
UPPSALA UNIVERSITET                                                EXAMENSARBETE, 15 hp 

Institutionen för nordiska språk                                          Svenska språket C/nordiska språk C 

                                                                                            Vt 2020 

 

 

 

 

 

Att blåsa liv i forntiden 
En studie av kommunikation via montertexter 

på ett museum i Stockholm 

 

 

Sofia Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Handledare: Marco Bianchi 

                                                                                                    Institutionen för nordiska språk 



	   2	  

Sammandrag 
Denna undersökning inriktar sig på hur Historiska museet i Stockholm kommunicerar genom 

montertexter. Syftet är att ta reda på hur museet skapar en relation mellan museum och 

besökare, samt mellan besökare och historia genom utställningstexter. Materialet består av 

skrivna texter hämtade från två rum på utställningen Forntider. För analys används den 

interpersonella och den ideationella metafunktionen, som båda tillhör systemisk-funktionell 

grammatik. Resultatet påvisar att museet tar lite plats i texterna och inte kommunicerar ur ett 

närhetsskapande perspektiv, även om texterna markerar att de är riktade till en mottagare. 

Fynden och de forntida människorna framställs till största del som frånvarande och svåra att 

knyta an till.  

 

Nyckelord: museum, systemisk-funktionell grammatik, ideationell metafunktion, 

interpersonell metafunktion, svenska, Historiska museet, Bäckaskogskvinnan, 

Skateholmsgraven  
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1 Inledning 

Historia har alltid varit av stort intresse för mig. Att läsa och lära mig om människors 

livsöden, som levt flera hundra år tidigare än mig har alltid satt saker och ting i ett annorlunda 

perspektiv. Jag blir ofta tagen av tanken av alla sammanträffanden och möten som varit 

tvungna att inträffa för att jag ska existera idag. Eftersom jag har detta intresse, har museum 

alltid varit spännande för mig. Att kunna se och komma i kontakt med föremål som använts 

av ett par händer för hundratals år sedan upplever jag nästan som övernaturligt. Det finns en 

viss mysticism med att komma nära gamla föremål. 

På utställningen Forntider arbetar Historiska museet i Stockholm mycket med den 

mystiska, nästan mytologiska upplevelsen. Utställningen är dunkel, med bilder av forntida 

människor som nästan följer en med blicken när man går förbi dem. Emellanåt spelas det upp 

två röster, en kvinna och en man, som tycks viska eller mumla på någon typ av fornnordiskt 

språk. På två ställen av utställningen sprakar en virtuell eld.  

Utställningen visar oss ett flertal skelett av människor som levde i det forntida Norden. 

Utöver skeletten visas pärlor, tygbitar, yxor, dryckeshorn och en mängd andra föremål som 

hittats vid kända forntida boplatser. Rummen är fyllda av föremål som längtar efter att 

beundras, såsom de blev för flera tusen år sedan. 

Utöver alla tusenåriga föremål finns det även flera tillhörande texter, som beskriver vad det 

är som besökaren ser. Texterna informerar om de forntida människornas liv, personerna i 

gravarna, hur föremålen användes och var de hittats någonstans. Det är dessa texter som 

denna uppsats handlar om. 

Eftersom utställningen genom sin utformning skapar en stark känsla av delaktighet och får 

besökaren att känna att hen nästan befinner sig i forntiden, är det av intresse att granska om de 

tillhörande texterna gör detsamma. Målet med denna uppsats är därför att undersöka om det 

finns tillvägagångssätt i skriven text som museet använder sig av för att göra historien 

levande, begriplig och intressant för besökare. De olika texterna granskas ur flera olika 

perspektiv för att försöka ta reda på hur museet kommunicerar med besökaren samt 

framställer historiska fynd. 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer den teori som används för analyserna att presenteras. Teorin 

introduceras först i uppsatsen eftersom en del av den tidigare forskningen som presenteras i 

Bakgrund kräver fördjupade kunskaper i systemisk-funktionell grammatik. 

 

2.1 Systemisk-funktionell grammatik 
Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) är en grammatikmodell som främst riktar in 

sig på betydelse och funktion (Holmberg & Karlsson 2006:10).  

Att använda sig av SFG innebär att man gör ett grundantagande, nämligen att språket 

består av tre metafunktioner: den interpersonella metafunktionen, den ideationella 

metafunktionen och den textuella metafunktionen. Eftersom syftet för denna uppsats endast 

kräver den interpersonella och den ideationella metafunktionen för att kunna uppnås, beskrivs 

endast dessa två närmare.   

 

2.1.1 Den ideationella metafunktionen 

Den ideationella metafunktionen kan beskrivas som den funktion av SFG som behandlar hur 

verkligheten återges och realiseras. Ordet ideation beskrivs i boken Funktionell textanalys 

(Karlsson 2011:21) som något som har med idéer och skapandet av dessa att göra. Den 

ideationella metafunktionen handlar alltså främst om hur händelser/handlingar presenteras 

och realiseras genom text. Hur dessa händelser/handlingar presenteras kan variera, och därför 

är det upp till skribenten att välja hur någonting ska förklaras eller återges (Holmberg & 

Karlsson 2006:73).  

Inom den ideationella metafunktionen står processer och deras deltagare i fokus. En 

process kan beskrivas som händelser eller fenomen, både yttre förändringar såväl som 

upplevelser (Karlsson 2011:21). Deltagare är de personer eller ting som påverkar och/eller 

påverkas av processerna. Processer realiseras språkligt av verb. Något som man måste komma 

ihåg när man arbetar med SFG är att processerna inte är verben, utan att verben endast är en 

språklig realisering av själva processen. Detta eftersom SFG, som tidigare nämnt, fokuserar 

på vilken betydelse som skapas genom olika språkliga former.  

Olika typer av processer har möjlighet att knyta olika deltagare till sig. Dessa brukar 

vanligtvis kallas för första- och andradeltagare. Förstadeltagare är den/det som hela processen 

utgår ifrån, alltså den som ”sätter igång” allting. Andradeltagaren är den som blir påverkad av 

processen. 
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De olika processerna kan delas in i något som kallas för processtyper. Vanligast är det att 

utgå utifrån fyra processtyper, som definieras utifrån deras betydelse: materiella, mentala, 

verbala och relationella (Holmberg & Karlsson 2006:74,78; Karlsson 2011:22).  

Materiella processer kan beskrivas som de processer som uttrycker någon typ av 

förändring (Holmberg & Karlsson 2006:80). Vanligast är att det rör sig om förändringar av 

tillstånd i den fysiska världen. Exemplet ”Kalle slog sönder vasen” visar en materiell process. 

Vasen gick från att vara hel, till att vara sönder. Något i den fysiska, materiella världen har 

således förändrats, vilket betyder att detta blir en materiell process. Förstadeltagaren i detta 

exempel blir Kalle, eftersom det var han som ”satte igång” hela processen. Vasen blir 

andradeltagare eftersom vasen var det som påverkades. 

Mentala processer kan kopplas till det som i vardagstal kallas för upplevelser och/eller 

tankar. Mentala processer uttrycker alltså det som sker inuti framförallt människor. Mentala 

processer betecknar både tankar och upplevelser. En mental process kan alltså vara att man 

ser, luktar eller tänker på något (Karlsson 2011:22).  

Verbala processer betecknar de processer när någonting sägs eller berättas. I verbala 

processer uttrycks något som sker utanför sinnet, alltså verbalt eller skriftligt, till skillnad från 

mentala processer där allting sker mentalt, ”innanför” kroppen (Holmberg & Karlsson 

2006:94).  

Den fjärde och sista processtypen är relationella processer. Relationella processer kan 

förklaras som hur saker och ting förhåller sig eller hur de ser ut. Relationella processer 

betecknar alltså tillstånd där ingen synlig/tydlig förändring sker (Holmberg & Karlsson 

2006:89). 

 

2.1.1.1 Ergativitetssystemet 

Vad som just presenterats kan beskrivas som grundstommen för den ideationella 

metafunktionen. De olika processtyperna och tillhörande deltagare kan granskas från olika 

perspektiv. Ergativitetssystemet är ett sådant perspektiv.  

Ergativitetssystemet lägger sitt fokus vid vilka händelser/handlingar som uttrycks, vem 

som är ansvarig för dem och vem som blir påverkad av dem. Inom ergativitetssystemet kallas 

processdeltagarna för agent eller medium (Karlsson 2011:28). Anledningen till dessa två 

benämningar är för att man tydligt ska kunna avgöra vem som påverkar vem, och om någon 

påverkas. Ergativitetssystemet lägger alltså sitt fokus vid vem eller vad som bär ansvar för en 

händelse eller handling (Holmberg & Karlsson 2006:108). 
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Genom ergativitet kan man tydligare granska vem eller vad som skapar processen, samt 

om någon påverkas av denna process. Ergativitetssystemet fungerar på en förenklad nivå 

ganska binärt, eftersom en sats antingen är ergativ, eller inte. Om en deltagare blir påverkad 

av en annan deltagares handlingar är processen ergativ. Finns ingen deltagare som påverkas 

av den andra, är processen icke-ergativ (Karlsson 2011:28).  

I ergativa processer kallas deltagarna för agent (den/det som påverkar) och medium 

(den/det som påverkas). I exempelmeningen som gavs tidigare, ”Kalle slår sönder vasen” blir 

Kalle agent och vasen medium. I de meningar som enbart har en deltagare, som t.ex. ”jag 

pratar” blir processdeltagaren (som i detta fall är jag) medium. Processer som enbart har 

medium blir således icke-ergativa. Det är också värt att nämna att en process inte måste vara 

medveten eller avsiktlig av agenten för att vara ergativ (Karlsson 2020:28–30).  

Ergativitet är fruktbart att granska för att undersöka hur ansvar framställs i text, samt hur 

handlingskraftig eller passiv någon/något framställs. Ergativitet har bl.a. används för att 

kritiskt granska hur ansvarsbärande personer/grupper framställs i tidningstexter (Trew 1979, 

refererad i Karlsson 2011:30). 

 

2.1.1.2 Omnämnanden 

En annan viktig resurs för att kunna granska hur något återges eller hur någon beskrivs är att 

titta på vilka benämningar eller omnämnanden som talaren/skribenten använder sig av.  

Engagemanget för personerna i texterna förändras nämligen om personerna återges som 

grupper eller som individer. Oftast brukar individer engagera mer än grupper, eftersom vi har 

lättare att knyta an till individer. Det starkaste sättet att återge någon individuellt är att 

använda deras namn. Andra sätt att syfta till en individ eller ett specifikt ting är t.ex. genom 

personliga pronomen eller specifika benämningar, gärna i bestämd form, såsom ”mannen” 

eller ”bagaren” (Björkvall 2009:77).  

Genom att använda pronomen i plural för att benämna grupper, såsom ”de”, eller 

substantiv i obestämd form, såsom ”skåningar”, blir individerna inom dessa grupper avsevärt 

mer anonyma (Björkvall 2009:77).   

 

2.1.2 Den interpersonella metafunktionen 

Den interpersonella metafunktionen är den andra huvudfunktionen inom SFG. Den lägger sitt 

fokus vid hur språket fungerar mellan människor, i t.ex. samtal eller andra 

kommunikationssammanhang (Holmberg 2011:97). För att kunna genomföra en 

interpersonell analys måste man belysa texten från två olika håll: dels genom att granska 
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språkhandlingar och dels genom att granska hur dessa språkhandlingar realiseras och 

nyanseras. För den interpersonella metafunktionen introduceras språkhandlingar, 

modalitetsmarkörer och tempus. Kategorierna följer ordningen som just presenterades.  

 

2.1.2.1 Språkhandlingar 

Språkhandlingar kan beskrivas som den grundläggande innebörden i varje yttrande och 

behandlar den mellanmänskliga aspekten, d.v.s. relationen mellan kommunikationsdeltagarna. 

De olika språkhandlingarna kan delas upp i fyra olika kategorier. Den första uppdelningen 

som görs är beroende av vilken talarroll man väljer att anta. Här kan talaren/skribenten välja 

mellan alternativen krävande eller givande. Dessa talarroller är precis vad det låter som: 

antingen ger talaren/skribenten något, såsom t.ex. information, eller så kräver/ber talaren om 

något (Holmberg & Karlsson 2011:34). 

De andra två uppdelningarna som görs avser det som talaren/skribenten ger eller kräver. 

Man kan välja mellan givande/krävande av information, eller givande/krävande av varor 

och/eller tjänster. Beroende på hur dessa olika val kombineras, skapar man olika typer av 

språkhandlingar (Holmberg & Karlsson 2006:34). Tablå 1 visar vilka typer av 

språkhandlingar de olika kombinationerna av talarroll och utbyte skapar.  

 

Tablå 1 Kombinationer som skapar interpersonella språkhandlingar 

 Talarroll 

Givande Krävande 

 
 
Utbyte 

 
Information 

 
Påstående 

 
Fråga 

Varor 
och tjänster 

 
Erbjudande 

 

 
Uppmaning 

 
Som visas i tablå 1 blir ett givande av information således ett påstående, och ett krav på varor 

och tjänster blir en uppmaning. Ett givande av varor och tjänster skapar ett erbjudande, och ett 

krav på information blir en fråga.  

De olika språkhandlingarna ger olika typer av förväntad respons (Holmberg & Karlsson 

2006:34–35). Den förväntade responsen för påståenden är oftast ett bekräftande av att 

personen hört och mottagit informationen som getts. För frågor är den förväntade responsen 

ett svar. Gällande erbjudanden är den förväntade responsen att antingen motta eller att neka 

erbjudandet. Sist har vi uppmaningar, vars förväntade respons oftast är att den som blir 
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uppmanad agerar efter uppmaningen (Holmberg & Karlsson 2006:35). Värt att nämna är att 

den förväntade responsen inte är obligatorisk, utan enbart en förväntning. Mottagaren har 

alltid en valmöjlighet att ge vilken respons hen vill, även om den inte är förväntad (Holmberg 

& Karlsson 2006:35–36).  

Språkhandlingar går dock att uttrycka utan att använda sig av den ”korrekta” grammatiken. 

Med detta menas att ett yttrande inte behöver följa det lexikogrammatiska mönstret för den 

specifika språkhandlingen som uttrycks (Holmberg 2011:103–104). En uppmaning går t.ex. 

att uttryckas med en frågesats, som i meningen ”kan du skicka saltet?”. Formmässigt är detta 

yttrande utformat som en fråga, men pragmatiskt tolkas detta som en uppmaning om att 

skicka saltet. När en språkhandling inte överensstämmer med dess form (som i detta 

exempel), kallas det för grammatisk metafor. Grammatiska metaforer är kort sagt när formen 

och innebörden av ett yttrande inte kongruerar. 

 

2.1.2.2. Modalitetsmarkörer  

Modalitet kallas det som talare/skribenter kan använda sig av för att nyansera sina yttranden. 

Vi kan jämföra satserna ”idag regnar det” och ”idag regnar det inte”. Satserna är två motpoler 

och står i kontrast till varandra. Modalitet kan beskrivas som det som uttrycker allting som 

finns mellan dessa två motpoler. Man kan alltså tänka på modalitet som gråskalan som 

existerar mellan de två kontrasterna. I satsen ”det regnar kanske idag” uttrycks denna 

gråskala. ”Kanske” i denna sats gör att säkerheten på att det faktiskt regnar blir något svagare, 

men ändå inte ekvivalent med att det inte regnar (Holmberg & Karlsson 2006:58). Modalitet 

uttrycks med hjälp av modala verb, samt interpersonella satsadverbial (Holmberg & Karlsson 

2006:59). Exempel från båda ordklasserna ges längre fram. 

Modalitet kan delas upp i fyra olika kategorier: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och 

villighet. Dessa kategorier speglar den tidigare nämna gråskalan och delas upp i tre olika 

grader: låg grad, medelhög grad och hög grad (Holmberg & Karlsson 2006:59–65).  

Sannolikhet är den modalitetsskala som talaren eller skribenten använder sig för att 

markera hur säker hen är på sitt uttalande. Om en sats t.ex. innehåller en låg grad av 

sannolikhet, innebär det att satsen är öppen för förhandling, jämfört med en sats som har hög 

grad av sannolikhet. Jämför ”du kommer nog att bli glad” och ”du kommer definitivt att bli 

glad” (Holmberg & Karlsson 2006:60). 

Vanlighet betecknar hur ofta saker inträffar. Denna kategori kan därför användas för att 

beskriva t.ex. vanor. Eftersom endast begränsat antal modala verb kan uttrycka vanlighet, 

används i vissa fall de modala verben tillsammans med satsadverbial för att beteckna graden 
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av modalitet. Låg grad inom vanlighet skulle därför kunna vara ”blommor kan ibland vissna”, 

medan ”blommor brukar alltid vissna” ger en hög grad inom vanlighet (Holmberg & Karlsson 

2006:62).  

Förpliktelse brukar främst användas tillsammans med grammatiska metaforer som 

uttrycker uppmaningar. Här innebär de olika graderna hur stark förpliktelsen blir som 

medföljer uppmaningen. Det är främst i satser som uttrycker någon form av uppmaning som 

de olika graderna av förpliktelse tar skepnad. Ett exempel på hög grad av förpliktelse skulle 

kunna vara ”du ska träna inför tävlingen”, och låg grad kan vara ”du kan träna inför 

tävlingen” (Holmberg & Karlsson 2006:63).  

Den sista modalitetsskalan är villighet. Villighet kopplas oftast till språkhandlingarna 

uppmaning och erbjudande. Här innehåller meningen ”jag vill ge dig strumporna” en 

medelhög grad, och ”jag ska ge dig strumporna” en hög grad (Holmberg & Karlsson 

2006:65–66). 

Verbet kan går att applicera i alla de fyra kategorierna. Andra verb, såsom måste och 

brukar passar också in i flera olika kategorier och samma verb kan ge olika grader på 

skalorna. Detta medför att man alltid måste titta på kontexten när man analyserar modalitet 

(Holmberg & Karlsson 2006:67).  

Modalitet uttrycks inte enbart med verb, utan kan även uttryckas med hjälp av adverb. 

Inom SFG kallas de adverb som uttrycker modalitet för interpersonella satsadverbial. 

Adverben och verben fungerar på samma sätt gällande modalitet, den enda skillnaden är att 

det handlar om två olika sorters ordklasser. De interpersonella satsadverbialen delas således 

också in i de fyra olika skalorna (Holmberg & Karlsson 2006:67–68). Exempel på 

interpersonella satsadverbial kan vara: möjligen (låg grad sannolikhet), oftast (mellanhög grad 

vanlighet), gärna (mellanhög grad förpliktelse) och helst (hög grad villighet) (Holmberg & 

Karlsson 2006:68).  

 

2.1.2.3 Tempus 

Att använda sig av olika tempus är också en användbar metod inom den interpersonella 

metafunktionen för att granska om en händelse återges som nära eller långt borta. Ju längre 

bort i tiden något beskrivs, desto längre ifrån upplevs händelsen eller tinget att vara. För att 

komma så nära lyssnaren/läsaren som möjligt används därför presens. Dåtidsformerna 

preteritum och perfekt porträtterar saker som ligger längre bak i tiden, och upplevs därför som 

mer avlägsna (Holmberg & Karlsson 2006:44).  
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3 Bakgrund 
Vad som kommer granskas för denna undersökning är texter om historiska fynd från en 

museiutställning. Denna uppsats kommer i princip att ha två utgångsperspektiv: hur museet 

framställer sig självt ur ett kommunikativt perspektiv, samt hur de specifika fynden framställs 

i texterna. Relationer är ett frekvent använt ord i denna uppsats. Jag definierar relation som en 

form av närhet, d.v.s. hur nära besökaren kommer fynden/utställningen, och vilken typ av 

dialog som skapas mellan besökare och museum. Även ordet animat används i stor 

utsträckning. Animat används i denna uppsats för att beskriva något som levande, 

handlingskraftigt och kapabelt till att förändra sin omgivning.  

 

3.1 Museets uppgift 
Historiska museet (HM) är ett av Sveriges största museum och har över tio miljoner föremål. 

Museet tar emot omkring en kvarts besökare varje år, vilket tyder på att historia är ett intresse 

för många och att museet har en central roll i spridandet av kunskap till en bred publik 

(Historiska museet 2020b).  

HM ägs av Statens historiska museer (SHM), som är en myndighet som är insatt för att 

bevara och utveckla specifikt utvalda museer, såsom Historiska museet, Livrustkammaren, 

Hallwylska museet m.m. Utöver bevaring och utveckling av museerna bedriver 

organisationen även arkeologisk verksamhet under namnet Arkeologerna (SHM, 2020a). 

SHM (2020c) beskriver sin uppgift som: 

 
Statens historiska museer (SHM) har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges 
historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska 
vara en angelägenhet för alla människor i samhället. 

 

Ett annat mål som beskrivs på SHMs hemsida är att myndigheten ska arbeta med att sprida 

och öka forskningsgrundad kunskap. SHM lägger emfas vid att arbetet sker demokratiskt, och 

att alla ska ha möjlighet att ta del av kulturarvet oavsett etnicitet, kön eller ålder. De skriver 

även: 
 

Kulturarvet är en samhällsresurs som aktiveras i mötet med användaren. Med en nyfiken och 
utforskande dialog skapar vi relationer som breddar och fördjupar verksamheten. Vår verksamhet 
ska präglas av en öppenhet för delaktighet och medskapande och erbjuda människor tillfälle att 
inspireras och se nya möjligheter. Ett använt kulturarv blir ett angeläget kulturarv! 

(SHM 2020b) 
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På Historiska museets hemsida går det att hitta information om utställningen Forntider. Här 

beskrivs inte bara vilka fynd som finns på utställningen, utan även museets tankar och 

visioner bakom utställningen. Här står det bl.a. att museet försöker angripa historien genom 

ett filosofiskt perspektiv, genom att försöka behandla stora frågor som varit relevanta för 

olika människor genom alla tidsepoker. Här uppmanar även Historiska museet besökaren till 

att dra egna slutsatser, fundera och reflektera över historien (Historiska museet 2020a).   

 

3.2 Museiforskning 
Museiforskningen är mångfacetterad. Eftersom museum kan rikta in sig på flera olika saker, 

som t.ex. historia, konst, arkeologi, politik m.m. blir museum som koncept ett väldigt brett 

ämne. Ett brett ämne ger i sin tur flera olika infallsvinklar och företeelser att studera.   

Ett återkommande ämne som mer eller mindre berör alla museer är pedagogik. Eftersom 

en av museernas uppgifter är att förmedla information och kunskap om utställningsföremålen 

är pedagogik en nyckelfaktor i deras verksamhet. Att pedagogik är viktigt för museiväsendet 

påvisas också genom kurser och utbildningar som ges inom ämnet. Vid olika universitet 

runtom i landet finns det utbildningar i museologi, vilket är ett samlingsnamn för tolkning, 

dokumentering och kunskapsförmedling av olika artefakter.  

Olika studier har gjorts på hur museers pedagogik förmedlas och uppfattas av besökarna. 

Enligt Barrand (1969) kan museer vara till stor hjälp i utlärningen av historia eftersom (i detta 

fall) barnen kan komma närmre historien genom att t.ex. få röra vid vissa föremål eller ta del 

av olika aktiviteter som museet erbjuder. Barrand (1969:65) tar även upp olika problem som 

museer kan stöta på, såsom t.ex. utmaningen att skapa en helhet med olika objekt som är 

tagna ur sin kontext. Artikeln presenterar olika tillvägagångssätt för att underlätta 

historieundervisning för elever och hur museer kan hjälpa till. Här beskrivs bl.a. vad museet 

kan bidra med kunskaps- och engagemangsmässigt, hur ett museibesök bör läggas upp och 

vilka andra tjänster museer kan bidra med, såsom t.ex. utlåning av föremål. 

En undersökning som behandlar just undervisning vid museibesök riktar in sig på hur 

verksamheten bedrivs främst för barn i åldrarna 9-12 på två konstmuseer i Danmark 

(Rosendal 2005). Undersökningen tar bl.a. upp olika problem som museipedagoger möter när 

de ger guidade turer, såsom t.ex. hur de ska disponera tiden och hålla intresset uppe (Rosendal 

2005:39).  Studien dokumenterar barnens besök vid de utvalda museerna och avslutas med ett 

frågeformulär där barnen får besvara frågor om vad de lärt och tagit med sig från besöken. 
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3.2.1 Kommunikation och relationer till besökare 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det gjorts en hel del studier och undersökningar 

för museers pedagogiska arbete, med särskild fokus på hur de ska nå ut till sina besökare och 

förmedla kunskap på bästa sätt. 

Det finns däremot desto mindre forskning för vilka relationer som bildas mellan besökare 

och museum, samt besökare och utställning. Med detta menas hur museet porträtterar sig 

självt genom utställningarna och hur utställningarnas objekt framställs. Detta syftar alltså inte 

på hur väl eller detaljerat kunskap framförs, utan snarare hur saker och ting realiseras genom 

text och vilka implikationer valen av formuleringar får.  

Det finns studier som ligger i gränslandet mellan pedagogik och kommunikation. Exempel 

på en sådan är en studie av utställningstexter på ett konstmuseum med fokus på hur texterna 

kan göras mer lättillgängliga och lättförståeliga för besökarna (Classon 2013). Detta arbete är 

en rapport av skribentens uppdrag att omformulera museitexterna till lättlästa texter. För att 

göra detta behövde författaren avgöra vilka som var målgruppen, samt avgöra hur de 

dåvarande texterna behövde omformuleras. Innan Classon (2013) kunde arbeta om texterna 

behövde hon därför göra en textanalys för de dåvarande texterna. Textanalysen gjordes ur ett 

läsbarhetsperspektiv, d.v.s. texternas svårighetsgrad granskades, både syntaktiskt och lexikalt.  

Två undersökningar som riktar in sig på relationer som skapas via museikommunikation 

presenteras nedan. Den första undersökningen inriktar sig på multimodal analys, och den 

andra på textanalys.  

Insulander (2010) har undersökt utställningen Forntider på HM ur ett multimodalt 

perspektiv. Multimodal analys innebär att man studerar skrivna texter, bilder och i vissa fall 

även fysiska aspekter, som t.ex. ett rums spatiala utformning, för att kunna avgöra hur 

kommunikationen bedrivs på ett övergripande plan. 

På utställningen skapar museet en nära relation mellan besökare och museum med hjälp av 

t.ex. informellt språk och direkta formuleringar med hjälp av personliga pronomen. Texterna 

innehåller dessutom frågor riktade till besökarna för att involvera dem och skapa engagemang 

för utställningen (Insulander 2010:89). 

Även genom de bilder som finns på utställningen skapas en nära relation till besökaren. 

Bilderna som återfinns porträtterar människor som ska föreställa vara människor från den 

angivna tidsåldern som behandlas. I alla de åtta fotografierna som utställningen innehåller 

riktar de avbildade personerna blicken mot besökaren. Detta är ett sätt att skapa närhet och 

betydelse via bilder. Avbildningarna är dessutom satta i ögonhöjd med besökaren, vilket 

skapar en mer jämlik relation mellan de två parterna (Insulander 2010:89,94). 
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Utställningen är färgkoordinerad och de olika delarna innehåller olika färger för att 

markera tillhörighet. Insulander (2010:90) menar också på att färgerna grönt och blått, som 

används i rummen för Bäckaskogskvinnan och Mannen och barnet från Skateholm förstärker 

stämningen och naturscenen som rummen skapar.  

De olika rummen är tydligt avgränsade, vilket tydligt markerar vad eller vilket tidsintervall 

som behandlas. Rummen är komponerade med marginal/centrumstruktur, vilket gör att 

besökaren kan röra sig fritt i varje rum och navigera på egen hand mellan de olika montrarna 

och montertexterna. Montertexterna innehåller olika detaljerad information på olika 

svårighetsgrader (Insulander 2010:91,93). 

Insulander (2010) kunde genom den multimodala analysen granska hur museet och 

utställningen skapade en relation med besökaren. Genom att granska texternas utformning 

uppdagades det hur museet valde att kommunicera med besökaren på ett interpersonellt plan, 

och genom att studera bilder och deras uppsättning samt utställningens färgkodning kunde 

hon få information om själva utställningens relation till besökaren.  

En annan typ av analys som gjorts är textanalys, vilket i detta fall innebär att man studerar 

texter (d.v.s. texter som består av skrivna ord).  

I en studie av två olika texter från ett museum i Berlin användes bl.a. transitivetssystemet 

som tillhör den ideationella metafunktionen inom SFG för att granska hur öbor från Stilla 

havet kontra européer framställdes (Purser 2000:3). 

I den första texten var majoriteten av processer som användes materiella. Även mentala 

och relationella processer användes i texten. För de processer som innehöll både en första och 

andradeltagare (t.ex. materiella) var det nästan enbart européer som tog rollen som agent. 

Öborna var främst knutna till processer som endast innehåller en deltagare. För de processer 

som innehöll någon typ av negativ konnotation (t.ex. utrota eller förändra) var européerna 

underförstådd agent, men dock inte utskriven. De relationella processerna användes främst för 

att beskriva öbornas livsstil och kultur. I dessa fall användes grammatiska metaforer i stor 

utsträckning. De mentala processerna användes för både öbornas upplevelser och 

förväntningar, men även för museet och dess besökare (Purser 2000:13–15). 

I den andra texten var dispositionen av processtyper annorlunda: här användes relationella 

processer i störst utsträckning och utöver det endast materiella processer. I denna text 

beskrevs människorna och dess levnadssätt till största del, istället för att beskriva specifika 

händelser (Purser 2000:15–16). 

Purser (2000:16) kom fram till att den inhemska befolkningen till största del framställdes 

som passiv, medan européerna framställdes som handlingskraftiga i mycket stor utsträckning. 
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Vad som också uppdagades av studien var att grammatiska metaforer också användes 

frekvent för att osynliggöra den ansvariga gruppen bakom vissa händelser (t.ex. kristendomen 

ersatte traditionell tro).  

Genom att använda sig av den ideationella metafunktionen kunde Purser (2000) granska 

hur olika deltagare i texterna porträtterades, vilka aktörer som valdes att gömmas vilka som 

valdes att lyftas fram.  

 

4 Syfte och frågeställningar 
Som tidigare studier visar verkar det finnas ett begränsat material av studier över hur 

relationer uttrycks och skapas genom montertexter. Insulander (2010) undersökte 

utställningen Forntider främst ur ett multimodalt perspektiv, vilket gör det intressant att 

komplettera detta arbete med en språklig undersökning. 

Målet med denna undersökning är att bidra till att detta forskningsområde belyses, genom 

att granska utvalda texter från HM med fokus på relationer mellan museum och besökare, 

samt utställning/fynd och besökare. Uppsatsens syfte är alltså att ta reda på vilka typer av 

relationer museet skapar mellan besökare och historia, samt mellan besökare och själva 

museet. För att uppnå detta kommer museets skrivna resurser att undersökas med hjälp av 

följande frågor: 

 

• Vilka språkhandlingar används i texterna? Vad får de för implikationer? 

• Vilka modalitetsmarkörer används och vilka implikationer har det för relationen 

mellan museet och besökarna samt mellan historien och besökarna? 

• Vilka benämningar används för fynden, museet och besökarna? 

• Vilka tempus används i texterna? Används olika tempus för de olika deltagarna? 

• Framställs fynden som animata och handlingskraftiga, eller som passiva? 
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5 Material och metod 
5.1 Material 
Materialet som används för denna uppsats är montertexter, d.v.s. skrivna texter tillhörande 

utställningsmontrar från forntidsutställningen på HM i Stockholm.  

Att föremålen som valdes tillhör forntidsutställningen är både ett resultat av vilka 

utställningar som är populära, samt hur mycket information som ges för föremålen. Enligt en 

av receptionisterna på HM1 är utställningarna Sveriges Historia och Guldrummet de mest 

populära bland vuxna, medan Forntider är mest omtyckt bland barn. Båda utställningarna 

som är populärast bland de vuxna besökarna presenterar dock föremålen från ett mer 

övergripande perspektiv, vilket genererar mindre information om varje enskilt objekt. En 

möjlig förklaring till varför barn uppskattar Forntider skulle kunna vara att utställningen 

använder sig av fler interpersonella resurser och/eller framställer historien och fynden som 

mer levande och tillgängliga. Detta gör det därför särskilt intressant att granska just hur 

utställningsobjekt presenteras och framställs på forntidsutställningen.  

Från utställningen Forntider har två objekt valts ut, Bäckaskogskvinnan, härefter förkortad 

till BSK, och Mannen och barnet från Skateholm, som förkortas till MBS. Båda dessa fynd är 

rester av människor och båda har tilldelats ett eget rum på utställningen. Att fynden tilldelas 

egna rum skulle kunna vara ett tecken på att museet ser dessa som viktiga objekt, vilket i sin 

tur skulle kunna generera mycket information om dem. BSK presenteras på HMs hemsida och 

både BSK och MBS finns med i HMs bok Guide to the Swedish History Museum (2016). 

Detta tyder också på att HM ser dem som viktiga fynd på utställningen. 

Purser (2000) belyste att det är av intresse att granska hur individer och grupper framställs 

på en ideationell nivå i montertexter. Hur animata fynden framställs kan därför vara fruktbart 

att granska, för att avgöra vem som porträtteras som ansvarig och handlingskraftig. Detta gör 

att det faller det sig naturligt att välja ett fynd av en människa eller djur. Det är mer troligt att 

en människa eller djur skulle framställas som animat än t.ex. en yxa. Både BSK och MBS är 

fynd efter människor från forntiden. 

BSK och MBS tillhör samma utställning, även om de tilldelats egna rum. Trots att 

objekten är spatialt åtskilda, är det troligt att texterna är skrivna ur ett helhetsperspektiv för att 

ge besökaren en enhetlig upplevelse. Detta gör att analyserna av texterna kan användas som 

ett och samma material, snarare än två olika som kontrasterar mot varandra.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  2020-‐02-‐27.	  
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Genom att välja endast två utställningsrum att granska blir det möjligt att göra en mer 

djupgående analys och på så sätt studera texterna i detalj från olika infallsvinklar. 

Rummen som tillhör BSK och MBS innehåller fyra olika montertexter var, vilket ger totalt 

åtta texter. Alla montertexter undersöks, eftersom alla de olika texterna i rummen kopplas mer 

eller mindre till gravfynden. Jag har själv samlat in materialet under totalt tre besök vid HM2. 

Alla texter som analyserats återges i bild i Bilagor 1–8.  

 

5.2 Metod 
Alla analyser görs separat och en sammanfattning av tillvägagångssätten tillsammans med 

resultaten av analyserna presenteras under kapitlet Resultat.  

De två metoder som används för att analysera texterna är ideationell och interpersonell 

textanalys, som båda grundas i den systemisk-funktionella grammatiken (Holmberg & 

Karlsson 2006; Holmberg, Karlsson & Nord 2011). Den ideationella analysen kommer att 

användas för att undersöka hur BSK och MBS framställs på en individuell nivå. Eftersom det 

är av vikt för denna uppsats att granska om BSK och MBS framställs som animata eller ej, är 

ergativitetssystemet en bra analysmetod att tillämpa.  

Omnämnanden/benämningar kommer också att belysas. För denna analys granskas vilka 

benämningar i form av substantiv och pronomen som används för fynden, likväl som 

kommunikativa deltagare (museum och besökare). Här är det av intresse att se om 

benämningarna är animata, samt hur mycket information benämningarna ger om de olika 

deltagarna/fynden.  

Den interpersonella analysen används för att granska vilken relation som skapas mellan 

läsare och skribent i texterna. Här kommer språkhandlingar och modalitetsmarkörer att 

analyseras för att undersöka vilka kommunikativa roller som skapas. Språkhandlingar är 

centrala att granska för att kunna avgöra hur museet driver kommunikationen med besökarna. 

Det är också av intresse att granska vilka modalitetsmarkörer som används, eftersom detta kan 

påvisa vilken typ av dialog som museet skapar samt med vilken säkerhet fakta presenteras. 

Slutligen är texternas tempusanvändning också av intresse att granska, eftersom de kan ge 

en indikation på hur nära besökaren kommer fynden och de historiska händelserna.  

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Materialet	  insamlades	  2020-‐02-‐27	  och	  2020-‐03-‐13.	  
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet för analyserna. Resultatet är utformat efter teorikapitlet 

och följer därför samma ordning för de olika kategorierna som i teorikapitlet. Här angivs både 

hur många gånger de specifika språkliga fenomenen förekommer, samt de olika 

tillvägagångssätten som använts för att nå resultat. Tillvägagångssätten exemplifieras med 

olika meningar tagna från montertexterna. 

 

6.1 Den ideationella metafunktionen 
6.1.1 Fynden som ergativa deltagare 

För den ideationella metafunktionen har alla ergativa processer och deras deltagare i texterna 

granskats. Endast de processer som realiseras med aktiva verbfraser, d.v.s. verbfraser som 

innehåller ett finit verb, har analyserats. För denna analys görs ingen skillnad mellan huvud-

eller bisats. 

 Det totala antalet ergativa processer och deras deltagare presenteras i tabell 1 nedan. 

Eftersom det är av intresse att se hur många processer som BSK eller MBS är deltagare i 

delas de två fyndens deltagarroller ytterligare upp i processer där de agerar agent och 

processer där de agerar medium. 

 

Tabell 1 Sammanställning av det totala antalet ergativa processer 

Processtyp BSK/MBS agent BSK/MBS medium Processer utan BSK/MBS Totalt 

Materiell 2 8 34 44 

Mental - - 1 1 

Verbal - - - - 

Relationell 
 

- - - - 

Totalt 2 8 35 45 

 

Tabell 1 visar det totala antalet processer i de sammanlagt åtta montertexterna från HM. 

Majoriteten av processerna är materiella processer. BSK och MBS är tillsammans deltagare i 

10 olika ergativa processer och detta utgör ca 22 % av alla ergativa processer som 

presenterats. Endast i 2 av dessa processer är fynden agent, vilket motsvarar ungefär 4 % av 

den totala mängden ergativa processer.  
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I dessa två processer är det BSK som är agent. De två processerna presenteras nedan, i 

mening 1 och 2. Medium i meningarna markeras genom fetstil och processen stryks under.  

Båda processerna realiseras genom verbet använda: 

1. Kanske använde hon tänderna för att mjukgöra skinn och senor till tråd och snören? 

2. De allra flesta redskap som kvinnan från Bäckaskog, och andra som levde samtidigt 

använde var gjorda av ben, horn och trä. 

I flera av processerna där BSK och MBS är medium döljs agenten med hjälp av passiverade 

verb, se nedan: 

3. Detta berättar att hon begravdes på våren.  

4. En tid därefter öppnades graven och barnet, 4–5 år gammalt, lades ner under mannens 

vänstra arm. 

Eftersom agenten inte är utskriven måste läsaren själv anta vem, eller vad som antar rollen 

som agent i texten. De gånger när BSK och MBS är medium (eller inte finns med som 

deltagare alls) är det antingen de forntida människorna eller moderna människor, t.ex. 

forskare, arkeologer eller museibesökare, som antar rollen som agent. De moderna 

människorna tenderar att bli undangömda med hjälp av passiveringar eller indefinita 

pronomen i texterna. Exempel på det senare presenteras nedan. Här understryks det indefinita 

pronomenet som används. 

5. Man hittade också kolpartiklar som kan vara rester av kläder, eller svepning, av skinn. 

Denna mening är tagen från ett stycke som beskriver vad som hittades i BSKs grav. Det är 

därför underförstått att agenten i denna mening är en modern människa. 

 

6.1.2 Omnämnanden i texterna 

Resultaten för omnämnanden presenteras i två tabeller nedan, en för BSK och MBS (tabell 2) 

och en för museum/besökare (tabell 3). I tabell 2 delas benämningarna upp efter animata 

subjekt och pronomen (d.v.s. benämningar som används för människor) och icke-animata 

benämningar (t.ex. namn på saker och objekt). Substantiven delas vidare upp i 

bestämd/obestämd form. 
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Tabell 2 Omnämnanden av BSK och MBS i texterna 

 Bestämd form Obestämd form Pronomen Totalt 

Animat 10 8 11 29 

Icke-animat 
 

2 - 1 3 

Totalt 12 8 12 32 

 

Som tabell 2 visar benämns BSK och MBS totalt 32 gånger i texterna. Majoriteten av 

gångerna benämns fynden med substantiv i bestämd form eller pronomen i subjektsform. I 

texterna återfinns dock inga personnamn för varken BSK eller MBS. Benämningarna som 

används är animat kodande men inte särskilt personliga, se exempel nedan: 

6. De allra flesta redskap och vapen som kvinnan från Bäckaskog, och andra människor 

som levde samtidigt, använde var gjorda av ben, horn och trä.  

7. Mannen begravdes först och vid ett senare tillfälle lades barnet ner.  

Mening 7 visar två olika substantiv som båda benämner något animat och som står i bestämd 

form. Inget av substantiven innehåller dock särskilt mycket information om individerna, 

utöver deras biologiska kön. Andra substantiv som används är farfar, barnbarn, mamma, 

jägare, skelettet och graven. Pronomen som används är han, hon, henne, honom, och det. 

Exempel på en mening där icke-animata substantiv används presenteras nedan: 

8. Graven upptäcktes 1939 och skelettet har sedan 1943 varit utställt här på museet nästan 

hela tiden. 

Här används både graven och skelettet för att benämna BSK. 

I tabell 3 presenteras en översikt över vilka ord som används för att syfta till moderna 

människor (såsom t.ex. besökare och arkeologer) och hur många gånger varje benämning 

förekommer. 

 

Tabell 3 Omnämnanden av moderna människor i texterna 

Benämning Antal 

Vi 3 

Du 5 

Man (indefinit pronomen) 2 

Oskar Nilsson  
 

1 

Totalt 11 
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Som tabell 3 visar benämns de moderna människorna totalt 11 gånger. Endast fyra olika 

benämningar används för denna grupp, vilket är mindre än för de forntida människorna. 

Totalt nämns de moderna människorna 11 gånger i texterna. BSK och MBS nämns totalt 32 

gånger, vilket betyder att de moderna människorna benämns avsevärt färre gånger i texterna 

än fynden. Oskar Nilsson är namnet på skulptören som skapat rekonstruktionen av BSKs 

ansikte. 

 

6.2 Den interpersonella metafunktionen 
6.2.1 Språkhandlingar 

För språkhandlingar granskas enbart meningarnas huvudsatser eftersom det endast är dessa 

som öppnar upp för möjlig förhandling och/eller respons (Holmberg, Karlsson & Nord 

2011:13). I tabell 4 presenteras en redovisning av antalet språkhandlingar som går att 

återfinna i texterna, samt vilken typ av språkhandling det rör sig om.   

 

Tabell 4 Antal språkhandlingar  

Språkhandling Antal 

Påstående 90 

Fråga 6 

Erbjudande - 

Uppmaning 
 

- 

Totalt 96 

 

Som tabell 4 visar är påstående den vanligaste språkhandlingen i texterna. Sammanlagt består 

90 av de totalt 96 huvudsatserna i texterna av frågesatser, vilket motsvarar ungefär  

94 %. Den andra typen av språkhandling som texterna använder sig av är frågor, och texterna 

innehåller totalt sex stycken, ca 6 % av det totala antalet språkhandlingar.  

Texterna tycks inte innehålla någon typ av grammatiska metaforer. Vissa påståenden tycks 

dock innehålla subtila uppmaningar, men inte så pass starka att de kan klassificeras som 

grammatiska metaforer. Exempel på några av dessa meningar ges nedan. En stor bokstav 

tillsammans med en siffra är ett sätt att beskriva i vilken monter eller var i montern ett 

specifikt föremål ligger.  
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9. Hornyxan i B6 dekorerades med ristade djurfigurer.  

10. Det finns en hel svärm sådana pilar uppe till höger i luften, B10.  

11. Rester av mjärde, tillverkad av björk och vide, finns i monter C4.  

Eftersom de allra flesta museibesökarna kommer till museet just för att få information och se 

historiska föremål, är det troligt att dessa påståenden med spatial information tolkas som en 

uppmaning att titta i en specifik riktning för att kunna se olika fynd.  

Texterna innehåller totalt 10 hänvisningar till en specifik monter eller plats. Detta 

motsvarar ungefär 11 % av alla påståenden och 10 % av alla språkhandlingar sammanlagt. 

Som tabell 4 visar innehåller de olika texterna även frågor. De flesta frågorna ställs i 

förhållande till ett föremål som just beskrivits eller i förhållande till forntidsmänniskorna, 

efter att deras levnadssätt har behandlats. Nedan kommer några exempel. 

12. Vad var det för människor som begravdes här? 

13. Kanske använde hon tänderna för att mjukgöra skinn och senor till tråd och snören? 

Innan mening 12 har man just beskrivit gravfältet som ligger vid den forntida boplatsen i 

Skateholm och innan mening 13 har BSKs tänder beskrivits som ”hårt slitna”. Nästan alla de 

separata montertexterna innehåller minst en fråga.  

Vissa av rubrikerna till texterna är utformade som frågor. Ett exempel på detta är rubriken 

till en av montertexterna som sitter bredvid BSKs skelett: 

14. Vem var kvinnan från Barum egentligen? 

 

6.2.2 Modalitetsmarkörer 

Texterna innehåller olika typer av modalitetsmarkörer. Markörerna kommer att delas upp 

efter ordklass, d.v.s. adverb eller verb. Dessa presenteras nedan i angiven ordning. Enbart 

modalitetsmarkörer i huvudsatser granskas, med samma anledning som för 

språkhandlingarna. 

 

6.2.2.1 Interpersonella satsadverbial 

Nästan alla texterna innehåller interpersonella satsadverbial. I tabell 5 presenteras de olika 

kategorierna för satsadverbial samt hur hög grad de kodar.  
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Tabell 5 Antal interpersonella satsadverbial, deras kategori och grad 

 Låg grad Medelhög grad Hög grad Totalt 

Sannolikhet 3 1 4 8 

Vanlighet - - - - 

Villighet - - - - 

Förpliktelse 
 

- - - - 

Totalt 3 1 4 8 

 

Som tabell 5 visar tillhör alla de interpersonella satsadverbialen som används kategorin 

sannolikhet. Alla gånger satsadverbialen används är i de sammanhang där de forntida 

människorna beskrivs. Satsadverbialen som används är säkert, förmodligen och kanske. 

Säkert kodar hög sannolikhet, förmodligen medelhög och kanske ger låg sannolikhet. Nedan 

ges ett par exempelmeningar från texterna.  

15. Där fanns säkert hennes barn men också några andra vuxna.  

16. Det mejselliknande föremålet har slitmärken på eggen och användes förmodligen som 

grävkäpp eller dolk. 

17. En del kanske hade mördats. 

Dessa meningar exemplifierar även vilket sammanhang adverbialen används. Som exemplen 

visar används adverbialen endast i de sammanhang där de forntida människorna beskrivs.  

 

6.2.2.2 Modala verb 

Tabell 6 presenteras på samma sätt som tidigare tabell. Här presenteras de olika kategorierna 

för modala verb samt hur hög grad de kodar. 

 

Tabell 6 Antal modala verb, deras kategori och grad 

 Låg grad Medelhög grad Hög grad Totalt 

Sannolikhet 1 1 1 3 

Vanlighet 3 - - 3 

Villighet 2 - - 2 

Förpliktelse 
 

- - 1 1 

Totalt 6 1 2 9 
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Som visas i tabell 6 är spridningen mellan kategorierna för de modala verben större än för de 

interpersonella satsadverbialen. För verben hittar vi minst ett verb i varje kategori. Totalt 

återfinns de olika modala verben 9 gånger i texterna. Även de modala hjälpverben används 

enbart för att beskriva de forntida människorna och deras levnadssätt. Nedan presenteras två 

exempel på detta.  

18. Man måste ha känt till och vandrat över stora områden.  

19. Det fanns gott om flinta i närheten som kunde bearbetas till nödvändiga redskap. 

 

6.2.3 Tempus 

Här kommer tempusanvändningen i texterna att presenteras. För tempus görs ingen skillnad 

mellan huvudsats och bisats eftersom det här är av största intresse att granska vilken/vilka 

grupper som kopplas till vilket specifikt tempus. 

Texterna använder sig av en regelbunden tempusanvändning som tycks verka för att 

markera vilken tidsepok man väljer att beskriva. De vanligast förekommande tempusformerna 

är: presens, preteritum och perfekt. 

Presens används i texterna när skribenten behandlar de saker som finns i besökarens 

direkta närhet, samt när tillstånd som varit oförändrade sedan forntiden beskrivs, såsom t.ex. 

ett föremåls material. Nedan ges några exempel: 

20. Rester av mjärde, tillverkad av björk och vide finns i monter C4.  

21. Det finns en hel svärm sådana pilar uppe till höger i luften, B10. 

22. Gravplatsen i Skateholm ligger mycket nära boplatsen. 

Verben i exempel 20 och 21 är skrivna i presens och beskriver var ett specifikt föremål 

befinner sig i förhållande till besökaren. Detta är således exempel på när presens används för 

att beskriva de saker som finns i besökarens direkta, fysiska närhet. En referens som denna 

hade inte fungerat om besökaren inte befann sig på samma plats som montern och den 

tillhörande texten gör.  

I mening 22 är verbet också skrivet i presens, men går inte att koppla till besökarens 

direkta omgivning. När besökaren läser denna text befinner hen sig med största sannolikhet i 

ett rum på Historiska Museet i Stockholm. Skateholm ligger på kusten mellan Trelleborg och 

Ystad i Skåne, och gravplatsen ligger utomhus. Det går därför att utesluta att detta skulle vara 

en presensformulering för att koppla gravplatsen till besökarens omgivning. Däremot kan 

presens användas för att detta är ett påstående som stämmer även på 2000-talet. Varken 

gravplatsen eller boplatsen har ändrat läge sedan forntiden, vilket betyder att deras placering i 

förhållande till varandra stämmer än idag. 
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Preteritum används nästan helt uteslutande i texterna för att beskriva de forntida 

människorna och deras levnadssätt. En mening som exemplifierar de olika betydelserna som 

markeras genom tempus presenteras nedan: 

23. I nyare arkeologisk forskning talar man om att människorna här levde i ett 

gränsområde. 

I mening 23 blir mönstret som skribenten använder sig av tydligt. Presens används för det 

som händer eller är aktuellt i nutiden, något som dessutom förstärks av adjektivet nyare. Man 

förtydligar att man talar om något som gäller vårt moderna samhälle genom att fylla ut 

påståendet med ett adjektiv. Det andra verbet som används är konjugerat i preteritum och ger 

information om de forntida människorna.  

 Den sista tempusformen som används är perfekt. Användningen för perfekt är inte lika 

utstakat som presens och preteritum. Perfekt tycks dock användas till största del för att 

beskriva händelser som tidigare skett eller handlingar som tidigare gjorts av moderna 

människor. Perfekt behandlar således också dåtid, men verkar fungera som en kontrast till 

preteritum för att markera att det handlar om olika grupper i texterna. Nedan presenteras två 

exempel. 

 24. Bilden i hörnet till vänster, visar en yxa av hjorthorn funnen i Danmark, med en 

 ristning som har tolkats som en kvinna. 

 25. Vissa mönster förekommer på olika typer av föremål och ser likadana ut trots att de 

 hittats på ställen långt ifrån varandra. 

 

7 Diskussion  
Genom att ha granskat texterna ur både ett ideationellt och interpersonellt perspektiv har 

resultat kunnat uppnås gällande på vilka olika nivåer texterna arbetar, hur individer i texterna 

beskrivs och vilka mönster som återfinns i texterna. 

Ergativitet är ett sätt att urskilja vem som framstår som handlingskraftig och ansvarig i 

olika processer (Karlsson 2011:30). Efter att ha granskat de ergativa processerna som 

återfinns i texterna på HM kan vi se att de två fynden, BSK och MBS, är uttalade 

processdeltagare i endast 10 av de totalt 45 ergativa processerna. Vidare är det i två av dessa 

som fynden är agent. I båda processerna där något av fynden är agent är det BSK som antar 

denna roll. MBS antar således aldrig rollen som agent i någon ergativ process.  

Alla processer som innehåller BSK eller MBS som uttalad deltagare är dessutom 

materiella. Vanligtvis är det just materiella processer som är ergativa, men vissa typer av 
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verbala och mentala kan också vara ergativa (Karlsson 2011:29).  Texterna skildrar inte några 

inre tankar eller upplevelser hos individerna, inte heller några uttalade sådana. Individerna blir 

därför inte särskilt personifierade, eftersom vi inte kommer i kontakt med deras personlighet. 

Varken BSK eller MBS verkar i den ergativa analysen vara den/de karaktärer som tar 

störst plats i texterna. Eftersom BSK och MBS nästan enbart agerar som medium i 

processerna framställs dessa individer inte som särskilt handlingskraftiga. BSK och MBS 

framställs knappt som levande eller ”ansvariga” i texterna som skildrar deras liv. 

Resultaten med avseende på omnämnanden blir däremot annorlunda. Texterna refererar till 

fynden genom både personliga pronomen och genom substantiv i bestämd form. Substantiven 

som används är oftast genuskodade, såsom t.ex. mannen eller kvinnan. Utöver de 

genuskodande substantiven kan vi även finna ett antal substantiv som innehåller mer 

information om de specifika individerna utöver deras könstillhörighet, såsom jägare, mamma 

och farfar. Benämningen jägare ger t.ex. mer information om en individ än vad kvinna gör. 

Genom att använda aningen specifikare benämningar för individerna blir de även mer 

personifierade för läsaren, eftersom vi nu får mer information om vem de egentligen var och 

hur deras liv/arbetsuppgifter kunde se ut.  

Denna typ av ”specifika” benämningar används dock i mycket liten utsträckning och 

majoriteten av benämningarna är just personliga pronomen eller genuskodande substantiv. De 

genuskodande substantiven används ungefär lika många gånger i bestämd form som i 

obestämd form.  

I majoriteten av gångerna som BSK och MBS får benämningar används animata, 

mänskliga pronomen. På en lexikal nivå kan vi därför se att både BSK och MBS framställs 

som individuella personer, även om vi inte får så mycket specifik information om dem.  

Det enda undantaget från tidigare påstående är tre benämningar som används i texterna om 

BSK. I ett stycke benämns BSK som graven, skelettet och det. Dessa benämningar är 

objektifierande och talar om BSK som ett icke-animat ting, och inte som en människa eller 

individ.  

Även benämningarna för moderna människor har granskats. Som resultatet visar kan vi se 

att denna grupp inte tar särskilt stor plats i texterna, då denna grupp endast nämns sammanlagt 

11 gånger i de olika texterna. Majoriteten av benämningarna som används för denna grupp är 

pronomenet du, som förekommer totalt 5 gånger i texterna. Museet synliggör besökaren 

genom att använda detta pronomen, och markerar att texterna är avsedda för någon 

(besökaren) att läsa.  
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Museet självt tar däremot inte så stor plats i texterna. De gånger museet benämner, eller 

talar om sig självt används ett personligt pronomen, vi, och ett indefinit pronomen, man. 

Pronomenet vi innehåller tydligare information om att det är museet (d.v.s. alla människor 

bakom arbetet) som delvis träder fram. Pronomenet man innehåller däremot ingen specifik 

information. Här talar museet om en osynlig eller okänd tredje part, som museets personal 

inte verkar ingå i.  

Oskar Nilsson är den enda individen (både bland forntida och moderna människor) som 

benämns med personnamn i texterna. Oskar Nilsson är en skulptör som skapat 

rekonstruktionen av BSKs ansikte.  

I museitexterna är den allra vanligaste typen av språkhandling som används påståenden, 

vilket är föga förvånande då texterna ger information om fynden och människorna under 

forntiden. Majoriteten av påståenden ger enbart information om fynden och föremålen som 

presenteras på utställningen, om deras historia och forna användning. En minoritet av 

påståenden innehåller spatial information om var vissa föremål som beskrivs i texterna ligger 

i montrarna. Den spatiala informationen beskrivs med hjälp av en bokstav och ett nummer, 

som t.ex. B10 eller C14. Meningarna som innehåller spatial information beskriver också 

föremålet. 

Alla meningar som innehåller spatial information är således utformade som påståenden 

vilket innebär att de innehåller ett givande av information (Holmberg & Karlsson 2006:34). 

Eftersom museet skriver ut exakt var fyndet går att återfinna, skulle dessa påståenden även 

kunna tolkas som subtila uppmaningar till att titta på fynden. Att en sådan tolkning är möjlig 

syns på bl.a. på meningen ”Hornyxan i B6 dekorerades med ristade djurfigurer”. För att 

kunna ta full del av informationen som ges måste besökaren titta på hornyxan för att se dess 

dekorationer. Museet beskriver för besökaren var hornyxan ligger, vilket gör det lättare för 

besökaren att veta var hen ska titta. Meningen hade kunnat skrivas om till ”titta i monter B6 

för att se den dekorerade hornyxan”, utan att förändra betydelsen av meningen alldeles för 

mycket. I denna formulering blir det dock en tydligare och därmed starkare uppmaning, 

eftersom omskrivningen innehåller en imperativform.  

Ett annat argument för att dessa meningar kan tolkas som subtila uppmaningar kommer 

från ett kommunikativt perspektiv. Föreställer man sig att detta är en dialog mellan två talare 

(istället för skribent och läsare) måste lyssnaren titta på det som talaren refererar till för att 

kunna förhålla sig till det. Extra tydligt blir det i meningen ”Det finns en hel svärm av sådana 

pilar uppe till höger i luften, B10”. Skulle talaren påstå att det fanns pilar uppe till höger, fast 

det egentligen var tomt, skulle responsen bli något i stil med ”nej, det stämmer inte”. Om 



	   29	  

påståendet däremot var sant, hade responsen blivit ”ja, du har rätt”. Lyssnaren, eller 

respondenten, är därför mer eller mindre tvungen att granska det som talaren refererar till för 

att kunna formulera ett passande svar. Dessa påståenden (eller subtila uppmaningar) ger 

därför besökaren en chans att kontrollera det som museet påstår vara sant. 

Eftersom de allra flesta museibesökarna kommer till museet just för att få information och 

se historiska föremål, är det troligt att dessa påståenden med spatial information tolkas som en 

uppmaning att titta i en specifik riktning för att kunna se olika fynd.  

Monterhänvisningarna är dessutom fetstilta, vilket gör dem visuellt framskjutna (Björkvall 

2009:143–144). Genom att markera dem i texten visar museet att denna information är något 

av vikt och betydelse för besökaren. Den visuella framskjutenheten skulle också kunna 

fungera i ett underlättande syfte för besökaren. Genom att tydligt markera viktig information i 

texterna kan besökaren snabbare hitta relevant information om var hen ska titta. 

Dessa påståenden med subtila uppmaningar kan därför ses om en typ av hjälp som museet 

ger besökarna. Genom att berätta var man kan se något speciellt, eller var besökaren bör titta 

för att se exempel på det som texten beskriver, blir det enklare för besökaren att navigera 

mellan text och monter. 

En annan språkhandling som finns i texterna är frågor. Dessa tycks också arbeta på ett plan 

för att hjälpa eller underlätta för besökaren. Belägg för att frågeställningarna fungerar som ett 

hjälpmedel för besökaren finner vi på HMs hemsida. Om utställningen Forntider skriver de: 
 
Vid varje gate ställs en fråga, viktig för människor i alla tider. Föremålen och innehållet i 
utställningen hjälper dig att fundera över din och dina medmänniskors tillvaro, då, nu och i 
framtiden. 

I transithallen finns också frågor om historia. Hur skapas den? Av vem? Hur har historien påverkat 
just oss? Dra dina egna slutsatser, det är du som är det nionde livsödet! 

(Historiska Museet 2020a) 
 
 

Utifrån detta citat tycks det som om museet uppmanar till egen reflektion och fundering. Den 

formmässiga frågan kan därför tolkas som en form av uppmaning till egen reflektion, där 

frågeställningen som presenteras är utgångspunkten för det individuella resonemanget och 

funderingen.  

Att dessa frågeställningar tycks fungera som en utgångspunkt för inre reflektion kan också 

ses genom avsaknaden av kontaktuppgifter. Om museet hade ställt dessa frågor med avseende 

att få svar från besökarna, är det troligt att kontaktuppgifter till museet hade funnits i samband 

med frågeställningarna. Kontaktuppgifter saknas och vi kan därför anta att frågeställningarna 
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inte används för att skapa en relation/dialog mellan museet och besökaren, utan snarare för att 

engagera besökaren och få hen att känna sig delaktig i utställningen.  

Påståendesatserna bidrar som tidigare nämnt till en ganska ensidig kommunikation, där 

museet blir informationsgivare och besökaren informationsmottagare. Genom att till största 

del använda sig av påståenden förändras dessa roller inte och dialogen mellan besökare och 

museum blir ganska ensidig. Även om frågesatserna inte är ställda ur ett kommunikativt 

perspektiv, utan snarare för att skapa ett engagemang hos besökaren, så markerar museet ändå 

genom dessa frågor att besökaren finns, och att texterna är riktade mot denna person. Genom 

att ställa frågor och/eller uppmuntra till egen reflektion blir det tydligt att museet räknar med 

att det finns en andra part i kommunikationen, en mottagare. Även om frågorna inte är ställda 

för att museet vill ha svar, gör dessa frågesatser att kommunikationen blir mindre ensidig, 

eftersom mottagaren blir mer synliggjord.  

För de frågor som står i rubriksposition istället ser analysen annorlunda ut. Här är det inte 

lika troligt att museet ställer frågor som utgångspunkt för inre reflektion, eftersom dessa 

frågor kommer innan besökaren fått någon information om fynden. Dessa frågeställningar 

tolkar jag istället som en sorts hypofor, d.v.s. en fråga som ställs av talaren/skribenten och 

som talaren/skribenten besvarar själv. Rubriken ”Vem var kvinnan från Barum egentligen?” 

exemplifierar detta tydligt, eftersom brödtexten som följer denna rubrik ger information om 

BSK och hennes liv, vilket kan ses som ett svar på denna fråga.   

I texterna återfinns en del modalitetsmarkörer, såväl i form av interpersonella satsadverbial 

som modala hjälpverb. 

Genom modalitetsmarkörer upplevs satserna som innehåller dessa som någon form av 

kvalificerade gissningar, eller spekulationer, snarare än rena fakta. Spekulationerna är i sin tur 

starkare eller svagare framställda som spekulationer, eftersom de olika markörerna ger olika 

låg och hög sannolikhet. I de satser där modalitetsmarkörer med låg sannolikhet används, blir 

det tydligare för läsaren att dessa är spekulationer.  

Holmberg & Karlsson (2006:69) skriver: ”Grad[en] av modalitet vilar alltid på en 

bedömning”. Baserat på den konkreta information vi har idag om de forntida människorna 

och deras levnadssätt, har någon gjort bedömningar för huruvida dessa spekulationer är 

sannolika eller inte. Vem som gjort dessa bedömningar framgår dock inte av texterna.  

De interpersonella adverbialen används i ganska liten utsträckning i jämförelse med den 

totala mängden satser. Genom att presentera majoriteten av texten som ren fakta, skapar 

skribenten distans mellan sig själv och läsaren. Eftersom majoriteten av texten framställs 



	   31	  

genom rena påståenden (d.v.s. påståenden utan någon modalitetsmarkör) stängs möjligheterna 

för en dialog.  

Alla gånger modalitetsmarkörer inom kategorin sannolikhet används, handlar texten om de 

forntida människorna och deras levnadssätt. Detta gör att de forntida människorna, som på 

något sätt är ”huvudpersonerna” i texterna, framställs på ett aningen osäkert och trevande sätt. 

Vi kan genom texten se att forskningen bakom texterna i flera fall är outgrundlig och att det 

inte verkar finnas en definitiv sanning. Skribenten tycks åtminstone vara mån om att markera 

att mycket av den information som presenteras är spekulationer och inte rena fakta.  

En anledning till att beskrivningarna av de forntida människorna innehåller mycket 

modalitetsmarkörer kan vara att museet vill undvika att ge fel information. I 6§ av museilagen 

(2017:563) står det: ”Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara 

kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.”. Under kunskapsuppbyggnad 

(museilagen 2017:563) skriver de i 8§: ” Ett museum ska bidra till forskning och annan 

kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.”. Att 

kunna förse besökaren med korrekt information är således en huvuduppgift för museet. 

Genom att använda sig av modalitetsmarkörer undviker museet att missleda besökaren, 

samtidigt som de ändå kan presentera spekulationer och eventuella tolkningar. 

Det skapas dock en viss distans mellan besökare och forntid i de fall där 

modalitetsmarkörerna används. De forntida människorna framstår som mystiska, eftersom det 

framgår av texterna att man inte vet så mycket om dem. Vi människor har svårt att relatera 

och förknippa oss själva med det okända. Så är det även i detta fall. Genom att framställa de 

forntida människorna som lite okända och än idag med eventuella tvetydigheter, blir det 

svårare för besökaren att skapa sig en klar bild av dem, vilket i sin tur gör det svårare att knyta 

an till dem. 

Tempusanvändningen tycks följa ett visst mönster i texterna. Den huvudsakliga 

uppdelningen som görs i texterna är mellan presens och preteritum. Presens tycks markera de 

saker som realiseras och aktualiseras i besökarens direkta närhet, såsom t.ex. var något ligger 

på museet. Presens används också för att beskriva oförändrade tillstånd, såsom t.ex. materialet 

av ett föremål. Presens används med andra ord för att markera nutid i kontrast till forntid 

medan preteritum används nästan helt uteslutande för att beskriva de forntida människorna. 

Genom att använda preteritum (istället för presens) för de forntida människorna skapas en 

viss distans mellan besökaren och de forntida människorna.  

Den tredje och sista tempusformen som texterna använder sig av är perfekt. Perfekt används 

för att markera händelser som skett under senare tid än forntid, men som samtidigt inte 
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realiseras i besökarens direkta närhet. Perfekt används för att beskriva forskning som bedrivits 

eller tolkningar som gjorts.  

Genom att hela tiden beskriva de forntida människorna i preteritum, kommer besökaren 

längre ifrån dem då ”en tidsrymd” skapas mellan dessa två grupper. Däremot, genom att 

använda presens för att beskriva föremålen på museet, blir det uppenbart för besökaren att 

dessa satser realiseras genom besökarens närvaro, och att besökaren på så sätt interagerar med 

utställningen. 

 

8 Slutsats 
För att kunna formulera en övergripande slutsats måste vi återkoppla till undersökningens 

syfte. Syftet var att ta reda på vilka typer av relationer som museet skapar mellan historia och 

besökare, samt mellan museum och besökare.  

 

8.1 Historia och besökare 

Varken BSK eller MBS framställs som särskilt animata ur ett ergativt perspektiv. Endast ett 

fåtal processer tar fynden som deltagare, och fynden agerar som agent i ännu färre processer. 

På ett lexikogrammatiskt plan används dock animata substantiv och pronomen till största del, 

vilket medför att fynden vid en första anblick framställs som animata. Benämningarna för 

fynden innehåller däremot inte särskilt specifik information om dem, vilket medför att 

besökaren har svårare att föreställa sig en specifik individ i sitt inre.  

Modalitetsmarkörer används främst i texterna för att beskriva de forntida människorna. 

Mycket av informationen som ges blir därför spekulativ och lite trevande, vilket medför att 

även de forntida människorna som generell grupp porträtteras relativt frånvarande och 

svårfångade.  

För båda fynden, samt de forntida människorna som grupp blir den inre, mentala bilden 

diffus och suddig. Besökaren lär inte känna fynden på samma sätt som man lär känna en 

karaktär i en bok eller film. Efter att ha tagit del av utställningen har man den hel del 

information om fyndens och de forntida människornas levnadssätt, men besökaren har inte 

kommit dem närmre känslomässigt.  

Även tempusanvändningen skapar en distans mellan besökare och historian. ”Tidsrymden” 

som skapas genom preteritumanvändningen gör att de forntida människorna kommer ännu 

längre från besökaren, eftersom det i texterna grammatiskt markeras att det som beskrivs 

redan har skett.  
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Sammanfattningsvis resulterar detta i att texterna arbetar på två olika nivåer. På den första 

nivån, som är det lexikogrammatiska, framställs fynden till en majoritet som animata, men 

dock inte särskilt personliga. På den andra nivån, d.v.s. den nivå som kräver en djupare analys 

(ergativitet, modalitet och tempus), blir det tydligt att fynden och de forntida människorna 

inte återges på ett sätt som gör dem lättillgängliga och enkla att knyta an till för besökaren. 

Relationen som skapas mellan historia/fynd och besökare blir därför inte särskilt intim, 

eftersom fynden och de historiska människorna framställs med olika typer av distans som gör 

dem svåråtkomliga. 

 

8.2 Museum och besökare 

Mellan museum och besökare skapas en relativt ensidig typ av kommunikation. Eftersom 

majoriteten av texterna består av påståendesatser utan modalitetsmarkörer blir det tydligt att 

museet antar rollen som informationsgivare, och besökaren blir informationsmottagare. 

Avsaknaden av modalitetsmarkörer gör att det inte skapas naturliga öppningar för 

kommunikation mellan deltagarna. Genom att presentera (nästan) all fakta som absoluta 

sanningar, positionerar sig museet i ett sorts kunskapsövertag. Museets påståenden 

presenteras till största del som rena fakta, och går därför inte att argumentera emot. 

Museet ger inte heller besökaren information om sig självt som organisation. Inte heller 

informerar museet om vem eller vilka personer som finns bakom texterna och/eller 

utställningen. Museet blir således en abstrakt företeelse för besökaren, som inte personifieras.  

Utställningstexterna synliggör besökaren, både genom användningen av (ett fåtal) 

pronomen, men främst genom frågesatserna. Även påståendesatserna som innehåller spatial 

information om montrarnas utformning ger en indikation på att texterna är riktade till en 

besökare.  

Relationen som skapas mellan museum och besökare blir relativt ensidig, eftersom museet 

till största del inte öppnar upp för kommunikation. Texterna tydliggör dock att de är riktade 

mot en besökare, vilket markerar att detta är en kommunikation, även om den till största del är 

ensidig.  

 

8.3 Framåtblickar 

För att kunna få ett mer övergripande resultat rekommenderas ett större material, såsom t.ex. 

en hel utställning, istället för ett urval av fynd. Textanalyserna kan även kompletteras med 

multimodal analys för att fånga alla kommunikationssätt som museet använder sig av. Man 

skulle också kunna försöka undersöka vad som påverkar besökarna mest: museets spatiala 



	   34	  

och fysiska utformning, eller texternas utformning. Detta skulle exempelvis kunna göras 

genom frågeformulär. Det är t.ex. möjligt att intrycket av den fysiska utställningen är så starkt 

att utformningen av texterna spelar mindre roll.  

Det skulle även vara intressant att analysera en guidad tur vid en utställning för att se hur 

guiden framställer fynden muntligt. Vid en guidad tur är sannolikheten större att besökarna 

får möjlighet att interagera i en mer tvåsidig kommunikation än om besökaren enbart läser 

montertexter. Kommunikationen mellan besökare och museum blir troligtvis annorlunda 

mellan en guide och besökare än mellan text och besökare.  

Något som också kan bidra till resultatet är att ha kontakt med museets personal, 

förslagsvis innan eller efter undersökningen genomförts. Det kan nämligen vara av intresse att 

se om museet har någon typ av policy som de följer för utformningen av montrar och/eller 

texter. Ytterligare information som kontakt med museet skulle kunna tillföra är konkret 

forskning bakom fynden. Hur mycket information finns om fynden? Vad kan man säga om 

dem med säkerhet? Hur mycket av kunskapen kring fynden är kvalificerade tolkningar och 

spekulationer? Med referens till museilagen är det högst troligt att mängden konkret kunskap 

och information kring fynden spelar roll för hur texterna utformas. 
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