens sätt 

att röra sig genom utställningen. Många gånger uppför sig besökarna på ett sätt som 

utställningsmakaren inte förutsett. Myran, gräshoppan, fjärilen och fisken får beskriva besökarens 

rörelsemönster. De kan gå långsamt, de kan hoppa kors och tvärs mellan texter och föremål, de kan 

fladdra hit och dit och ägnar inte så mycket tid åt texter eller något annat i utställningen och de kan 

till sist vara blyga, förvirrade och bortkomna och vänder om efter en stund. Museerna måste 

komma förbi föreställningen att det finns en genomsnittlig besökare, att alla inte är välutbildade 

akademiker med ett stort intresse för det som visas i utställningen (1998, s. 75).  

Tillgängligheten 

Kultur ska vara tillgänglig för alla men det betyder inte att alla är lika. Under af Geijerstams 

bestämning särskilda behov skulle jag vilja placera de personer som behöver lättlästa texter. Dessa 

personer kan ha någon form av funktionsnedsättning, exempelvis svårigheter att förstå eller se och 

därför behöver lättlästa texter. Men kravet på lättlästa texter kommer inte bara från personer med 

handikapp, enligt Maria Sundin som skrivit boken Lättläst – så funkar det (2007). I Sverige har inte 

alla människor svenska som modersmål. Över en miljon människor har utländsk bakgrund och ett 

annat förstaspråk än svenska. Dyslexi är ett annat problem som gör att läsning och skrivning går 

sämre. Slutsatsen blir att alla i samhället inte har samma läsförmåga. Men även goda läsare vill ha 

lättlästa texter, de vill inte slösa tid på att läsa texter som är långa och krångliga (2007, ss. 14-15). 

Ekarv förespråkar att man dock inte ska likställa lättläst med förenklat. Det är skillnad på att skriva 

enkelt och att förenkla, där det senare får en negativ klang. En enkel text kan ha ett komplicerat 

innehåll och utmaningen ligger i att formulera ett komplicerat innehåll med enkla ord (1991, s. 46). 

Sundin menar att det svenska samhället ställer högre krav på medborgarnas läsförmåga än tidigare. 

Man förväntas att kunna läsa och skriva många olika typer av texter både på arbetet och på fritiden 

och då är lättlästa texter en förutsättning för att alla ska kunna ta del av den information som 

erbjuds (2007, s. 14). Ekarv menar i sin tur att man borde använda tekniken för lättläst även när 

det gäller utställningstexter för att alla besökare ska kunna få en läsvänlig upplevelse (1991, ss. 46-

47). Att erbjuda läsvänlighet och en klar kommunikation till sina mottagare är också något som 

rekommenderas inom informationsdesign. 

Utställningstexter och informationsdesign 
För Pettersson handlar informationsdesign om att bringa klarhet i kommunikationen, den ska vara 

estetiskt tilltalande och ha ett läsvärde. För att uppnå detta måste alla meddelanden ha en god 

design, presenteras och distribueras väl samt tolkas och förstås korrekt av så många som möjligt i 

den tänkta målgruppen (2007, s. 10). Man brukar tala om att information ska vara läslig, läsbar och 

läsvärd. För att en text ska vara läslig enligt Pettersson, krävs det att den har en god teknisk 

kvalitet, att den går att läsa oberoende av dess innehåll (2003, s. 392). Grafisk formgivning är en del 

av textens tekniska kvalitet. Det handlar bland annat om att ge materialet god läslighet med hänsyn 

till utförande, typografi och layout samt praktiska och estetiska egenskaper. Syftet med den grafiska 

formgivningen kan vara olika precis som användningsområdet, målgruppen och vilket budskap och 

innehåll som ska presenteras (Pettersson et al. 2004, s. 202). Lasse Frank, en av författarna i boken 

Bild och form för informationsdesign (2004) menar att om syftet är att informera och innehållet 

består av fakta och information bör formgivningen vara väl strukturerad. Den grafiska formen 

måste underordna sig innehållet och disposition, layout och typografi måste underlätta för 

betraktaren att ta till sig materialet. Men det behöver för den skull inte bli tråkigt eller oestetiskt. 

Har man ett tydligt mål med den grafiska formen och vet vad man vill uppnå med materialet blir det 

lättare att göra kloka val (2004, s. 202). 

Val av lämpligt typsnitt är inte alltid enkelt eftersom det finns många att välja bland, närmare 

60000 olika typsnitt har blivit designade (Pettersson 2007, s. 40). Stil och uttryck varierar och 

Frank påpekar vikten av att fråga sig hur typografin kan underlätta för läsaren, vad man vill att den 

ska ha för funktion och vad den ska uttrycka i materialet (2004, s. 208). Man måste också ta hänsyn 
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till människans läsprocess. Ögat stannar inte vid varje bokstav när vi läser, istället ser vi orden som 

objekt och bilder. Därför bör typsnittet skapa en tydlig ordbild som läsaren lätt kan identifiera 

(2004, s. 208). Ett läsvänligt typsnitt är normalt det som redan är tidigare bekant för läsaren som 

till exempel Times New Roman eller Helvetica (Pettersson 2007, s. 40). Men typsnittet bör också 

väljas med hänsyn till innehållet i texten. Har man som mål att typografin ska vara synlig eller 

osynlig? Den synliga typografin vill med formen överföra budskapet och förstärka innehållet medan 

den osynliga inte vill stå i fokus utan omärkt vill förmedla informationen. Det senare är vanligt i 

exempelvis skönlitteratur och informationsmaterial (Pettersson et al. 2004, s. 215). Förutom 

typsnittet bör man också ta hänsyn till textradens längd. När ögat når slutet på raden söker den sig 

till början på nästa. För stora hopp försvårar läsningen och därför bör raderna hållas lagom långa. 

En lämplig längd brukar sägas vara ca 55-60 tecken. Kortare rader än 35-40 tecken brukar å ena 

sidan störa läsrytmen och texten blir hackig. Å andra sidan fungerar så korta rader i kortare 

stycken eller bildtexter där man tar till sig innehållet snabbare (Pettersson et al. 2004, s. 213). Med 

hjälp av större teckenstorlek kan man rätta till problem med för långa rader. Man bör dock vara 

försiktig med att öka för mycket då texten kan se klumpig och påträngande ut. Vid en normal 

lässituation på 30-40 centimeters avstånd bör teckenstorleken vara 9-12 punkter. Men 12 punkter i 

en stil kan upplevas större eller mindre i en annan stil i samma storlek. Därför bör man alltid pröva 

sig fram för att se vad som fungerar bäst i det tänkta materialet. Även avståndet mellan raderna 

påverkar läsligheten. En lösning kan ibland vara att öka radavståndet hellre än att öka 

teckenstorleken. Ju längre rader desto större radavstånd krävs (Pettersson et al. 2004, s. 214). Ett 

tydligt uppsatt mål med den grafiska formen är avgörande för om texten blir läslig och att 

materialet får en fungerande struktur och klarhet. 

Ett budskaps läsbarhet syftar på läsarens möjlighet att uppfatta och förstå text, bilder och grafisk 

form. Budskapet måste försöka anpassas till läsarens förutsättningar, tidigare erfarenheter och 

minnen för att det ska bli läsbart (Pettersson 2007, s. 55; Pettersson 2003, s. 390). När man talar 

om läsbarhet kan man också tala om vad som gör texter svåra respektive lätta att läsa. Liljestrand 

menar att texter kan vara svåra på tre nivåer: innehåll, struktur och språk. Han problematiserar 

kring vad en ”svår” text egentligen är och för vem. I en litterär text kan texten vara svår därför att 

författaren experimenterat med språket och till exempel har ett svårtolkat bildspråk. En icke-

litterär text kan vara svår för att den har ett svårt språkmönster som exempelvis krångelsvenska. 

Liljestrand menar att innehållet är en faktor som påverkar svårighetsgraden och läsvärdet i en text. 

Läsaren kanske inte har några förkunskaper om textens ämne, som kan vara abstrakt eller tekniskt 

svårt. Läsligheten påverkas av yttre egenskaper såsom papperskvalitet, tryck, typografi, avsaknad 

av rubriker och bilder. Läsbarheten tillsist, syftar på den språkliga svårighetsnivån där språket kan 

innehålla svåra och främmande ord som fackord, långa meningar och komplicerad syntax 

(Liljestrand 1993, ss. 114-115). Det finns något som kallas för läsbarhetsforskning som Liljestrand 

också tar upp. Den är antingen inriktad mot symptomet till att en text är svår eller mot orsaken. 

Med symptommetoden är man inte ute efter att förklara varför texten är svår, bara gradera den. För 

detta ändamål finns läsbarhetsformeln LIX som är skapad av C H Björnsson där långa ord och 

meningar är ett statistiskt symptom på hög svårighetsgrad. Liljestrand menar att LIX stämmer väl 

in på typiska krångeltexter och större textmängder men att den i enskilda, litterära texter kan ge 

helt missvisande resultat. Cassirer påpekar också detta och menar att om man arbetar om texter 

med höga LIX-tal och gör meningar och ord kortare så blir texterna för den skull inte lättare att ta 

till sig (2003, s. 69). Där tar den orsaksinriktade forskningen vid som inte bara tittar på språkliga 

eller grammatiska orsaker utan också på den semantiska nivån. Beroende på innehållet kan läsare 

uppfatta det logiska sammanhanget olika snabbt. Två meningar kan exempelvis ha samma 

grammatiska byggnad men olika semantisk svårighetsgrad. Liljestrand menar att en helhetssyn på 

texten med dess innehåll, struktur och språk är nödvändig för att kunna se vad som gör en text svår 

(1993, ss.115-116).  
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Enligt Pettersson karaktäriseras en enkel text av att den har korta ord, korta meningar och enkel 

syntax (2007, s. 56). Ekarv framhåller dock att syftet med att använda korta meningar i 

utställningstexter är lovvärt men att texten blir enformig av korta huvudsatser med rak ordföljd. 

Den får en avsaknad av rytm vilket språket annars vilar på. Meningsbyggnaden bör istället vara klar 

där man undviker långa och komplicerade meningar med många bisatser (1991, s. 49). Ravelli är av 

samma åsikt, att långa meningar ger mer komplexa, mindre eftertraktade texter men att korta 

meningar kan vara precis lika ogenomträngliga som långa (2006, s. 66). Pettersson menar istället 

att texten bör vara kortfattad, enhetlig och precis. Ett enhetligt material får man när stil och 

terminologi; layout och typografi samt förstärkningstekniker använts på ett konsekvent sätt (2007, 

s. 71). Att haka upp sig på om raden är lång eller kort, eller hur många tecken det är per rad 

kommer inte att göra texten bättre. Inte heller bör man medvetet försöka skriva texter med lågt 

LIX-värde eftersom det inte är någon garanti för att texten blir lättläst. Det viktiga är att lyssna på 

språket och känna rytmen i det man skrivit. Läs texten högt för dig själv. Hur låter det? Har texten 

ett bra flyt? Är det en rimlig nivå för de som ska läsa? Jag tror att en blandning mellan längre och 

kortare meningar och längre och kortare ord skapar en god rytm och ett bra flyt i texten. Det viktiga 

är att man, precis som Pettersson påpekar, försöker uttrycka sig klart och tydligt och att struktur, 

layout och typografi fungerar tillsammans.  

För utställningstexter och deras läsbarhet har Ekarv även andra rekommendationer. Den ena är att 

vara konkret i sitt skrivande. Språket som hör till den akademiska facklitteraturen måste läggas åt 

sidan. Som exempel tar Ekarv denna mening: ”Gårdens enda kreatur intar föda i dess naturliga 

miljö” vilken har högre abstraktionsnivå i jämförelse med denna: ”Majros betar på ängen”. Genom 

att välja ord som ligger närmare talspråket, använda värdeladdade ord, och ladda texten med 

intensitet och emfas kan man göra texten mer konkret (1991, s. 56). Sundin förespråkar också att 

använda mer verb i texter, vilket gör att de lägger sig närmare talspråket. Dock bör man inte skriva 

exakt som man talar eftersom det istället gör texten svårläst och obegriplig (2007, s. 109). 

Liljestrand påpekar att det finns en skillnad mellan talspråk och skriftspråk. Den kanske största 

skillnaden är att talspråket utnyttjar para- och extralingvistiska kommunikationsmedel. Med 

paralingvistiska signaler menas att de åtföljer talet eller ersätter det som till exempel tonhöjd, 

tempo, röststyrka, artikulation, ilska, förtjusning, stamning eller hostning. Med extralingvistiska 

signaler menas kroppsspråk som till exempel blickar, ansiktsuttryck, gester, kroppshållning, klädsel 

och frisyr (1993, s. 148). Liljestrand menar att det som generellt gäller för talspråket är exempelvis 

att tanke och tal kommer samtidigt, man pratar mycket fortare än man skriver och det oplanerade 

talet tar hela tiden oförutsedda vändningar. Som kompensation använder man sig av para- och 

extralingvistiska signaler (1993, s. 148). Det Ekarv och Sundin troligtvis syftar på med talspråk är 

att det uppstår många förkortningar i språket som korta meningar, förenklad syntax, korta ord och 

förkortade uttryckssätt samt många interjektioner (1993, s. 149). Talet är också oftast spontant, 

direkt och emotionellt vilket brukar spegla sig i ordvalet. Istället för verbalsubstantiv och långa 

sammansättningar använder man fraser med färre ord. Det är också vanligt att man använder 

adjektiv som är värderande och stärkande som till exempel fantastiskt och otroligt (1993, s. 150). 

Liljestrand beskriver det vardagliga talspråket som en omvänd spegelbild av komplicerat 

skriftspråk. Han påpekar dock att det moderna skriftspråket har tagit upp många drag ur 

talspråket. Därför är också talspråk och ledigt skriftspråk i huvudsak ganska lika men kan aldrig bli 

identiska (1993, s. 152). Det finns en del egenheter i talspråket som inte passar i skriftspråk. 

Liljestrand ger exempel på talarattitydsadverbial som alltså, va, liksom och eller hur men också 

andra störningar som pauser och tvekljud, utelämning av satsled, upprepningar och ändringar 

(1993, ss. 150-151). Det är kanske detta som Sundin syftar till när hon menar att man inte bör 

skriva exakt som man talar eftersom det blir svårläst eller till och med obegripligt.  

En fackman behöver förfinade och mer exakta uttryck som för den oinvigde kan verka svåra och 

krångliga (Hellspong och Ledin 1997, s. 71). Många främmande ord, och då framförallt fackord, 

ökar svårighetsgraden i en text eftersom de förutsätter speciella kunskaper hos läsaren (Liljestrand 
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1993, s. 43). På så vis kan en text med många fackord bli svårläst. Ekarv är av den åsikten att man 

så långt som möjligt ska skriva om fackord till ett mer lättförståeligt språk. Hon menar att 

omskrivningar kan göras, men med ett begränsat omfång kan det vara svårt (1991, s. 60). Vidare 

menar hon att ordvalet kan skapa stämningar som kan vara betydelsefulla för texten, det kan färgas 

av kontexten. En utställning om äldre tider kan må gott av texter som använder ord med karaktär 

av den tiden. Även om inte skolungdomar eller de som har svenska som modersmål förstår kan det 

vara rättfärdigat att låta vissa ord och uttryck leva kvar för att påminna om svunna tider (1991, s. 

61). Liljestrand kallar detta fenomen för ett arkaiserande språkval vars syfte är att ge en illusion av 

en äldre tidsperiod genom att i viss mån imitera den tidens språk (1993, s. 42). Ravelli är inne på 

samma spår som Ekarv och menar att råd som att inte använda fackord är missledande. Å ena sidan 

ska man självklart inte använda oförklarade teknikaliteter i utställningstexterna, å andra sidan kan 

man behöva introducera läsaren i nya specialiserade termer och begrepp. Att undvika fackord helt 

gör att de måste förklaras vilket i sin tur leder till att texterna blir längre, och långa texter är något 

som man råds att undvika i utställningar (2006, s. 66).  

Den passiva formen är också något man bör undvika i utställningstexter, enligt Ekarv. Den brukar 

användas när skribenten inte vet om det är bästa att använda ”vi” eller ”man”. Effekten av att 

använda passivt tilltal är att texten kan bli abstrakt och skapa distans (1991, s. 59). Den blir ofta 

opersonlig, och det verkar som saker och ting sker utan att det är någon verksam människa med i 

bilden (Hellspong och Ledin, 1997, s. 70). Ravelli är medveten om att en övertyngd av passiver inte 

är att föredra, språket blir mer vetenskapligt, men att den passiva funktionen visst kan vara bra när 

man vill hålla ett särskilt tema i fokus. Det blir en fördel att skala bort de aktiva deltagarna i texten 

så att mer fokus läggs på ämnet (2006, s. 70). 

För läsbarheten menar Ekarv att frasriktigt radavfall är väsentligt. Det hjälper läsaren att ta till sig 

texten. När man talar fraserar man, det vill säga man hämtar andan. För att underlätta för läsaren 

bör raden sluta där frasen slutar (1991, s. 63). Sundin håller med om att frasanpassat radavfall kan 

vara bra eftersom det grupperar fraserna och läsaren lättare kan ta till sig informationen i texten. 

Hon menar dock att alla läsare inte uppskattar det här sättet att skriva. Många dyslektiker tycker 

till exempel att frasanpassat radavfall försvårar. Lagom långa rader, tydliga rubriker, korta stycken 

och ordentligt radavstånd kan fungera minst lika bra (2007, ss. 137-140). 

En läsvärd text, tillsist, är en text som är intressant för läsaren. Vad som är intressant är en 

subjektiv uppfattning och varierar mellan individer. Men läsvärdet är också beroende av om texten 

är läslig och läsbar. Som Ekarv skriver: ”En bra text är läsbar, det förutsätter att den är läslig och 

visar sig vara läsvärd.” (1991, s. 39). De tre delarna är sammankopplade och är beroende av 

varandra. En text som är läslig (man kan se vad det står) men inte är läsbar (man förstår inte 

innehållet) har inget läsvärde. Det samma gäller det omvända, en text där man förstår vad som står 

men knappt, eller inte alls, kan se vad som står saknar också läsvärde. Ekarv sammanfattar att ”en 

lättläst text är väl genomarbetad och är – om skrivaren lyckats – läslig, läsbar och läsvärd.” (1991, s. 

39). Men vem är egentligen författaren och hur arbetar han eller hon med utställningstexter? 

Metod 
Med hjälp av föregående litteraturundersökning kunde jag bekanta mig med utställningar och 

utställningstexter som sådana samt med språket och dess funktioner. Jag ville även höra dagsfärska 

röster från människor som arbetar med utställningar och utställningstexter i Sverige varför jag 

genomförde intervjuer med personal på museer. Jag valde ut tre större museer i 

Stockholmsområdet: Armémuseum, Vasmuseet och Medeltidsmuseet. Dessa har alla utställningar 

som i någon form behandlar ämnet militärhistoria. Museicheferna för respektive museum 

hänvisade mig till lämpliga personer att svara på mina frågor vilket resulterade i att två 

intendenter, två museipedagoger, en museilektor/projektledare samt en avdelningschef 
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kontaktades. Se intervjufrågor och svar i sin helhet i bilagorna. Jag ville även med egna ögon 

granska utställningstexterna på dessa museer och genomförde därför analyser av fyra 

utställningstexter, deras språk, innehåll och form.  

Museianställdas syn på utställningstexter 
Några av de författare som jag hittills presenterat (Ekarv, Persson, Ravelli, Hjort, Ågren & Carlsson) 

har på ett eller annat sätt en kritisk syn på texter i utställningar. De har alla tankar om hur 

utställningstexter skulle kunna bli bättre, hur fler besökare kan ägna mer tid och uppmärksamhet 

åt dem och hur de kan komma att bli en integrerad del av och positiv förstärkning till utställningen. 

Utgivningsåret för deras böcker är både nyare och äldre och det är nästan tjugo år sedan som 

Smaka på orden (1991) skrevs. Hur har texter i utställningar utvecklats sedan dess? Saknar anställa 

på svenska museer fortfarande utbildning i stilistik och praktisk nusvenska, vilket Ekarv tror är en 

bakomliggande orsak till varför utställningstexter många gånger är bristfälliga (1991, s. 75)? Ekarv 

menar också att arbetet med utställningstexterna kommer in sent eller till och med sist i 

utställningen. De tas fram under stress och press och blir inte noggrant genomarbetade vilket i sin 

tur leder till att besökaren är tvungen att lägga ner mycket tid och energi på att läsa och förstå 

texterna. ”Texten liknar ett paket jäst som man kastar in i ugnen när brödet är så gott som 

nygräddat.” skriver Ekarv (1991, s. 21). Hur ser denna situation ut idag? Låter man fortfarande 

arbetet med texterna vänta till sista minuten eller har man en annan arbetsmetod?  

Ekarv beskriver också ett problem med att snabbt kunna redigera texter som redan monterats och 

sitter i den färdiga utställningen. Om man upptäcker att texten har brister eller att den över 

huvudtaget inte blir läst så drar man sig ändå för att redigera den eftersom momenten för detta är 

för många och tar för lång tid. Texterna behövde formuleras om, skrivas på dator, skickas till 

tryckeriet, korrekturläsas, skickas tillbaka till tryckeriet och sedan skickas för montering med 

plexiglas (1991, s. 126). Så här såg i alla fall processen ut på åttiotalet, men den kan ha kommit att 

förändras när kunskapen om datorer och skrivare, ordbehandlingsprogram och designprogram 

idag ligger inom var mans kunskapsområde. En möjlighet är att det idag är lättare att redigera och 

byta ut felaktiga texter för att tillgodose besökarens behov. 

Ett museum kan ha ett stort spann av besökare för vilka texterna skrivs: barn, ungdomar, vuxna och 

äldre; de med förkunskaper och de utan förkunskaper; intresserade och mindre intresserade; 

funktionshindrade; olika kulturella bakgrunder. Listan kan göras lång och det ligger en omöjlig 

utmaning i att skriva en text som tillgodoser alla dessa gruppers behov. Det går inte att skriva en 

text som alla människor kan förstå, enligt min erfarenhet, men man kan skriva så att så många som 

möjligt får en chans att förstå. Jag var nyfiken på hur de textansvariga på museet tar sig an detta.  

Val av museum 

Armémuseum, Vasamuseet och Medeltidsmuseet har flera likheter med varandra och med det 

framtida historiecentret om Slaget vid Stäket, vilket är det främsta skälet till att jag valde dessa tre 

museer. På Medeltidsmuseet i Stockholm är medeltiden ett genomgående tema i utställningarna. 

Museets basutställning handlar bland annat om maktspel, krig och soldater och om hur människor 

levde och försörjde sig i Stockholm under medeltiden, vilket också är liknande teman som kommer 

att uppmärksammas om Slaget vid Stäket. Armémuseum visar utställningar från 800–1900-talet 

där teman är bland annat krig genom tiderna, artilleriets historia och en vapenutställning, vilka 

också har likheter med Slaget vid Stäket. Vasamuseet är inte inriktat mot militärhistoria som de 

andra två museerna, men skeppet Vasa var byggt för att vara en krigsmaskin. På Vasamuseet vill 

man också skildra livet för de människor som arbetade på båten. Militärhistoria hos utställningarna 

på dessa tre museer ser jag som en länk mellan dem och Slaget vid Stäket. Även om mina frågor till 

verksamma på museerna inte tog upp några militärhistoriska aspekter i sig ville jag ändå ha en 

koppling mellan de utvalda museerna och historiecentret i Fisksätra. Kopplingen ligger å ena sidan i 

temat krigshistoria, å andra sidan i hur man arbetar med texter hos museum som har många 
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respektive färre föremål att visa. Ytterligare en anledning till att jag valde dessa tre museer är att de 

är populära och välbesökta museer, Vasmuseet är till exempel Skandinaviens mest besökta. Min 

tanke var att populariteten kunde ha ett samband med väl genomarbetade utställningstexter. Ett så 

pass stort och populärt museum borde ha både kompetens och resurser att ta fram bra texter för 

att tillfredställa alla besökare. Armémuseum är även det ett populärt museum och blev utnämnd till 

Stockholms bästa museum 2005.5 Det är möjligt att en av anledningarna till utmärkelsen var väl 

fungerande utställningstexter, eftersom dessa är en del av utställningen och museet. Museet 

renoverades dessutom fem år tidigare, år 2000 och kanske passade man då på att redigera och ta 

fram nya texter. Medeltidsmuseet har även det varit under renovering sedan 2007 och mina tankar 

var precis som dem om Armémuseum att där fanns nya färska utställningstexter. Min förhoppning 

var att dessa tre museer, med tanke på deras popularitet eller nyrenoveringar hade just välskrivna 

och väl utformade utställningstexter för mig att granska i min undersökning, men också att 

personal jag intervjuade hade varit med och arbetat med dessa texter och därmed blev dessa 

museer föremål för min granskning och intervjuer.   

E-postfrågor 

Jag höll mig kortfattad i mina mejl och skickade först en förfrågan tillsammans med en 

sammanfattning av uppsatsens syfte och mina intentioner med intervjun. Därefter följde ett separat 

mejl som inleddes med några rader om hur jag uppfattar utställningstexter och därefter själva 

frågorna (se bilaga 1). De fyra första frågorna mjukstartade med att behandla respondentens yrke, 

arbetsuppgifter, utbildning och examensår, eftersom jag ville veta mer om dennes personliga 

bakgrund. Jag ville veta vilken roll denne har på museet, vilka arbetsuppgifter som ingår i den och 

om utställningstexter är en del av arbetsuppgifterna. Jag ville också veta om utbildningen kunde 

anses vara relevant för att skriva utställningstexter. Examensåret var intressant för att se om det 

eventuellt skulle gå att avgöra om den som tagit examen relativt nyligen hade en utbildning där det 

ingick att lära sig något om utställningstexter. Därefter följde åtta frågor som mer var inriktade på 

utställningstexters syfte (överensstämmer den med vad jag tror är syftet?), arbetsprocessen med 

dessa (hur går arbetet till och i vilket skede börjar det?), redigering av dem (är de lätta att byta ut 

om man upptäcker fel eller brister?), riktlinjer kring dem (finns det en mall att följa?) och vilka man 

skriver till (vilka/vilken målgrupp?). Frågorna hölls raka och enkla och jag förutsatte att 

respondenten kunde mer om ämnet än jag och att frågorna inte framstod som för komplicerade.  

Valet att använda e-postfrågor istället för att genomföra intervjuer har flera fördelar, till exempel 

har respondenten tid att överväga svaren på oväntade frågor. Svårigheten blir dock att det inte 

finns möjlighet för forskaren att ställa spontana följdfrågor samt att förtydliga frågor vid behov. En 

annan nackdel är att forskaren inte har möjlighet att se respondentens kroppsspråk, pauser, 

betoningar, leenden och missnöje, vilka annars är viktiga vid ett personligt möte med en annan 

människa, menar Anne Ryen som är författare till boken Kvalitativ intervju (2004, s. 197). En fördel 

är emellertid att sammanställningen av data blir enklare eftersom sammanställningar av egna 

anteckningar inte blir nödvändig eller att få ner en eventuell bandinspelning på papper. Men en 

förutsättning för att respondentens redan skrivna svar ska underlätta för forskaren är att 

respondenten kan uttrycka sig väl i skift. Min förhoppning var att respondenterna skulle ha god 

stilistisk kompetens med tanke på att det i deras arbetsuppgifter ingår att behandla 

utställningstexter av något slag.  

Jag valde inte bara e-postfrågorna framför intervjuer utan också framför en enkätundersökning. I 

en enkätundersökning finns oftast fasta och i förväg formulerade svarsalternativ. Svaren brukar 

placeras in i någon form av skala till exempel från bra till dåligt, mycket till lite, alltid eller aldrig. I 

mitt fall ville jag inte ha svar som var tvungna att graderas efter en skala. Jag ville ha öppna frågor 

                                                             
5 Detta går att läsa på Armémuseums webbplats (www.armemuseum.se). Det framgår dock inte på vilka 

grunder det utsågs till Stockholms bästa museum. 
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där respondenten med egna ord kunde formulera sitt svar. Jag hoppades att jag på så vis kunde få 

fram respondentens attityder och åsikter. Med en hypotes om att respondenterna besitter en 

stilistisk kompetens kände jag ingen oro över att den skriftliga formen av svar skulle bli ett 

problem.  

Analys av texter 
Armémuseum, Medeltidsmuseet och Vasamuseet blev föremål för denna granskning. Dels för att de 

behandlar någon form av krigshistoria och hur människor levde under den aktuella tiden och dels 

för att de varierar i storlek, sett till både yta och antal föremål. Medeltidsmuseet är ett mindre 

museum jämfört med både Vasamuseet och Armémuseum och en fundering var om det finns en 

skillnad i hur stora respektive mindre museum använder sig av utställningstexter. Jag valde att 

analysera fyra utställningstexter med utgångspunkt från teorier om språkets olika funktioner. Jag 

ville titta närmare på texternas språk, innehåll och struktur för att se om de är rena 

faktaframställningar där författaren inte är synlig, som Ekarv hävdade var situationen för tjugo år 

sedan. Målet var att efter granskningen kunna avgöra om de presenterade författarnas kritik är 

befogad än idag. Är texterna fortfarande för långa, för komplicerade, rena faktaframställningar och 

så vidare vilket gör att besökaren lämnas utanför? Ekarv talar om det hemliga brödraskapets 

princip: att hålla koden hemlig. Man riktar sig till de sina istället för besökaren (1991, s. 115).  

På Vasamuseet och Armémuseum hade jag med mig kamera och fotograferade ett slumpvis antal 

texter som jag tyckte mig se innehålla brister som enkelt skulle kunna omarbetas för att göra dem 

bättre eller var väl skrivna som kunde fungera som exempel på en väl fungerande text. Texterna 

innehöll element som jag reagerade på antingen i formen, innehållet eller språket. På 

Medeltidsmuseet var inte fotografering tillåten, men texterna i utställningen fanns även tillgängliga 

i museikatalogen. Väl hemma med bilderna gjorde jag mitt urval av texter som jag hoppades skulle 

bli intressanta att analysera.  

Liljestrand talar om att en textanalys har två steg vilka är analys och syntes. Analysen innebär att 

plocka isär något, detaljer ur texten medan syntes innebär att sätta ihop något, att sammanställa 

detaljerna till en helhet. Och det är efter detta sätt jag har genomfört min granskning genom att 

först analysera texten genom att plocka ur och identifiera viktiga detaljer ur den för att sedan 

komma fram till en sammanställning. Som vägledning har jag haft Liljestrands påminnelselista med 

aspekter och markörer som kan vara betydelsefulla i texten. Dessa är: 

Innehållsaspekter ämnesområde, fiktiv/ verkligt, motiv, tid, förlopp osv.  

Strukturaspekter textindelning, ordningsföljd, komposition osv. 

(Typo-)grafiska markörer textuppställning, textuppdelning, stilsort, layout osv. 

Fonologiska markörer klangverkan, rim, meter, avvikande stavning osv. 

Morfologiska markörer ordbildning, ordformer, böjningsformer osv. 

Lexikala markörer ordklasser, variation i ordförråd, temaord, ordlängd osv. 

Syntaktiska markörer emfas, talspråk, personlig/opersonlig, passiv, tempusväxling osv. 

Meningsbyggnad längd, typ, bindning, satsföljd, bisatser osv. 

Stilfigurer  bildmässiga, repeterande, kontrasterande, dramatiska osv. 

Textbindning  när- och fjärrbindning, Textbindande element, tematik osv. 

Som Hellspong och Ledin påpekar ska man inte följa en analysmodell mekaniskt utan lita till sitt 

eget omdöme för att avgöra när analysen ger intressanta eller triviala resultat. Jag har följt deras 

fyra råd att vara flexibel och anpassa analysen till texten, att sålla och inte ta upp allt, att vara 

kreativ och inte använda modellen mekaniskt utan för att få idéer och att tillsist sammanfatta vad 
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jag sett så att inte analysen förlorar sig i orealistiska detaljer. Därefter gav jag förslag på hur man 

kan omarbeta texterna för att få bättre läsbarhet, läslighet och ett högre läsvärde. 

Resultat 

Svar från museivärlden 
Frågorna berörde respondenternas utbildning och bakgrund och deras syn på och arbete med 

utställningstexter. Sex personer som är verksamma inom museiyrket svarade. Dessa är: 

Karin Tetteris, intendent på Armémuseum. Hon arbetar med kunskapsuppbyggnad och 

förmedling angående föremålssamlingen och är även projektledare för utställningar. Hon har 

studerat konstvetenskap och tog examen 1994.  

Johanna Väpnargård, museipedagog på Armémuseum. Hon arbetar på Enheten för produktion 

och pedagogik och ansvarar för visningsverksamheten. Hon har även varit projektledare för fyra 

utställningar. Johanna har studerat litteraturvetenskap och även gått en kurs för projektledare med 

inriktning mot utställningar. Hon tog examen 2001. 

Andreas Ohlsson, intendent, på Armémuseum. Han arbetar främst med projektledning och 

säkerhetsfrågor. Anders har studerat historia, etnologi, vetenskapsteori och astronomi. Han tog 

examen 2003.  

Anders Åborg, museipedagog på Armémuseum. Han arbetar med visningar, presentationer och 

föredrag och även utställningsproduktion där text, form, föremål, intervjuer och innehåll ingår. 

Anders är också musiker men har även studerat typografi, sjukvård och medie- och 

kommunikationsvetenskap. Han tog examen 1998. 

Tina Rodhe, museilektor och projektledare på Stockholms medeltidsmuseum. Hon är ansvarig för 

pedagogiska frågor och har även varit projektledare och producent för det nyöppnade 

Medeltidsmuseet. Hon har gått kulturvetarlinje samt lärarhögskola och tog examen 1987 

respektive 1994. 

Malin Fajersson, avdelningschef på Statens maritima museer där Vasamuseet, Sjöhistoriska 

museet och Marinmuseum ingår. Hon har mest administrativa uppgifter som att leda och fördela 

arbetet på Förmedlingsavdelningen. Hon har gått en bebyggelseantikvarisk linje och studerat konst. 

Examen tog hon 1985.  

Gemensamt för de personer som svarade på frågorna var att de alla på något sätt är involverade i 

arbetet att ta fram utställningstexterna. Ingen är dock en renodlad skribent, exempelvis redaktör, 

journalist eller författare. Deras utbildningar är likartade; examen eller studier i konstvetenskap, 

litteraturvetenskap, kulturvetenskap, historia och etnologi, men även studier i typografi, 

kommunikationsvetenskap och svenska. Två av respondenterna från Armémuseum har gått 

speciella skrivarkurser som ordnats av Riksutställningar och Centrum för lättläst. Även workshops 

i textskrivande har förekommit. På frågan om och hur utställningstexter togs upp under deras 

utbildningar svarar samtliga att de inte togs upp alls. Malin Fajersson6, avdelningschef på Statens 

maritima museer tror att orsaken till det kan vara ”att de flesta som arbetar med kulturhistoriska 

utställningar inte har en utbildning för detta ändamål av det enkla skälet att det inte funnits sådana 

utbildningar förut.” 

                                                             
6 Malin Fajersson, avdelningschef på Statens maritima museer, e-postfrågor den 26 maj 2010. 
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Jag är informationsdesigner och har aldrig förut varit inblandad i projekt som riktar sig till museum 

och mina kunskaper om museivärlden och yrket är små. Därför gav de här frågorna som jag ställde 

mer information och en fingervisning om hur arbetet med utställningstexter kan se ut på tre 

populära museer i Stockholm. Det gav en grund att stå på. Därtill ville jag inte börja mitt arbete med 

en felaktig föreställning om vad en utställningstext är och vad den har för syfte varför jag bad 

respondenterna att kommentera min definition av detta. Höll de med om den eller ansåg de något 

annat? Samtliga höll med om min definition men två av dem ville även göra vissa tillägg. Andreas 

Ohlsson7, intendent på Armémuseum tycker att utställningstexten även ska problematisera något, 

där besökaren kan stanna upp och fundera. Utställningstexten ska inte likna en ”boktext” utan den 

ska kort sammanfatta ett ämne och bryta av med frågor och reflektioner till besökaren. Ohlsson 

håller inte helt med om att en utställningstext kan förstås oberoende av utställningen eftersom 

texten alltid finns i relation till föremålen, byggnaden eller vad man har framför sig. Den kan å 

andra sidan fungera utanför utställningens lokaler i kombination med bilder exempelvis i en 

utställningskatalog. Malin Fajersson8 menar att en utställningstext är en egen textart som skiljer sig 

från allt annat skrivande. Den är som bäst när den är kort och fokuserar på det väsentliga, vilket är 

ett svårt uppdrag, enligt henne.  

Alla respondenter presenterar en liknande uppfattning om vad syftet med utställningstexten är: 

den ska ge ett nödvändigt sammanhang, kommunicera och knyta ihop; presentera och förklara 

föremålet eller det som är knutet till föremålet; den ska vara spännande och intresseväckande och 

föra utställningens berättelse framåt. Utställningstexten ska vara en integrerad del i utställningen 

och utgöra en helhet tillsammans med de andra komponenterna i utställningen. När börjar då 

respondenterna att arbeta med sina texter – tidigt eller sent? 

Svaren visar att skedet då respondenterna börjar arbeta med utställningstexterna varierar, ingen 

verkar dock vänta med detta arbete till sist i processen. Johanna Väpnargård9, museipedagog på 

Armémuseum, menar att det alltid bör finnas gott om tid till textskrivande och textbearbetning. 

Själva arbetsprocessen med utställningstexterna som respondenterna beskriver kan sammanfattas 

som att man först utgår från research och råmanus. Sedan bestämmer man för vem man skriver, 

vad man ska berätta om och ur man ska berätta. Därefter börjar planeringen och genomförande av 

själva textarbetet. Texterna skrivs, omarbetas, redigeras och översätts.  Ledningsgrupper och 

chefer; interna och externa granskare går igenom och faktakollar texterna. Därefter diskuteras 

placeringen av texterna i rummet. Men hur var det nu med sådana texter som redan sitter i 

utställningen men som behövde bytas ut, trots att det kanske är omständligt? 

Karin Tetteris10 på Armémuseum menar att de skriver ut texterna på en maskin som finns belägen i 

huset, vilket betyder att det är relativt enkelt och billigt att ändra på texter. Men är texterna skrivna 

på andra material, exempelvis träskivor blir det svårare. Andreas Ohlsson11, också vid 

Armémuseum ger liknande svar, han menar att det helt beror på vart texterna är placerade. Sitter 

de i montrar blir det svårare. Anders Åborg12 på Armémuseum menar att det rent praktiskt går att 

ordna nya texter och skyltar på ett par dagar. Trots det, menar han, finns det textskyltar med 

påtalade felaktigheter i basutställningen som inte åtgärdats än, trots att det gått tio år! Men hur gör 

man då för att undvika att skyltarna till exempel blir dåligt skrivna, erbjuder museet några riktlinjer 

till författarna?  

                                                             
7 Andreas Ohlsson, intendent på Armémuseum, e-postfrågor den 6 maj 2010. 
8 Malin Fajersson, avdelningschef på Statens Maritima Museer, e-postfrågor den 26 maj 2010. 
9 Johanna Väpnargård, museipedagog på Armémuseum, e-postfrågor den 3 maj 2010. 
10 Karin Tetteris, intendent på Armémuseum, e-postfrågor den 29 april 2010. 
11 Andreas Ohlsson, intendent på Armémuseum, e-postfrågor den 6 maj 2010. 
12 Anders Åborg, museipedagog på Armémuseum, e-postfrågor den 30 april 2010. 
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Av svaren att döma finns inga riktlinjer på något av museerna, i alla fall inte rent skriftligt. Däremot 

finns outtalade ”standarder” att följa, eller mål att nå upp till. Karin Tetteris13, intendent på 

Armémuseum, svarar att museet arbetar aktivt för att göra texter som är lättlästa och lättillgängliga 

för så många som möjligt. De ska inte cementera gamla värderingar av exempelvis klass och kön. 

Malin Fajersson14 på Statens maritima museer, svarar att man visst skulle kunna ha mer utarbetade 

riktlinjer, men att de som arbetar inom museerna vet att de ska hålla sig till respektive museums 

grafiska profil och de typsnitt som hör dit. Anders Åborg15, museipedagog på Armémuseum, svarar 

att pedagoger på flygvapenmuseum har sammanställt en lathund med riktlinjer för texter, vilka är 

till hjälp även om de innehåller en del självklarheter. Utöver det beskriver han att det brukar pågå 

en lång diskussion om hur lättlästa texter bör vara och se ut. Han menar att bristen på tydliga 

riktlinjer för textproduktionen är både en välsignelse och en förbannelse.  

Under textproduktionen går författarna igenom för vem de skriver, vem texterna riktar sig till. 

Pettersson förespråkar att det är viktigt att tidigt analysera vem mottagaren är och vilka 

egenskaper denna besitter (2007, s. 31). Jan af Geijerstam talar också om att museerna ibland har 

en föreställning om att basutställningen ska passa alla, ”den gyllene genomsnittsbesökaren” som 

han kallar det, vilken får egenskaper som en arbetare med studentexamen, men samtidigt ett vuxet 

barn utan bestämda åsikter (1998, s. 71). Anders Åborg16 menar att man på Armémuseum riktar sig 

till den museibesökande allmänheten, i alla fall i basutställningarna. I de tillfälliga 

basutställningarna skiftar det mellan barnanpassat och akademikeranpassat. Tina Rodhe17, 

museilektor och projektledare på Stockholms medeltidsmuseum svarar att man där riktar sig till 

den intresserade allmänheten. Malin Fajersson18 menar att man på Vasamuseet måste rikta sig till 

en bred målgrupp som hon kallar för ”den nyfikne 12-åringen”, vilket, enligt henne, innebär att man 

når både barn och vuxna utan att det blir för svårt eller förenklat för någon grupp.  

Analys av utställningstexter 
De tre museer jag besökte använder sig alla av texter i sina utställningar. Av naturliga skäl kunde 

jag inte granska alla dessa texter närmare i detta arbete. Istället valde jag att slumpvis fotografera 

ett antal texter från varje museum för att vid skrivbordet sedan göra ytterligare ett urval som jag 

tyckte skulle vara intressanta att göra en textanalys på. Fyra texter blev sedermera föremål för 

analys. Tre av texterna har jag delvis omarbetat efter Liljestrands, Hellspong och Ledins 

textmodeller för att visa prov på hur man kan göra texterna mer läsliga, läsbara och läsvärda. 

Vasamuseet 

På Vasamuseet vandrade jag genom samtliga utställningar. Museet är stort och har många föremål, 

till vilka det också finns texter. Det första intrycket jag fick är också att det finns många texter. En 

del är längre, andra kortare. De är skrivna/tryckta på olika material, skyltarna varierar i storlek, 

färg och form och placeringen varierade i höjdled. I utställningen ”Livet ombord” visas föremål som 

hittats när Vasa bärgades. Här handlar texterna just om livet ombord på Vasa. Det problematiska 

här är att besökaren måste hålla i minnet att livet ombord för sjömännen på Vasa faktiskt aldrig 

hann börja eftersom hon sjönk redan inne i Stockholms hamn. Det som berättas om livet ombord på 

textskyltarna är generellt för hur sjömän hade det på den tiden då man seglade med liknande 

krigsfartyg. I början av utställningen möttes jag av en skylt som försöker förmedla detta problem 

till besökaren. Texten utmärker sig främst på det textuella planet, med dess disposition och dess 

                                                             
13 Karin Tetteris, intendent på Armémuseum, e-postfrågor den 29 april 2010. 
14 Malin Fajersson, avdelningschef på Statens maritima museer, e-postfrågor den 26 maj 2010. 
15 Anders Åborg, museipedagog på Armémuseum, e-postfrågor den 30 april.  
16 Anders Åborg, museipedagog på Armémuseum, e-postfrågor den 30 april. 
17 Tina Rodhe, museilektor/projektledare på Medeltidsmuseet, e-postfrågor den 19 maj 2010. 
18 Malin Fajersson, avdelningschef på Statens maritima museer, e-postfrågor den 26 maj 2010. 
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TRÄNGSEL, 

SJUKDOMAR, 

STANK 

Om Vasa inte hade sjunkit  

hade förhållandena ombord varit hårda,  

även om sjömännen inte var i strid.  

Värst ombord hade kanske trängseln varit eller 

sjukdomarna och den vidriga stanken  

från slagvattnet i hålskeppet.  

 

NÄR  

INGENTING  

HJÄLPTE 

Enstaka skepp fick tjänstgöra som 

sjukskepp och förde de smittade 

iland. 

Många sjuka inkvarterades hos 

allmogen på Öland. 

Skepp som haft döda och sjuka 

ombord röktes med svavel och 

tjärades. 

Sjöbegravningar förekom, men vi  

vet inte i vilken utsträckning. 

Original 

lexikalitet. Den har en rubrik som ska tala om vad brödtexten handlar om och brödtexten är inte 

särskilt lång. Den känns inbjudande att läsa. Rubriken ”Stank, sjukdomar, väntan” brister dock i 

tydlighet. Brödtexten tar upp att sjukdomar härjade ombord och att det luktade illa, men hur var 

det med den väntan som nämns i rubriken? I första meningen i brödtexten finns ett man. Detta man 

har inte tidigare omtalats i texten och det blir oklart vilka man som det syftas på. Att byta ut man 

mot sjömännen eller besättningen hade blivit en tydligare och mer intressant introduktion för 

läsaren om vem eller vilka texten handlar om. Texten handlar också om hur livet hade kunnat vara 

ombord på Vasa. För att förtydliga detta hade man kunnat vända på texten. Nu presenteras denna 

kärnpunkt sist. För svaga läsare kan frasriktigt radavfall vara bra och jag tror att det hade fungerat 

bra att låta de nya meningarna i texten börja på egen rad. I mitt förslag på omarbetning stämmer 

rubriken överens med brödtexten och de är skrivna i den ordning de nämns. Det viktigaste kommer 

först d.v.s. om Vasa hade sjunkit hade förhållandena kunnat vara dessa. Sjömännen har ersatt man 

och textens två meningar börjar på ny rad och de avslutas där talfrasen slutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samma utställning möttes jag av en skylt med rubriken 

När ingenting hjälpte. Det första jag reagerar på är 

rubriken. Kanske kunde man förtydliga med vad det var 

som inte hjälpte vem, exempelvis: När sjuka inte kunde 

botas. Nedanför rubriken följer en brödtext i form av en 

punktlista, vilken gör texten ”hackig”. Texten har fyra 

meningar, där mening ett och två hör samman, men har 

blivit uppdelade i varsitt stycke. Dessa meningar börjar 

med orden enstaka och många. Ekarv menar att sådana 

ord, som en del, de flesta och ofta, gör texten mindre 

distinkt. De används med syftet att precisera, men 

effekten blir ofta den motsatta (1991, s. 71). Samma 

meningar har också ett inkonsekvent ordval där det i 

mening ett fördes smittade i land medan det i mening 

två inkvarterades sjuka på Öland. Ett annorlunda ordval 

är allmogen som också nämns i mening två. Det är ett 

ovanligt ord idag men speglar tiden för Vasa. Ordet 

skulle dock kunna bytas ut till exempelvis bondefolket 

och fler besökare skulle kunna lista ut ordets innebörd. 

Mening ett och tre har dessutom så kallade horungar, 

det vill säga ett ord som står ensamt på en rad.  

STANK,  

SJUKDOMAR,  

VÄNTAN 

Livet ombord var hårt även när 

man inte var i strid. Värst var  

kanske trängseln, sjukdomarna 

och den vidriga stanken från  

slagvattnet i hålskeppet. Så hade 

förhållandena varit även på  

Vasa… om hon seglat vidare. 

 Original Omarbetning 
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NÄR SJUKA INTE KUNDE BOTAS 

De som var sjuka ombord  

fick åka iland med sjukskepp. 

Där fick de bo hos bondefolket  

på Öland. 

Skepp som haft döda och sjuka ombord  

röktes med svavel och tjärades. 

Sjöbegravningar förekom också. 

 

Omarbetning 

I mening tre berättar man om hur skeppen röktes och tjärades efter att det funnits döda ombord, 

men man förklarar dessvärre inte varför. I sista meningen skriver man att det förekom 

sjöbegravningar, men istället för att tala om hur dessa gick till får läsaren veta att man inte vet i 

vilken utsträckning sjöbegravningarna förekom. Texten genomsyras av tveksamhet, man vet inte 

exakt hur många skepp som var sjukskepp eller hur många som fick bo på Öland. Man vet inte 

heller i vilken utsträckning sjöbegravningar förekom. Jag har gjort ett förslag på hur meningarna 

kan formuleras annorlunda. I mitt förslag redovisar rubriken tydligare vad den efterföljande texten 

handlar om. Precisionsorden, enstaka och många är borta vilket, lite motsägelsefullt, gör texten mer 

precis och inte lika tveksam. Ordvalet har blivit mer konsekvent där sjuka först nämns i rubriken 

för att sedan återkopplas i texten och allmogen har byts ut till bondefolket. Därefter har styckena 

blivit två istället för fyra, vilket gör att texten får ett bättre flyt och meningarna ett tydligare 

sammanhang. De så kallade horungarna är borta och meningarna är anpassade efter frasen. 

Resultatet blir en tydlig text utan tveksamheter, med bättre disposition.  

 

 

 

 

 

 

 

Malin Fajersson19 svarade i mina e-postfrågor att hon är medveten om att texterna på Statens 

maritima museer idag är långa och dåligt genomarbetade. De eftersträvar att korrigera när det 

upptäcker fel och brister men att det är lättare sagt än gjort att gå in i ”allkonstverken” och göra 

stora förändringar. De skulle kunna vara bättre på att korrigera och göra det i större utsträckning, 

menar hon. Överlag på Vasamuseet är texterna många och de varierar i kvalitet. Det finns många 

faktabaserade texter men också mer litterära och poetiska texter. Här, precis som på Armémuseet 

märks det att texterna har fler författare; språk och stil varierar. Johanna Väpnargård20 på 

Armémuseum menar dock att det inte behöver innebära någon nackdel utan att det kan göra 

texterna mer spännande. Jag anser emellertid att alla som skriver utställningstexter, oavsett 

museum, bör sträva efter att lägga sig på en språkligt jämn nivå för att skapa enhetlighet.  

Armémuseum 

Armémuseum är precis som Vasamuseet ett stort museum med utställningar belägna på tre plan. 

Här finns uppbyggda miljöer och dockor i naturlig storlek som poserar i olika situationer. Till 

miljöer och föremål finns också texter, de är ofta långa och många. En del är målande berättelser 

där man använder olika retoriska stilknep för att locka till vidare läsning. Andra är mer stringenta. 

Ibland har formen fått gå före innehållet, vilket märks där det blivit fula avstavningar och extra 

avstånd har lagts till mellan orden för att texten är justerad i båda marginalerna. I texterna är 

författarna oftast bra på att förklara ord som de tror är obekanta för läsaren. På en skylt om 

tillvaron i fält finner man exempelvis denna mening: ”Krigarnas avlöning, solden, var en mycket 

osäker inkomst.”. Men man kan även finna meningar som den på skylten om befästningar: ”I takt 

med renässansens vetenskapliga framsteg utvecklades fortifikationskonsten till ett intrikat, 

                                                             
19 Malin Fajersson, avdelningschef på Statens Maritima Museer, e-postfrågor den 26 maj 2010. 
20 Johanna Väpnargård, museipedagog på Armémuseum, e-postfrågor den 3 maj 2010. 
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geometriskt system av olika försvarsverk: torrgravar, glaciser, raveliner, kaponjärer, bastioner, 

kurtiner och tenaljer.”. Här följer som synes många fackord efter varandra vilka inte presenteras 

närmare, varför läsare som inte har förkunskaper om ämnet blir utelämnad. En text där jag inte 

kände mig utelämnad var den om krigare mot betalning. Författaren till den här texten försöker 

fånga läsarens intresse med olika retoriska stilknep och med ett språk som ligger nära talspråket. I 

första stycket står att ”knektarna kämpade inte för idéer eller fosterland – de kämpade för pengar!”, 

vilket är en form av stegring, en ökning av intensitetsgrad, som avslutas med ett utrop (Cassirer 

2003, s. 215). Andra styckets första mening avslutas med orden ”med befäl och allt.”, vilket ligger 

nära talspråket. I sista stycket liknar författaren fänikornas värvare med vår tids PR-folk, en 

koppling till nutiden för att läsaren ska förstå värvarnas roll bättre. I sista meningen finner man en 

metafor där författaren skriver att soldatyrket framstod i bättre dager genom ett vinglas. De här 

stilknepen och det nära talspråket anser jag gör texten levande, lättläst och den får ett bra flyt. En 

mening ur samma text skulle dock må bra av att formuleras om: ”Kriget vanns oftast av den som 

hade råd att anlita flest landsknektar.”. Meningen börjar med verkan och avslutar med orsak. En 

naturligare följd hade varit det omvända, att börja med orsak och avsluta med verkan, det vill säga: 

”Den som hade råd att anlita flest landsknektar vann oftast kriget.”.  

 

Skylten om krigare mot betalning ser ut som många andra utställningstexter på Armémuseum, en 

relativt lång text med tillhörande bild. De liknar sidor ur en bok. Å ena sidan har man ett enhetligt 

uttryck då skyltarna följer samma mönster, å andra sidan finns det en övertyngd av detta. Intrycket 

blir statiskt. Vidare varierar texterna i stil och språk, antagligen för att det är fler författare 

inblandade. Ibland är texterna lättlästa och medryckande, som den om krigare mot betalning. 

Ibland antar texterna en mer stringent, vetenskaplig stil, som den om befästningar.  

Medeltidsmuseet 

Medeltidsmuseet är mindre till ytan än Vasamuseet och Armémuseum, det har också färre föremål. 

Miljön inne på museet är delvis en uppbyggd medeltida stad, vars centrum är Gustav Vasas 

KRIGARE mot BETALNING 

I slutet av 1400-talet och långt in på  

1500-talet var schweiziska och tyska 

landsknektar Europas bästa och 

mest anlitade soldater. Kriget vanns  

oftast av den som hade råd att  

anlita flest landsknektar. Knektarna 

kämpade inte för idéer eller  

fosterland – de slogs för pengar! 

Den furste, som hade behov av  

landsknektar, hyrde in dem 

förbandsvis (fänikor på 400-500  

man) med befäl och allt. Gustav Vasa fick låna några fänikor tyska landsknektar på  

kredit av Hansastaden Lübeck för att kunna föra kriget mot danskarna till ett  

framgångsrikt slut.  

Fänikornas värvare reste runt i Europa och lockade in unga män i yrket. De var sin tids  

PR-folk. De sökte upp ställen där folk samlades, slog på trumma för att väcka  

uppmärksamhet och frestade med äventyr och pengar. Soldatyrket framstod i bättre  

dager sett genom botten på ett vinglas; krogen var ett bra ställe att värva folk vid.  

 

 

BILD 
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stadsmur från 1530 (Katalog 2010, s. 9). 

Runtomkring i miljön finns texter, men de är inte så 

många. Som Rodhe21 svarar så finns det flera nivåer 

i utställningen, med huvudtexter till varje avsnitt. 

Huvudtexterna inleds med rubriker som ”Staden”, 

”Rytaren och soldaten” och ”Galgbacken”. Sedan 

följer texter som behandlar avsnittet i fråga. 

Huvudtexterna är relativt långa, men det 

kompenseras av att de är få. Det finns kring 20 

huvudtexter i hela utställningen, vilket är långt 

mycket färre än på exempelvis Armémuseum och 

Vasamuseet. Medeltidsmuseet lösning att dela upp 

texterna i huvudtexter och undertexter tror jag ger 

fördelen att läsarna vet vad de ska leta efter och att 

den hierarkiska uppdelningen ger en trygghet i att 

veta på vilken nivå texten befinner sig.  

Huvudtexterna har en tydlig disposition som följer 

en röd tråd. Huvudtexten om ”Staden” berättar i 

kronologisk ordning om när och hur Birka uppstod, 

hur Sigtuna sedan tog över rollen som viktigaste 

stad i området för att sedan lämna plats åt 

huvudstaden Stockholm. Det kronologiska 

berättandet tillsammans med en varierande 

meningslängd ger en behaglig rytm i texten. Nedan 

följer första stycket ur texten om ”Staden”. Den är 

hämtad ur Medeltidsmuseets katalog (2010, s. 17) 

eftersom fotografering inte är tillåten inne på 

museet. Texten i katalogen är densamma som den 

som finns i utställningen på museet.  

Reflektion kring resultat 
Intervjusvaren kommer bara från en handfull 

personer inom museivärlden vilka arbetar med utställningstexter. Svaren ger därmed bara en 

fingervisning om hur situationen kring utställningstexter ser ut idag. Av svaren att döma verkar det 

som att det finns en medvetenhet om kritiken som riktats mot utställningstexter. I alla fall hos de 

museer jag varit i kontakt med. Ingen av respondenterna uppgav att de fått någon utbildning i att 

skriva utställningstexter men däremot att museet erbjudit kurser och vidareutbildning inom 

skrivande. Det tycker jag tyder på en ökad medvetenhet om problemet. 

Av de analyser och intervjuer jag genomförde märkte jag att det finns ett överflöd av 

utställningstexter, mängden blir ibland överväldigande. Att läsa så många texter är tröttande för 

både huvud, ögon och ben. Som besökare är man å ena sidan inte tvingad till att läsa alla texterna. Å 

andra sidan kanske de går miste om något intressant om de inte tar del av texterna. 

Medeltidsmuseet hade minst antal texter, vilket kan ha att göra med att det inte har lika mycket 

föremål som de andra två. Lösning att dela upp texterna i huvudtexter och undertexter fungerade 

väl och jag tror att det ger fördelen att läsarna vet vad de ska leta efter och att den hierarkiska 

uppdelningen ger en trygghet i att veta på vilken nivå texten befinner sig. Färre texter är att 

eftersträva, men det behövs däremot fler levande texter i museerna. Texter där författarens gör sig 

mer synlig med sitt språk och sin stil, med symtom- och signalfunktioner som drar med läsaren in i 

                                                             
21 Tina Rodhe, museilektor/projektledare på Medeltidsmuseet, e-postfrågor den 19 maj 2010. 

(Medeltidsmuseet 2010, s. 17)  
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en levande berättelse. Sådana finns, om än i för liten skala. Jag tror precis som Ekarv att lösningen 

till dessa levande berättelser ligger i hur man förvaltar sitt språk. Det talade språket stämmer mer 

överens med vårt tankespråk än vårt skriftspråk. I skriftspråket kan man lätt fastna i abstrakta, 

formella och omständliga formuleringar. Ekarv vill därmed att man ska lita på sitt talspråk, 

eftersom det fungerar utmärkt för utställningstexter också (1991, ss. 56-57). Under mitt besök på 

Vasamuseet ”tjuvlyssnade” jag på en guide för barn i utställningen ”Ansikte mot ansikte”. Jag 

jämförde hennes talade ord med det som stod skrivet i texterna. Hennes berättelse var konkret, 

med värdeladdade ord, betoningar och frågor, det var levande och mer intressant än den skrivna 

texten. Vad som är just läsvärt är som bekant en subjektiv uppfattning. Det är avhängigt om texten 

är läslig och läsbar; de tre delarna hör samman (Ekarv 1991, s. 39). Ibland haltar denna koppling 

hos texterna som jag sett på museerna och ibland stämmer den. Och när det stämmer är det en 

fröjd att läsa. 

Slutsats och diskussion 
Jag tänker inte avsluta den här uppsatsen med att tala om hur man ska skriva utställningstexterna 

till de två nya museerna i Fisksätra. Som jag nämnde i inledningen tror jag inte det är möjligt att 

göra detta, det är för många omständigheter som spelar in för att kunna säga exakt hur en bra 

utställningstext ska skrivas. Det beror på, vilket har varit ett återkommande ledord sedan jag 

började studera informationsdesign för fyra år sedan. Det beror på textens syfte, det beror på 

mottagarna och det beror på kontexten. Den här uppsatsen presenterar istället råd och rön kring 

utställningstexter, vad deras syfte är, hur man bör arbeta med dem och hur man bör skriva dem. 

Ravelli menar att alla böcker eller arbeten som ger någon form av riktlinjer eller råd om språk eller 

språkfrågor tenderar att väcka två sorters reaktioner. Antingen underkastar man sig auktoriteten 

utan att ifrågasätta regler som ”undvik passiv form” eller ”skriv korta meningar”. Eller så sätter 

man sig upp mot dessa regler i protest eftersom man inte vill att någon talar om för en hur och vad 

man får skriva; den kommunikativa friheten har blivit hotad (2006, s. 4). Jag vill inte utlösa någon 

av dessa reaktioner. Jag vill istället att de som arbetar med projektet tänker kritiskt kring 

utställningstexter, att de inte sväljer alla råd och regler som presenteras här eller någon annanstans 

med hull och hår utan tänker efter vad som passar för dem i den aktuella situationen.  

Vad jag däremot vill tala om och som jag av erfarenhet vet är att ett noggrant förarbete alltid lönar 

sig, oavsett om man ska tapetsera ett rum eller skriva texter till utställningar. När vi tapetserar 

måste vi först fundera på vad rummet ska användas till och vilken tapet som passar till det 

ändamålet. Sedan måste vi veta vem eller vilka det är som ska använda det här rummet, vad de har 

för förutsättningar. Därefter måste frågan ställas vad vi vill att dessa personer ska tänka när de ser 

tapeten, vad ska de få för känsla när de ser på den och när de går därifrån? Vi måste bestämma 

tapetens syfte. Men tapeten kommer inte sitta där helt ensam i rummet, den kommer att samspela 

med resten av möblerna och utgöra en helhet tillsammans med dem. Det måste vi ta hänsyn till, 

sedan kan vi börja med den andra etappen, att riva ner den gamla tapeten och slipa och spackla 

över skavanker. Och sedan slipa och spackla lite till och lite till, tills vi tror att det är en bra grund 

för tapeten att fästa på och som vi tror att personerna som ska använda rummet uppskattar. Först 

därefter kan vi sätta tapeten på plats, våd för våd, och se hur tapeten och mönstret växer fram och 

hur den samspelar med möblerna. Det kanske viktigaste skedet är att se hur personerna som sedan 

passerar genom rummet regerar och ta fasta på deras åsikter. Kanske visar det sig att förarbetet 

och tapeten inte var så bra i alla fall, mönstret är för kraftigt, den har släppt i kanterna här och var, 

skarvarna är dåliga och det har blivit bubblor bakom. Det bästa vore att tapetsera om på en gång, 

trots att det känns trist och omständligt. En lösning är att anlita en professionell målare som kan 

det här med tapetsering. Det går dubbelt så fort och resultatet blir bättre. 

Jag tycker inte att man ska se det som ett nederlag eller hot mot utställningen att överlåta 

textarbetet till en professionell skribent. Persson riktar kritik mot detta och undrar varför hon ska 
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överlåta textarbetet till någon som inte är lika insatt i och har lika stor kunskap om utställningen 

som hon själv. Jag tror dock att det är just här som styrkan ligger, att överlåta arbetet till någon som 

inte är lika insatt. Ofta är det så, inte bara i utställningssammanhang, att upphovsmakaren är helt på 

det klara med vad han eller hon vill säga och förmedla men det är inte alls lika självklart för 

mottagaren. Hur många är vi inte som läst bruksanvisningar och manualer till någon teknisk pryl 

som är nästintill obegripliga? Den enda som förstår texten är den tekniska skribenten som är väl 

insatt i hur prylen fungerar. Därför kan det vara bra när någon utomstående, som inte är insatt i de 

tekniska bitarna skriver, då landar texten på en nivå som är mer anpassad efter mottagaren.  

Att anlita en professionell skribent är ett sätt att få fram bra utställningstexter. Ett annat är att helt 

välja bort texter i utställningen och låta föremålen tala för sig själva. Dock ingen god idé om man 

anser att föremålen behöver texten för att förmedla sin historia, att de förutsätter varandra. Om 

man däremot anser att utställningstexter är allt för styrande och hämmar besökarens egna 

fantasier och reflektioner så är det en lösning att utesluta dem. Jag tycker nog att den senare 

kritiken riktas mer mot utställningstextens innehåll snarare än utställningstexten som företeelse.  

Noggrant genomarbetade, väl disponerade och skrivna utställningstexter som involverar läsaren 

och bjuder till eftertanke tror jag kan vara en hjälp för läsaren att förstå föremålens och 

utställningens budskap. Men en dåligt formulerad och styrande text där författaren inte tagit reda 

på eller brytt sig om att anpassa nivå och innehåll till mottagaren är ingen bra text. Den stjälper mer 

än vad den hjälper och jag tycker att dessa borde uteslutas. Lösningen är att eftersträva 

utställningstexter med god läslighet, läsbarhet och läsvärde istället för att försöka utrota dem. Med 

kritiska ögon och ett noggrant förarbete kommer projektet med de två nya museerna i Fisksätra att 

kunna tapetsera alla sina rum med ett professionellt resultat där både tapet och möbler samspelar. 

Vidare forskning 
Ett steg vidare i min forskning hade varit att följa projektets arbete med utställningstexterna. Hur 

resonerade man kring dem, vem skrev dem och hur blev det färdiga resultatet i utställningen? Hade 

jag fått chansen hade jag själv velat vara med i arbetet med att ta fram texterna. Därefter hade jag 

velat utvärdera besökarnas upplevelser angående utställningstexterna. Deras åsikter är viktiga, det 

är för dem vi skriver. Det spelar ingen roll om författaren tycker att texterna är bra, är inte 

besökaren överens om detta bör deras invändningar tas som konstruktiv kritik för att göra texterna 

bättre.  
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Bilagor 

Bilaga 1: E-postfrågorna 

För mig är en utställningstext en text som är avsedd att användas i utställningslokalen för att 

kommunicera till besökaren. Texten har ett bestämt syfte och är en integrerad del i utställningen. 

En utställningstext kan vara en text som handlar om bilden (föremålet), som förklarar bilden 

(föremålet) eller en text som är relaterad till utställningen och som kan läsas och förstås oberoende 

av utställningen. Även dikter och citat kan gå under kategorin utställningstexter men däremot inte 

så kallade ”wayfindingskyltar”.  

Känn dig fri att svara på frågorna i den ordning som känns logisk för dig och lägg gärna till egna 

funderingar om du tycker att jag missat något! Skriv dina svar här i dokumentet eller i ett mejl.  

Om din bakgrund 

 Vad har du för yrkestitel? 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Vad har du för utbildning/utbildningar? 

 Vilket/vilka år tog du examen? 

Om utställningstexter 

 Hur ställer du dig till min definition av utställningstexter? Skiljer sig den från din 

uppfattning, och i så fall hur? 

 Vad anser du att utställningstexten har för syfte i utställningen? 

 Om och hur togs utställningstexter upp under din utbildning? 

 I vilket skede i arbetet med utställningen börjar du att arbeta med utställningstexterna? 

 Kan du beskriva arbetsprocessen med utställningstexterna? 

 Har museet några riktlinjer för dig att tillgå när du ska skriva texterna? Om de finns, är de 

till någon hjälp? 

 Vem riktar sig texterna till (målgrupp)? 

 Säg att en utställningstext är färdigskriven och monterad på plats, men sedan visar sig 

innehålla brister, är det då enkelt att redigera och montera den på nytt? 

 

Tusen tack för att du tog dig tid att svara på frågorna! Du har varit till stor hjälp i mitt arbete.  
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Bilaga 2 – Intervjusvar: Anders Åborg på Armémuseum 

Vad har du för yrkestitel? 

Museipedagog. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Utåtriktat, publikt, pedagogiskt. Mycket visningar för grupper. Många specialvisningar – 

dramatiserade visningar har vi haft i flera år. Presentationer och föredrag. Även att praktiskt 

organisera AM:s egna föredrags- och filmträffar. Forskning och kunskapsinhämtning. Konferenser, 

seminarier. Utställningsproduktion, i synnerhet text (katalog, skyltar, föremålstexter, 

informationsblad, audioguide mm) men även form, föremål, intervjuer, innehåll. 

Vad har du för utbildning/utbildningar? 

Typografi, sjukvård, musiker (mitt yrke under 13 år, fortfarande verksam), kulturvetarlinjen SU med 

etnologi/medie- och kommunikationsvetenskap/svenska. 

Vilket/vilka år tog du examen? 

Fil mag. 1998, kompletteringar 2000 – samma år som jag började på Armémuseum. 

Hur ställer du dig till min definition av utställningstexter? Skiljer den sig från din 

uppfattning och i så fall hur? 

Den är oantastlig på något sätt. Inga invändningar.  

Vad anser du att utställningstexten har för syfte i utställningen? 

En mycket ordknapp skyltning har väl som minimifunktion att ge nödvändigt sammanhang. En 

mycket ordrik (bör motarbetas) har oftast ambitionen att forskarna bakom texten vill visa vad de kan. 

Om och hur togs utställningstexter upp under din utbildning?  

Under utbildningen inte speciellt alls, möjligen som delmoment, ”informationsteknik” eller något. På 

museet diskuteras ständigt texter och hur de bör vara skrivna. Jag har även gått kurs på Centrum för 

lättläst. Vi har haft workshops i textskrivning, med externa ledare. Men i alla huvuddrag är 

textproduktionen museets egen. 

I vilket skede i arbetet med utställningen börjar du arbeta med utställningstexterna? 

I alla fall hittills med en gång. Det har oftast fungerat bra men är strängt taget inte alls att 

rekommendera rent allmänt. I något fall hade en gedigen föremålsgenomgång som underlag varit 

bättre. Beror i och för sig på vilken sorts utställning det är. 

Kan du beskriva arbetsprocessen med utställningstexterna? 

Den har skiftat väldigt över tid. I mitt första projekt var jag underställd en redaktör som gav riktlinjer, 

och – viktigt – omfång. Sen har jag själv projektlett utställningar och samtidigt varit ansvarig för 

textmanus. Texterna har i en del senare projekt skrivits av mig och därefter idisslats av ledningsgrupp, 

museiledning och externa granskare. Vilket i vissa fall blivit rent ohanterligt och tagit plågsamt lång 

tid. I andra fall har eftergranskningen varit mikroskopisk. 

Har museet några riktlinjer för dig att tillgå när du skriver texterna? Om de finns, är de till 

någon hjälp? 

Formellt sett – nej. Men Flygvapenmuseums pedagoger har sammanställt en ”lathund” med riktlinjer 

för utställningstexter som vi rekommenderas att ta del av. Den är bra och till hjälp, även om den 

innehåller en hel del självklarheter. Sen pågår en utdragen diskussion om hur lättlästa texter bör se ut 

och hur lättläst textning bör vara och i vilken form. Bristen på tydliga ledningssanktionerade 

principer för textproduktionen är både en välsignelse och en förbannelse. 
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Vem riktar sig texterna till (målgrupp)?  

Enkelt uttryckt – den museibesökande allmänheten. Texterna i basutställningen, som nu är tio år 

gamla, har fått beröm för sin kärva, ordknappa, i vissa fall stramt poetiska och för somliga 

provocerande stil. I de tillfälliga utställningarna har uttrycket skiftat mellan barnanpassat och 

akademikeranpassat. 

Säg att en utställningstext är färdigskriven och monterad på plats, men sedan visar sig 

innehålla brister, är det då enkelt att redigera och montera den på nytt? 

På papperet javisst – och i vissa fall har det gått undan. Rent praktiskt är det inga stora problem, kan 

ordnas på några dagar. Men i andra fall är det oändligt segt och faktum är att det finns textskyltar 

med påtalade felaktigheter i basutställningen som fortfarande inte har ändrats – efter tio år! 
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Bilaga 3 – Intervjusvar: Andreas Ohlsson på Armémuseum 

Vad har du för yrkestitel? 

Intendent vid Armémuseum inom Statens Försvarshistoriska museer. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Jag arbetar främst med projektledning av nya utställningar och ansvarar även för säkerhetsfrågorna 

på Armémuseum. I övrigt är mina uppgifter centrerade kring frågor som rör 1900-talet inom Enheten 

för fakta och föremål. 

Vad har du för utbildning/utbildningar? 

Min eftergymnasiala utbildning kan kort sammanfattas i ett antal ämnen som jag läste på 

universitetet: historia, etnologi, vetenskapsteori och lite astronomi. 

Vilket/vilka år tog du examen? 

År 2003 med fil kand. i historia. 

Hur ställer du dig till min definition av utställningstexter? Skiljer den sig från din 

uppfattning och i så fall hur? 

Jag tycker att en utställningstext också ska problematisera någonting. Det behövs andrum i texten där 

man då och då stannar upp i en fundering eller en fråga. Texten ska skilja sig något från en ordinarie 

”boktext” på så vis att den kort sammanfattar ett ämne och bryter av med reflektioner eller frågor till 

besökaren. Att texten ska förstås oberoende av utställningen kan jag inte helt hålla med om eftersom 

texten har en direkt relation till föremålen, byggnaden eller just det som man ser framför sig. I 

kombination med bilder kan dock texten vara aktuell även utanför utställningens lokaler, t ex i en 

utställningskatalog eller liknande. 

Vad anser du att utställningstexten har för syfte i utställningen? 

Syftet måste vara att kommunicera något knutet till föremålets eller arméns historia. Meningen är 

inte att vi ska berätta något som redan finns beskrivet i vanliga böcker eller texter om just svensk 

historia. Det viktiga är att knyta ihop och kärnfullt presentera något som en enskild soldat eller officer 

varit med om och samtidigt visa upp ett föremål som förstärker berättelsen. Vi måste också vara 

medvetna om att en del besökare inte alls noterar vad texten handlar om utan kanske främst dras till 

det visuella intrycket av ett föremål eller en miljö. Här kan konsten vara att utnyttja föremålets 

dragningskraft för att få en ointresserad besökare att bli mer nyfiken och vilja läsa om föremålets 

historia.  

Om och hur togs utställningstexter upp under din utbildning?  

Utbildningsmässigt togs inte utställningstexter upp i någon särskild del, vad jag kan minnas. 

I vilket skede i arbetet med utställningen börjar du arbeta med utställningstexterna? 

Jag vill helst börja med utställningstexterna i ett tidigt skede men i första hand måste jag planera vilka 

föremål som ska väljas och ställas ut. Jag räknar här in föremålstexter som en del av 

utställningstexterna. Därefter tar jag ställning till hur texterna ska sitta i förhållande till 

Kan du beskriva arbetsprocessen med utställningstexterna? 

Först och främst ingår denna arbetsprocess i en utarbetad förstudie som följs av en projektplan.  

1) För vem skriver vi? Den diskussionen måste alltid finnas med tidigt. Om vi ska ha en utställning om 

exempelvis kriget i fält, riktar vi oss då till den redan intresserade eller till en bredare allmänhet, barn, 

synskadade etc. 

 2) Format, storlek och textlängd avgörs.  

3) Stolpar, rubriker sätts.  

4) Research.  

5) Textproduktion.  
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6) Textmöten med arbetsgrupp och utskick till interna och externa granskare.  

7) Ombearbetning.  

8) Ledningens yttranden om texterna.  

9) Ombearbetning.  

10) Översättning.  

11) Slutredigering. 

12) Printning.  

13) Placering rent fysiskt vilket måste återkopplas till den tidiga idén om hur besökarna rör sig i 

rummet och vad vi vill berätta så att historierna kommer fram tydligt.  

Har museet några riktlinjer för dig att tillgå när du skriver texterna? Om de finns, är de till 

någon hjälp? 

Riktlinjerna har blivit tydligare och det är hela tiden viktigt med samspelet med styrgrupp, 

arbetsgrupp och granskare. Några skriftliga riktlinjer finns inte. 

Vem riktar sig texterna till (målgrupp)?  

Jag kom in på det tidigare och det är en sak som ständigt diskuteras. Samtidigt som vi vill nå ut till en 

bred grupp så får vi inte glömma de specialintresserade som verkligen vill djupengagera sig i 

föremålens historia. Likaså ska även personer med nedsatt läsfunktion kunna tillgodogöra sig våra 

texter. Vi har gått över från väldigt långa texter med sammanhängande stycken till ett system med 

ingresser och tydligare styckeindelning, exempelvis. Vi riktar in oss på att få besökaren att bli 

känslomässigt engagerad och de många gånger vi får besökare som blir positivt överraskade av 

Armémuseum är en riktig vinst. Det händer förvånansvärt ofta! 

Säg att en utställningstext är färdigskriven och monterad på plats, men sedan visar sig 

innehålla brister, är det då enkelt att redigera och montera den på nytt? 

Det beror helt på var de är placerade. Är de fastsatta i montrar blir det knivigare och det krävs flera 

personer för att öppna montrarna och kanske flytta på föremål som är i vägen för att komma åt själva 

texterna. Det kan också bli en liten process att kontrollera huruvida de nya fakta som kommit in 

stämmer. Ofta händer det att påpekanden från allmänheten att texter innehåller faktafel, inte alls 

visar sig stämma. Det måste alltså göras ytterligare research om hur det verkligen förhåller sig. 

Resultatet brukar hur som helst bli att underlagen blir bättre och att dialogen mellan museet och 

allmänheten stärks. 
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Bilaga 4 – Intervjusvar: Johanna Väpnargård på Armémuseum 

Vad har du för yrkestitel? 

Museipedagog. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Jag arbetar på Enheten för produktion och pedagogik som är en av två enheter på Armémuseum. Den andra 

enheten heter Enheten för fakta och föremål. På vår enhet ligger reception, butik, konferens, visnings- och 

programverksamhet samt utställningsproduktion. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter består löpande i att 

ansvara för visningsverksamheten, ta emot bokningar, schemalägga museilärare, utveckla visningar och 

program för olika typer av grupper, t ex skolor, företag, militärer, pensionärer. Utöver det har jag varit 

projektledare för tre utställningar samt projektleder nu en fjärde.  

Vad har du för utbildning/utbildningar? 

Jag har en magisterutbildning från Stockholms universitet med litteraturvetenskap som huvudämne. 

Jag har även gått Riksutställningars kurs för projektledare med inriktning på utställningsproduktion – 

”Körkort för projektledare”. 

Vilket/vilka år tog du examen? 

Jag tog examen från universitetet 2001. 

Texten nedan är en krönika som jag skrivit till Riksutställningars skrivarkurs, jag tror att den 

besvarar många av frågorna utom möjligen den sista om det är enkelt att redigera och montera 

textskyltar som blivit fel. Svaret på den frågan är nja. Det är förhållandevis enkelt att gå in och ändra 

eftersom vi har en grafisk formgivare i huset som gör de flesta textskyltarna i våra utställningar. Dock 

är det ju alltid ett arbetsmoment som tar en del tid att skriva ut ny skylt och montera på kapa och upp 

i utställningen. 

Tillgänglighet och genusperspektiv i utställningstexter – en metodik 
 

Uppdraget 

Armémuseum berättar en spännande historia om krig och fred. Men textskyltarna är långa. År 2010 

ska alla som går på museum och läser textskyltar kunna förstå vad det är som står på skyltarna. Alla 

ska känna att texten är spännande och bra, oavsett om man är bra på att läsa eller inte. Texten ska 

kännas viktig för både män och kvinnor. På Armémuseum försöker vi nå det målet i år. 

Myndigheten Statens Försvarshistoriska Museer ska enligt regleringsbrevet: ”främja kunskapen om 

det svenska försvaret genom tiderna och försvarets roll i samhällsutvecklingen.” Armémuseum är 

en del av den myndigheten och utställningarna utgör en kronologisk berättelse om Sveriges 

historia, genom krig och fred, på liv och död, med den lilla människan i centrum. Det är med andra 

ord angelägna ämnen som avhandlas och det är viktigt att alla förstår budskapet och kan relatera 

till vår berättelse.  

Hur ska man då lyckas med det? Scenerierna är realistiska och fängslande, de är färgstarka och 

stundom otäcka, men krig är otäckt och det är ingenting vi hymlar med. Scenerna skapar en känsla 

av att befinna sig mitt i de historiska händelserna, de dramatiska såväl som de vardagliga. 

Utställningstexterna i basutställningen är långa och många, det är ibland komplicerade skeenden 

som ska beskrivas. För att underlätta för de besökare som har svårt att tillgodogöra sig stora 

textmassor har vi sedan några år tillbaka lättlästa versioner av utställningstexterna.  

Som museipedagoger har vi genom åren arbetat med att berätta om och levandegöra 

utställningarna för besökarna. Från och med 2010 ska alla offentliga institutioner vara tillgängliga 
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för alla medborgare. Mot den bakgrunden fick jag och min kollega Erik Broberg förra året i uppdrag 

att fundera på hur utställningstexterna i fortsättningen ska göras än mer lättillgängliga. 

Vår museichef Eva-Sofi Ernstell ville också att vi skulle ta fram en metod för hur ett jämställdhets- 

och genusperspektiv skulle integreras i texterna. Eftersom jag arbetat med genus och hbt-frågor i 

utställningen/installationen En soldat är en soldat är en soldat är en soldat som öppnade 2008, föll 

det sig naturligt att det var jag som funderade på de bitarna.  

Funderingarna 

Textskyltar på ett museum ska vara spännande att läsa för alla. En kort text i början sammanfattar 

den längre texten som står nedanför. Läser man den korta texten får man veta det viktigaste. Läser 

man den längre texten får man veta lite mer. Det är viktigt att både kvinnor och män finns med i 

berättelsen om Sveriges historia genom krig och fred.  

Sagt och gjort. Vi skred till verket, gick en endagskurs i att skriva lättläst på Centrum för lättläst, 

pratade med andra kollegor med erfarenhet av att skriva utställningstext, funderade, diskuterade, 

vred och vände på olika argument och tankar.  

Utställningstexternas karaktär hänger ihop med de olika utställningarna och skiftar stilmässigt 

beroende på vad utställningen vill kommunicera. Det är något man får ta hänsyn till i varje enskilt 

fall när en ny tillfällig eller permanent utställning planeras. Målet är att det ska finnas gott om tid 

till textskrivande och textbearbetning. Texterna ska vara tillgängliga och språket begripligt utan att 

man för den sakens skull förenklar och trivialiserar innehållet. När det kommer till grad av 

tillgänglighet har formgivningen av textskyltarna stor betydelse. 

Texterna ska bära en berättelse som suggererar besökaren. Ibland måste man använda ord som 

skänker en viss klangfärg åt en mening, även om det innebär att det inte är det vanligaste ordet i 

svenska språket. Kanske lämnar besökaren därmed museet några ord rikare. Det är ju det vi vill 

med våra utställningar, att besökarna ska berikas av upplevelser, insikter och ord. Ändå ska 

självklart alla våra besökare kunna tillgodogöra sig texterna - det är ytterst en fråga om demokrati.  

Man kan säga att vi kom fram till en kompromiss som lägger texten på två nivåer. 

Utställningstexterna ska vara försedda med en lättläst och sammanfattande ingress där man snabbt 

kan tillgodogöra sig huvudfakta i brödtexten. Ingressen ska bjuda in besökaren och locka till vidare 

läsning. Det här sättet att dela upp textskyltarna underlättar för alla läsare, inte bara för de som har 

problem med att tillgodogöra sig långa textsjok.  

När det kommer till genusperspektivet hade jag stor nytta och glädje av Wera Grahns handbok 

Genuskonstruktioner och museer. Kön och sexualitet är något som alla människor kan relatera till. 

Krig må vara en verksamhet som har utövats huvudsakligen av män genom historien men påverkat 

män och kvinnor i lika stor utsträckning. Det är viktigt att inte glömma bort det i 

utställningstexterna och det är lättare än man tror att falla in i stereotypa beskrivningar.  

Metoden 

Innan författaren skriver texten till skylten får han eller hon några goda råd som handlar om hur 

man skriver så att alla förstår. Författaren ska också fundera lite extra på hur texten beskriver män 

och kvinnor. När texten är färdig läser två museipedagoger den och kommer med fler goda råd om 

det behövs.  

Våra utställningstexter skrivs av olika författare som alla har olika röster och olika språkliga stilar, 

något som gör texterna levande och spännande. Inför textförfattandet får de några ord på vägen, de 
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får ta del av principer för att skriva lättläst men behöver inte slaviskt följa de reglerna. Ingressen 

ska i högre grad vara lättläst men även brödtexten ska vara begriplig för gemene man. 

Vi uppmuntrar textförfattarna att t ex tänka på följande: Skriv det viktigaste. Att korta ner texten är 

ofta ett sätt att göra den lättare. Skriv med enkla ord. Om du av någon anledning måste använda ett 

svårt ord, försök då också att förklara det. Skriv med enkla meningar. I lättlästa texter bör du alltid 

skriva fullständiga meningar. Skriv gärna med rak ordföljd och utan inskjutna bisatser.  

Textförfattarna får också ta del av ett antal principer för genusmedvetande i texter. Följande är 

hämtat från boken Genuskonstruktioner och museer: Hur ser texterna ut sammantaget, finns män 

och kvinnor med i samma utsträckning? Hur stor del av texten ägnas åt kvinnors respektive mäns 

liv. Vilken ton används i texten och skiljer den sig åt när det gäller berättelser om kvinnors/mäns 

liv? Får de både för- och efternamn? Titlar? Yrkestillhörighet? Vad får män och kvinnor för roller? 

Traditionella eller gränsöverskridande? Aktiva eller passiva? Används samma värderande uttryck 

och metaforer i texter som behandlar kvinnor respektive män? Ett knep är att byta kön på personen 

man skriver om – hur fungerar texten då? Detta gäller samtliga utställningstexter, även 

föremålstexter, i alla nya utställningar som produceras. 

Efter det att texterna har faktakollats och lästs av diverse referensgrupper kommer de till oss som 

läser dem ur våra specifika perspektiv. Tanken är inte att vi ska vara några textpoliser utan snarare 

ett bollplank för textförfattarna. Vi har ju även egen erfarenhet av att skriva utställningstexter. 

Under den korta tid vi använt oss av den här metoden och läst diverse utställningstexter så har vi 

haft påfallande lite att anmärka på. Möjligen är det så att vår blotta existens i det här 

sammanhanget gör att textförfattarna begrundar språkbruket lite extra ur ett tillgänglighets- och 

genusperspektiv.  

Vårt museum förmedlar en levande berättelse, öppen för nya tolkningar i takt med nya rön inom 

historieforskningen och vår föränderliga samtid. Nya pedagogiska rön och metoder kanske 

förändrar vårt sätt att arbeta med utställningstext i framtiden. Att ständigt vara beredda på att 

pröva och ompröva är kanske vår viktigaste roll i det här sammanhanget. 
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Bilaga 5: Intervjusvar – Karin Tetteris på Armémuseum 

Vad har du för yrkestitel? 

Intendent. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Kunskapsuppbyggnad och – förmedling angående föremålssamlingen. Projektledare för utställningar. 

Vad har du för utbildning/utbildningar? 

Fil Kand. i konstvetenskap.  

Vilket/vilka år tog du examen? 

1994. 

Hur ställer du dig till min definition av utställningstexter? Skiljer den sig från din 

uppfattning och i så fall hur? 

Jag håller med om definitionen. 

Vad anser du att utställningstexten har för syfte i utställningen? 

Övergripande texter ska vara spännande och intresseväckande och föra utställningens berättelse 

framåt. De ska helst vara utformade på ett sådant sätt att det blir tydligt varför just dessa föremål är 

utställda i ett visst rum. Hur hänger föremålen ihop med berättelsen? Texten ska gärna ge en aha-

upplevelse och göra besökaren nyfiken på att titta närmare på föremålet. Specifika föremålstexter ska 

ge fakta kring föremålets ålder, proveniens mm men också gärna hur det har används och av vem.  

Om och hur togs utställningstexter upp under din utbildning?  

De togs inte alls upp. 

I vilket skede i arbetet med utställningen börjar du arbeta med utställningstexterna? 

När förstudie och projektbeskrivning är klar. 

Kan du beskriva arbetsprocessen med utställningstexterna? 

Det är olika beroende på utställningens storlek. I min senaste stora utställning ”Hjältar” var det 

ungefär så här: 

1) En innehållsgrupp bildades av ca 10 personer från museets olika avdelningar (intendenter, 

museilärare, arkivarier mm). 

2) Deltagarna i gruppen gjorde research för olika delar av utställningen och skrev råmanus för texter.  

3) Styrgruppen bestämde det slutgiltiga innehållet i utställningen, vilka personer som skulle berättas 

om och vilka föremål som skulle ställas ut. 

4) En av personerna ur innehållsgruppen anställdes som redaktör för texterna. Han utgick från 

gruppens material men skrev om texterna efter givna riktlinjer. 

5) Texterna genomarbetades ytterligare en gång i en grupp bestående av mig, redaktören och chefen 

för pedagogiska avdelningen. 

6) Texterna korrekturlästes och lämnades till museichefen för godkännande. 

Har museet några riktlinjer för dig att tillgå när du skriver texterna? Om de finns, är de till 

någon hjälp? 

Ja, museet arbetar aktivt för att göra texter som är lättlästa och lättillgängliga för så många som 

möjligt. Vi arbetar också med att texterna inte ska cementera gamla värderingar om kön, klass mm. Vi 

har funnit att riktlinjerna är mycket användbara. 

Vem riktar sig texterna till (målgrupp)?  

Kan vara olika om t.ex. utställningen vänder sig särskilt till barn men normalt sett riktar de sig till en 

bred allmänhet som inte förutsetts ha några förkunskaper i ämnet.  
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Säg att en utställningstext är färdigskriven och monterad på plats, men sedan visar sig 

innehålla brister, är det då enkelt att redigera och montera den på nytt? 

Oftast är våra texter utskrivna på en maskin som vi själva har i huset och sedan monterade på Kapa-

skivor. Det innebär att det är relativt enkelt och billigt att ändra texter. I vissa utställningar används 

andra typer av skyltar, t.ex. där texten är tryckt på specialmålade träskivor. Då blir det betydligt 

svårare. 
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Bilaga 6: Intervjusvar – Tina Rodhe på Stockholms medeltidsmuseum 

Vad har du för yrkestitel? 

Museilektor/projektledare. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Ansvarig för pedagogiska frågor, nyligen avslutat ett projekt rörandeombyggnaden av 

Medeltidsmuseet där jag var projektledare och producent för det nya museet. 

Vad har du för utbildning/utbildningar? 

Kulturvetarlinjen samt lärarhögskolan. 

Vilket/ vilka år tog du examen? 

1987 samt 1994. 

Hur ställer du dig till min definition av utställningstexter? Skiljer den sig från din 

uppfattning och i så fall hur? 

Håller med. 

Vad anser du att utställningstexten har för syfte i utställningen? 

När man arbetar med ett kulturhistoriskt material är det inte alltid man ser vad föremålet föreställer. 

Det behövs många gånger en förklarande text. I den nya utställningen har vi dock arbetat mycket med 

filmmediet istället för långa texter. 

Om och hur togs utställningstexter upp under din utbildning?  

Inte alls. 

I vilket skede i arbetet med utställningen börjar du arbeta med utställningstexterna? 

Vad gäller de s.k. huvudtexterna så var de med från början. Museet är uppbyggt tematiskt. Vi var 

därför redan från början tvingade att tänka vad om skulle vara med var. Föremåls- och bildtexter kom 

senare, likaså övriga småtexter. 

Kan du beskriva arbetsprocessen med utställningstexterna? 

Vad ska vi berätta, hur ska vi berätta, för vem ska vi berätta var frågor som besvarades. Sedan är det 

en insamlingsperiod. Många långa texter ska skäras ner till en begriplig massa. Genomläsning av 

utomstående, översättning, montering, ta ner och göra om (då och då!) 

Har museet några riktlinjer för dig att tillgå när du skriver texterna? Om de finns, är de till 

hjälp? 

Nej. 

Vem riktar sig texterna till (målgrupp)?  

Till en intresserad allmänhet. Vi har dock flera nivåer i utställningen. Huvudtexter till varje avsnitt, 

katalog samt audioguider. 

Säg att en utställningstext är färdigskriven och monterad på plats, men sedan visar sig 

innehålla brister, är det då enkelt att redigera och montera den på nytt? 

Ja, nödvändigt. Dels går forskning framåt, men också kan man vilja ändra av andra skäl.  
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Bilaga 7: Intervjusvar – Malin Fajersson på Statens maritima museer  

Vad har du för yrkestitel? 

Avdelningschef. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Leda och fördela arbetet på Förmedlingsavdelningen som har ca 30 heltidsanställda och 20 

timanställda, d. v. s. arbetsuppgifterna utgörs mest av administration. 

Vad har du för utbildning/utbildningar? 

Fil kand. från bebyggelseantikvarisk linje och ca 3 års konstskolestudier.  

Viket/vilka år tog du examen? 

1985. 

Hur ställer du dig till min definition av utställningstexter? Skiljer den sig från din 

uppfattning och i så fall hur? 

Efter ca 15 år som utställningsproducent har jag en ganska tydlig uppfattning om vad en 

utställningstext är till sin form. För mig är utställningstexter en egen textart som skiljer sig åt från allt 

annat textskrivande. Bäst är det oftast om de är korta och lyckas fokusera på det väsentliga. Men det 

är svårt. Därför finns det på våra museer idag mest långa och dåligt genomarbetade texter.  

Vad anser du att utställningstexten har för syfte i utställningen? 

Den ska fungera lexivisuellt i utställningen, d v s utgöra en helhet tillsammans med utställningens 

andra komponenter. En kulturhistorisk utställning är som ett allkonstverk där texten är en del. 

Om och hur togs utställningstexter upp under din utbildning?  

Jag skulle nog vilja påstå att de flesta som arbetar med kulturhistoriska utställningar inte har en 

utbildning för detta ändamål av det enkla skälet att det inte funnits sådana utbildningar förut. 

I vilket skede i arbetet med utställningen börjar du arbeta med utställningstexterna? 

Man måste börja med textarbetet tidigt för att det ska bli bra. Till skillnad mot för vad många tror så 

är texterna det svåraste i en kulturhistorisk utställning. Ska man hinna knåda dessa och få fram korta, 

engagerande tester så krävs det mycket arbete. 

Kan du beskriva arbetsprocessen med utställningstexterna? 

Vi har tidigare låtit våra utställningsproducenter skriva utställningstexterna, men har under senare 

tid börjat pröva professionella manusförfattare och redaktörer och har positiva erfarenheter av detta. 

Vi har alltid referensgrupper av sakkunniga som faktagranskar texterna men även personer 

som tittar på texterna rent stilistiskt. Museicheferna och jag i egenskap av avdelningschef 

slutläser alltid texterna innan de godkänns. 

Har museet några riktlinjer för dig att tillgå när du skriver texterna? Om de finns, är de till 

hjälp? 

Vi skulle säkert kunna ha mer utarbetade riktlinjer men textlängderna och att vi ska arbeta i de olika 

museernas grafiska profil med typsnitt o s v är uttalat. Och att texternas ska översättas till olika språk, 

alltid till engelska och på t ex Marinmuseum i Karlskrona även till tyska och polska. På Vasamuseet 

har vi utställningstexterna kring skeppet på 8 språk. 

Vem riktar sig texterna till (målgrupp)?  

Vi har alltid ett uttalat målgruppsperspektiv och förhållandena är lite olika på våra olika museer. 

Anslaget på Vasamuseet måste vara väldigt brett av förklarliga skäl. En linje vi tidigare haft är att 
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rikta sig till den nyfikne ”12-åringen” vilket varit ett begrepp där man menar att man når både barn 

och vuxna utan att det blir för svårt eller alltför förenklat för någon grupp. 

Säg att en utställningstext är färdigskriven och monterad på plats, men sedan visar sig 

innehålla brister, är det då enkelt att redigera och montera den på nytt? 

Vi eftersträvar att korrigera när vi upptäcker fel och brister men det är ofta svårare än man tror att 

gå in i ”allkonstverket” och göra allt för stora förändringar. Vi skulle nog kunna vara bättre på det 

men min erfarenhet visar att vi nog gör det i alltför liten utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


