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Abstract 
 

This work is about fiction in the museum, and an approach towards transmedia 

storytelling with two different methods of mediation. With background in literature on 

cultural heritage, mediation in museums, mediation of history, fiction, transmedia 

storytelling and adaptation, visitors’ discussions about an exhibition and a fictional text 

was examined. In order to make the two methods of mediation converge, a number of 

themes from the existing exhibition were adapted and encapsulated in a fictional story. 

The visitors were primarily interested in a historical discussion in regards to the two 

methods of mediation. The message in both methods was considered to be historical, 

although different reasons as to why were expressed. The discussion about the fictional 

text emanated from a traditional view of historical fiction, i.e. was considered by the 

visitors to be provocative or compelling fictional prose that may guide a visitor to the 

exhibit. Somewhat contradictory to this expressed meaning, the visitors’ discussion 

about the fiction revealed a more suggestive and imaginative relationship with the 

subject matter, suggesting that fiction in the museum is a means to problematize 

meaning making in the museum, if they should promote experiences or build 

frameworks for learning in an authoritative method of mediation. 

Keywords: cultural heritage, Kata, adaptation, fiction, transmedia, museum  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 2 

2.1 Kulturarv ................................................................................................................. 2 
2.1.1 Värde och kulturarv ......................................................................................................... 3 
2.1.2 Kulturarv som produkt ..................................................................................................... 4 

2.2 Historieförmedling ................................................................................................... 5 

2.2.1 Museiförmedling .............................................................................................................. 6 
2.2.2 Make-believe ................................................................................................................... 7 

2.3 Transmedialt berättande ......................................................................................... 8 

2.4 Adaption ................................................................................................................. 9 

3 Problemformulering ........................................................................................ 11 

3.1 Metodbeskrivning .................................................................................................. 11 

4 Projektbeskrivning .......................................................................................... 13 

4.1 Utställningen ......................................................................................................... 13 

4.2 Fiktionen ............................................................................................................... 14 

4.2.1 Verktyg .......................................................................................................................... 16 
4.2.2 Begränsningar ............................................................................................................... 16 

5 Utvärdering....................................................................................................... 17 

5.1 Diskussioner om utställningen – kontrollgrupp ...................................................... 17 

5.2 Diskussion om utställningen – testgrupp ............................................................... 20 

5.3 Diskussion om fiktionen – testgrupp ...................................................................... 22 

5.4 Analys ................................................................................................................... 28 
5.4.1 Utställningens teman ..................................................................................................... 28 
5.4.2 Transmedialt berättande vid Kata Gård? ...................................................................... 29 
5.4.3 Intresseväckande produkt ............................................................................................. 30 

5.5 Slutsatser .............................................................................................................. 31 

6 Avslutande diskussion .................................................................................... 33 

6.1 Resultatsammanfattning ....................................................................................... 33 

6.2 Diskussion ............................................................................................................ 33 

6.3 Framtida arbete .................................................................................................... 34 

Referenser .............................................................................................................. 35 

 



 
1 

1 Introduktion 

Kulturarv undersöks i bakgrunden som något identifierat och värderat av människor. Det är i 

mötet mellan artefakt och social kontext som värdet av kulturarv bestäms (Mason 2002). 

Kulturarv ses vidare som en produkt för samtiden (Ashworth 1994), som bevarat eller förlorat 

i takt med värdet människor ser i det (Thurley 2005). 

Studiens fokus närmar sig så hur berättande ter sig inom museet. Med utgångspunkt i 

Hyenstrands (2007) indelning av ansvar för historieförmedling diskuteras berättande som 

museiförmedling och fiktion. Bergqvist (2016) redogör för en syn på museiförmedlingen som 

historiskt auktoritär eller upplevelsefokuserad, där kuratorn eller besökaren står för 

meningsskapandet. Fiktionens roll i historieförmedlingen beskrivs av Hyenstrand (2007) som 

”skaldens rätt”, där historicitet kan vara av tveksam natur eller tillrättalagd för att passa en 

given intrig. Hyenstrand beskriver vidare begreppet ”litterär turism” som ett fenomen där 

fiktiv läsning leder läsare att besöka olika viktiga platser som behandlats i en fiktiv intrig. Från 

Hyenstrand understryks fiktionens roll med genomgång av Curries (1990) begrepp make-

believe. Currie (1990) argumenterar för att den fiktiva kommunikationen förlitar sig på att 

läsaren förstår författarens intention om att textens påståenden är fiktiva. 

Problemet som undersöks i studien förlitar sig på denna bakgrund, och med ytterligare stöd i 

teori om transmedialt berättande (Jenkins 2008) görs ett närmande mellan museiförmedling 

och fiktion. Om det inte är Hyenstrands litterära turism som eftersöks, har fiktion – har make-

believe – en roll i museibesöket? 

Problemområdet söker konkret svar på hur diskussionerna ser ut när besökare upplevt en 

utställning och en fiktiv text i samma besök, vilka likheter och skillnader som synliggörs i dessa 

diskussioner och vilken syftesförklaring besökarna ger den fiktiva texten. 
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2 Bakgrund 

I närheten av Varnhems klosterkyrka pågick utgrävningar åren 2005 – 2008. Tidigare fynd 

vid platsen och en provgrävning under 1920-talet föranledde utgrävningarna (Vretemark & 

Axelsson 2015). Bland de tidigare fynden återfinns exempelvis en ansenlig mängd silvermynt 

präglade med kung Ethelreds avbild, ett möjligt tecken på internationella kontakter (s. 6). 

Arkeologerna fastställde slutligen att platsen förr varit en kristen gravplats. I dess mitt fanns 

ruinerna av en vikingatida gårdskyrka. 

Ett av de mest spektakulära fynden som gjordes var skelettet av en kvinna som forskarna visste 

kallades Kata under sin levnadstid. Drygt etthundra år tidigare fanns en runsten på samma 

område, ristad med kors och följande budskap: 

Katil karþi stan þinsi aftr Katu kunu sina sustur þurils 

Kättil gjorde denna sten efter Kata sin hustru, Torgils syster 

Vretemark (2017, s. 22). 

När arkeologerna fann Katas grav stod hennes minnesmärke i Västergötlands museum, men i 

och med konstruktionen av utställningen Kata Gård som färdigställdes våren 2017 kunde 

gravhällen återföras till platsen. Där ligger den nu bredvid skelettet av Kata under 

utställningens golv, båda synliga genom ett fönster. 

Det är med bakgrund om denna utställning som studien tar vid. Gäst i Katas hus är namnet 

på detta arbete liksom den fiktiva adaption av utställningen Kata Gård som undersöktes vid 

besöksmålet sommaren 2017. Den explorativa undersökningen som senare presenteras sökte 

svara på fiktionens roll i museibesöket genom jämförelse av transkriberade diskussioner som 

besökare förde om utställningen och den fiktiva texten. Nedan presenteras studiens bakgrund 

till detta problem med start i begreppet kulturarv. 

2.1 Kulturarv 

I de operativa riktlinjerna för implementationen av världsarvskonventionen, hädanefter 

kallad de operativa riktlinjerna, definieras tre huvudsakliga kategorier av kulturarv som 

UNESCO kan erkänna som världsarv: monument, grupper av byggnader och platser. Varje 

kategori specificerar vad som anses och vad som inte anses kunna klassas som världsarv, dvs. 

redan etablerat kulturarv som är så exceptionellt och gränsöverskridande att det anses vara av 

vikt för hela mänskligheten (UNESCO 2015, ss. 1, 10-11). När kulturarv blivit klassat som 

världsarv listas det av UNESCO på världsarvslistan. Fler än 180 nationer har skrivit under 

konventionen och har i och med undertecknandet frivilligt tagit på sig att skydda de egna 

världsarven, liksom de åtagit sig att understödja andra nationers ansträngningar att göra 

detsamma.1 

Farorna som UNESCO vill skydda kulturarvet från kan ses särskilt i krigshärjade områden. I 

mars 2001 förstördes de två monumentala Buddhastatyerna i Bamiyandalen av talibanerna 

(Gall 2006). Statyerna härstammade från 500-talet och var karvade från en klippvägg. 

Anledningen bakom förstörelsen förkunnades vara en protest mot det internationella bistånd 

som erbjöds för restaurering och konservering av statyerna medan landet genomled en period 

                                                        
1 https://www.raa.se/upplev-kulturarvet/varldsarv/ 
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av svält (Crossette 2001). Mer nyligen har Islamiska staten (också kända under namnen 

Daesh, ISIL och ISIS) upprepade gånger skapat rubriker när de förstört flertalet 

kulturarvsplatser och artefakter (Shaheen 2015; Gander 2015). 

När kulturarv nämns är det naturligt att tänka på monument, byggnader, värdefulla artefakter 

och historiska platser; det materiella kulturarvet som kan ses och (ibland) vidröras. Det 

immateriella kulturarvet definieras av sin obeständiga natur: 

The importance of intangible cultural heritage is not the cultural manifestation 

itself but rather the wealth of knowledge and skills that is transmitted from one 

generation to the next. 

(unesco.org/culture/ich). 

I den immateriella sfären innebär sådana manifestationer (inte uteslutande) språk, traditioner 

och tekniker som går i arv mellan generationer. För att visa på värdet av immateriellt kulturarv 

presenterar Yoshida exemplet med huvudbyggnaden vid Ise tempel i Japan (Yoshida 2004, s. 

108). Byggnaden har rivits och rekonstruerats vart tjugonde år de senaste 1,200 åren. Varje 

ombyggnation använder nytt byggnadsmaterial men arbetarna applicerar samma 

byggnadstekniker som har gått i arv genom generationerna av byggnadsarbetarna som kom 

före. Innan UNESCOs konvention 2003 för säkrandet av immateriellt kulturarv ansågs 

templet vara för modernt för att berättigas en plats på världsarvslistan (Yoshida 2004, s. 108). 

Vad som bör bevaras är dock inte byggnaden i sig, utan ombyggnadstraditionen och den 

tekniska kunskapen som följer med denna tradition. 

2.1.1 Värde och kulturarv 

Mason (2002, s. 5) skriver om bevarandet av kulturarv som starkt format av kulturarvets 

värde. Engelskans uttryck för värde är value, och Mason (2002, s. 7) redogör för två 

betydelser: moral, principer eller idéer som riktlinjer för en individ eller ett kollektiv (i 

svenskan värderingar); hänvisning till olika kvalitéer och egenskaper som går att identifiera 

i ting (i svenskan värden). Den andra definitionen blir Masons fokus i den forskningsrapport 

som följer, inte minst för att Gettyinstitutet som sammanställt forskningen söker metoder för 

att identifiera, artikulera och etablera kulturell betydelse, ett begrepp som implicerar vikten 

av kulturarvsplatsen bestämt av dess samlade, identifierade värden (de la Torre & Mason 

2002, s. 3). 

Kulturarv är multivalent i detta perspektiv, dvs. flera värden kan identifieras (Mason 2002, s. 

8). Värdena är inte objektiva, dvs. funna i tinget som sådant, fixerade och oföränderliga, utan 

konstrueras mitt emellan artefakten och dess sociala kontext. Kyrkoruinen som står i centrum 

för Västergötlands museums utställning Kata Gård har i Masons perspektiv tveklöst ett 

historiskt värde, men andra värden kan mycket väl identifieras beroende på vem som 

utvärderar kulturarvet, när och under vilka förutsättningar. 

Mason (2002, s. 10) föreslår en typologi för olika värden av kulturarv delad i två kolumner, 

avskilda men beroende av varandra. Den ena kolumnen beskriver potentiella sociokulturella 

värden, medan den andra kolumnen innehåller potentiella ekonomiska värden. Masons 

sociokulturella värden beskrivs på följande vis: 

…values attached to an object, building, or place because it holds meaning for 

people or social groups due to its age, beauty, artistry, or association with a 
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significant person or event or (otherwise) contributes to processes of cultural 

affiliation. 

Mason (2002, s. 11). 

De potentiella värdeformuleringarna är inte exklusiva, då en plats som är andlig (säg, en 

gammal kyrka) också exempelvis kan bedömas ha ett historiskt värde. Ekonomiska värden 

delar Mason (2002, s. 10) upp i ”use” och ”nonuse”, där ”use-value” implicerar att kulturarvet 

har ett marknadsvärde (inträden, löner, etc.) och ”nonuse” implicerar att kulturarvet bedöms 

vara tillräckligt värdefullt för att kapital ska användas i bevarande syfte (för syftets skull, utan 

ekonomisk vinning). 

Masons redogörelse och förslag på typologi föreslår i förlängningen att kulturarv inte har ett 

inneboende värde. Dels kan flertalet värden identifieras i ett och samma kulturarv, dels 

konstrueras värde i mötet mellan kulturarvet och dess sociala kontext. 

2.1.2 Kulturarv som produkt 

Ashworth (1994) gör en distinktion mellan ”historia” och ”kulturarv”. Från ett 

marknadsföringsvetenskapligt perspektiv skriver han: 

History is the remembered record of the past: heritage is a contemporary 

commodity puposefully created to satisfy contemporary consumption. 

Ashworth (1994, s. 16). 

Det finns enligt Ashworth en eller flera producenter bakom kulturarvet, de som analyserar, 

tolkar och väljer ut vad som ska förmedlas i historien, och konsumenter av kulturarv, 

vanligtvis i rollen som museibesökare. Med andra ord förmedlas inte ”kulturarv” direkt till 

besökarna då historia först blir en produkt i form av säg en utställning. 

Thurley (2005), tidigare verkställande direktör för English Heritage, visar indirekt genom sin 

kontinuerliga cykel hur Masons (2002) typologi verkställs (Figur 1 nedan). 

 

Figur 1 Kulturarvscykeln, som illustrerad av Thurley (2005) 

I Thurleys cykel beskrivs historiska miljöer. Cykeln blir dock lika begriplig om historia byts ut 

mot något annat av Masons förslag på möjliga värden, så som andlighet eller estetik. Thurleys 
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modell nämner inget ekonomiskt värde men English Heritage har som Mason (2002, s. 9) 

visar historiskt utvärderat kulturarv bland annat utifrån dess ekonomiska förutsättningar. 

Med Thurleys cykel illustreras en sorts kausalkedja med orsak och verkan, där den mänskliga 

faktorn är avgörande, både producent och konsument i Ashworths (1994) termer. Det är 

människor (producenter) som identifierar värde i kulturarv, som utvecklar och bevarar det för 

framtiden. Det är människor (konsument) som värderar, bryr sig om, finner nöje i och vill 

förstå kulturarv. 

På sätt och vis suddar Thurleys modell ut gränsen mellan producent och konsument i det 

kontinuerliga arbetet med kulturarv. Ett definitivt mål saknas, och om cykeln vid något tillfälle 

skulle brytas (t.ex. ingen bryr sig eller ingen förstår) faller allt samman. Med ovilja eller 

oförståelse följer att kulturarvets bevarande inte längre kan eller bör finansieras. För att 

kulturarv ska vara kulturarv krävs, enligt detta perspektiv, fortsatt underhåll och presentation 

i det offentliga rummet av en eller flera aktörer. 

2.2 Historieförmedling 

När Mason (2002) skriver om det multivalenta kulturarvet är en sådan inkluderad potentiell 

värdeformulering ett ekonomiskt värde. Primärt handlar denna inkludering om turism, där 

kulturarvsturism är ett vanligt förekommande fenomen. Sedan 1980-talet har 

Riksantikvarieämbetet aktivt arbetat med kulturarvsturism, som följaktligen blivit en 

betydande del av turismnäringen i stort (RAÄ 2005, s. 2). Hyenstrand (2007, s. 22) framlägger 

litterär turism som en liknande, men ändå särskild företeelse. Med Guillous (1998–2000) 

romantrilogi om den fiktiva tempelriddaren Arn Magnusson som exempel jämför Hyenstrand 

turister som besöker de viktiga platserna i Guillous narrativ med de som besöker ett särskilt 

café i Ystad som ännu en fiktiv profil, Kurt Wallander, brukar besöka. Det finns en fara med 

sådana punktbehandlingar av historien, skriver Hyenstrand, då särskilda artefakter eller 

platser blir mer viktiga än andra. I en sådan förmedling kan viktiga sammanhang och 

översiktsbilden av historien gå förlorad (Hyenstrand 2007, s. 22). 

 

Figur 2 Hyenstrands (2007) historieförmedlingsparadigm, här visualiserad 
som en sfär 
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Med denna kritik i åtanke läses Hyenstrands indelning som han titulerar 

”historieskrivningens fyra nivåer” (Hyenstrand 2007, s. 9), illustrerad ovan i Figur 2. Den 

första nivån tillhör forskaren, den som tolkar källmaterialet (förslagsvis materiellt kulturarv 

som artefakter, arkitektur, texter, etc.) från ett teoretiskt perspektiv. Den andra nivån tillhör 

science writern vars syfte är att vidarebefordra forskningsresultaten från den första nivån, 

men också kritiskt granska densamma. Den tredje nivån tillhör journalisten som förmedlar 

den av forskning framtagna historien till allmänheten genom massmedia. 

Den fjärde och sista nivån tillhör författaren av historisk fiktion. Här kan historisk autenticitet 

vara av tveksam natur eller delvis tillrättalagd för att passa den intrig som författaren har i 

åtanke. I eftertexten på Guillous Vägen till Jerusalem (1998) står att läsa hur han formulerade 

idén om en svensk tempelriddare. Borgen Arnäs byggdes enligt Guillous efterforskning av en 

”hemvändande resenär” då ruinerna bär spår av kontinentala byggnadstekniker. I Guillous 

fiktion föll det sig naturligt att en svensk tempelriddare återvände hem med tillräckliga 

kunskaper och medel för att rusta upp sin hemort. Detta är ”skaldens rätt” som Hyenstrand 

poetiskt framlägger det. 

Hyenstrands paradigm läses som olika aktörers roller i historieförmedlingen. Nedan föreslås 

ett alternativt paradigm för kulturarvsförmedling i museet (Figur 3). 

 

Figur 3 Museiförmedling i förhållande till fiktion 

I den innersta sfären står källmaterialet, det materiella kulturarvet, som i Bergqvists (2016) 

mening är absolut. Nedan följer två kapitel som söker att förklara de två följande sfärerna. 

2.2.1 Museiförmedling 

Bergqvist (2016) skriver om museet som en organisatör av avsiktligt kommunikativa 

artefakter. Termen lånas från Currie (2006, se Bergqvist 2016) som menar att för att något 

ska kunna kallas ett narrativ måste det vara en avsiktligt kommunikativ artefakt, dvs. ett 

objekt som har i syfte, via sin skapare, att förmedla en berättelse. En museikurator skapar 

alltså enligt Bergqvist en särskild förmedling genom enbart arrangemanget av artefakter i 

museet. Opartisk eller ej, så fort artefakten placeras i utställningen samman med andra av 

samma sort, funna på samma plats, eller i något annat tänkbart och förhållandevis neutralt 

arrangemang förmedlas en särskild tolkning. 
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Vidare redogör Bergqvist (2016, ss. 300-1) för två generella åsikter om meningsskapande i 

museet. Det ena perspektivet är att museet främjar lärande genom att demonstrera och 

illustrera etablerade sanningar genom sin kollektion av artefakter. Det andra perspektivet – 

”det nya museet” – menar att besökarens personliga intressen och individuella bakgrund 

möter museet i en upplevelse. Bergqvist kallar de två perspektiven museikuratorns 

konstruktion och individens narrativa konstruktion (Bergqvist 2016, s. 301). 

Bergqvist föreslår i sin artikel ett diskursivt museum, där museets funktion är att agera 

plattform för jämförelse. Artefakterna i museet är i detta nya perspektiv objektiva medan 

uppfattningarna om dem är en eller flera möjliga tolkningar (Bergqvist 2016, s. 316). Det är i 

mötet med det specifika perspektivet i museiförmedlingen som besökaren bekräftar och/eller 

omvärderar sin egen uppfattning. 

Man skulle kunna se Bergqvists slutsatser och förslag som en kil mellan vad hon identifierar 

som ”det gamla” och ”det nya” sättet att förmedla information i museer, där det gamla 

symboliserar ett auktoritärt förmedlande av information och det nya ett förmedlande 

fokuserat på upplevelse och individualism. 

I den föreslagna sfären (Figur 3 ovan) är det med redogörelsen av Bergqvist (2016) som 

förklaringen kan ske. Medan den innersta sfären är objektiv, artefakten som sådan, blir 

artefakten i museiförmedlingen avsiktligt kommunikativ. Som exempel har forskare sedan 

tidigare känt till att ett hundratal silvermynt funnits i Varnhem. Silvermynten har identifierats 

att vara av engelsk (anglo-saxisk) härkomst då de präglats med kung Ethelreds avbild. 

Vretemark menar i textmaterialet i utställningen Kata Gård att mynten skulle kunna ha anlänt 

i Varnhem i form av danageld, den tribut som betalades till Knut den Store som senare 

portionerades till hans män i och med upplösningen av stora delar av hans flotta (Vretemark 

2017, s. 14). 

Som avslutning för detta kapitel behandlas alltså inte fakta i sfären museiförmedling. Vad 

Bergqvist (2016) redogör för och vad de argument som här framlagts föreslår är att det finns 

skilda meningar om hur mening skapas inom museet. Nästa kapitel behandlar det fiktiva 

berättandet i den sista sfären med redogörelse för begreppet make-believe. 

2.2.2 Make-believe 

I den yttersta sfären står fiktion. I museiförmedlingen, i tolkningen som museet framlägger, 

möter besökaren ett perspektiv och skapar mening gentemot museets auktoritära, 

upplevelsefokuserade eller som Bergqvist (2016) föreslår, diskursiva berättande. I fiktionen 

har författaren ett mer liberalt tolknings- och anpassningsutrymme enligt Hyenstrand (2007). 

Detta belyser ingen viktig skiljelinje – museet tolkar och anpassar i skapandet av 

utställningen, om än möjligen inom stramare riktlinjer. 

Här redogörs för termen make-believe ur Curries (1990) perspektiv. Begreppet make-believe 

definieras grundläggande som en attityd hos läsaren eller mottagaren. Översättningen till 

svenska är inte oproblematisk. ”Att låtsas” är en otillräcklig översättning. Betydelsen som 

eftersöks är närmare ett ”erkännande av overklighet”. 

Currie (1990) beskriver fiktion som grundat i avsändarens intention. Med ett faktiskt yttrande 

avser avsändaren att mottagaren tolkar förslagen i yttrandet. Med ett fiktivt yttrande avser 

avsändaren att mottagaren erkänner overkligheten i yttrandet, och därigenom tolkar 

förslagen. Det är med andra ord faktiska förslag som avsändaren yttrar: en gång i tiden 
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föreslås det ha funnits en liten flicka med en röd luva. Om läsaren erkänner denna overklighet 

kan hon sedan förstå att i denna overklighet gick flickan till sin farmors hus i skogen. 

Make-believe blir i Curries mening den attityd som exempelvis författaren avser att läsaren 

antar gentemot texten: 

What the author of fiction does intend is that the reader take a certain attitude 

toward the propositions uttered in the course of his performance. This is the 

attitude we describe as “make-believe”. 

Currie (1990, s. 18). 

En möjlig vansklighet i Curries argument är hur avsikten når mottagaren (Sutrop 2000, se 

Mikkonen 2010). Förslagsvis förstärks avsikten av kringliggande, praktiska faktorer, så som 

för- och eftertext (som i Guillous avsiktsförklaring ovan), genre, etc. Currie (1990, s. 33) 

föreslår själv att avsikten är villkorlig i det att författaren antar att om någon skulle läsa det 

fiktiva verket skulle de göra så med ett erkännande av overkligheten. 

Genom make-believe kan författaren presentera en berättelse baserad på samma material, 

karaktärer med röster och konflikter bundna till en dramatisk intrig. Vid Kata Gård kan vi se 

skelettet av en kvinna och vi kan veta att hennes namn var Kata. I fiktionen bjuds vi att 

föreställa oss hennes hus, att äta av hennes mat och att tala med henne vid härdens ljus. 

Några avslutande ord för detta kapitel: denna undersökning söker inte svara på vad fiktion är, 

ej heller skillnaden mellan fiktion och fakta. Vad undersökningen kräver är ett visst 

förhållandesätt till hur museiförmedling och fiktion skiljer sig åt. Curries (1990) redogörelse 

är starkt kopplad till begreppet make-believe – en tacksam term att förankra jämförelsen vid 

som belyser en möjlig skiljelinje. Studien förutsätter i den senare analysen att denna skiljelinje 

är tillräcklig för att kunna föra en diskussion om resultatet. 

2.3 Transmedialt berättande 

Transmedialt berättande är i undersökningen ett sätt att se på museiförmedling och fiktion 

som delar av en helhet. Definitionen av transmedia börjar som oftast i Henry Jenkins 

Convergence Culture (2008). Jenkins transmediala berättande innebär att en given berättelse 

berättas över flera medier, där varje ny text idealiskt gör ett ”distinkt och värdefullt bidrag till 

helheten” (Jenkins 2008, ss. 97-98). 

Linderoth (2015) beskriver spel som sammansatta av olika kulturformer, en synvinkel som 

här anpassas till transmedialt berättande: 

… I mean by this a product that is constituted from various cultural forms, 

where each form can be experienced in an independent framework, but when 

combined with other forms it creates a unique aesthetic that emanates out of 

the specific pattern of combined elements. 

Linderoth (2015, s. 282). 

Ramverksanalys är Goffmans (1974, se Linderoth 2015) teori om hur upplevelser struktureras 

beroende på deras inramning. Linderoth gör en jämförelse: till skillnad från den magiska 

cirkeln (Huizinga 1955) som är en definitiv gränsdragning mellan lek och icke-lek förutsätter 
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ramverksteorin att en aktivitet är skiktad, där flera ”ramar” behövs för att undersöka en 

singulär aktivitet. 

Med linsen av ramverksanalys mot datorspel blir detta desto tydligare, då Linderoth vill se 

datorspel som skiktade, sammansatta till en helhet men där olika lager upplevs på olika sätt. 

Ett spel kan innehålla flera olika kulturformer: berättelse, spelmoment, film, osv. som alla 

tolkas med olika primära ramverk. Likt datorspel söker transmediala berättare framställa en 

helhetsupplevelse för publiken genom att sammanlänka olika medieformer, men till skillnad 

från datorspel kan narrativet inte rymmas inom ett medium. 

Med denna lins av transmedialt berättande mot undersökningens område uppstår en fråga: 

hur upplever besökare helhetsupplevelsen av museiförmedling och fiktion? 

Ett praktiskt problem kvarstår dock: hur skapas ett transmedialt projekt? Hur kan en fiktiv 

text anses beröra samma ”helhet” som utställningens text? 

Blumenthal och Xu (2012) beskriver en metod för att arbeta med transmediala projekt. Deras 

lösning innebär att varje berättelse inom helheten förhåller sig olika till berättelsevärldens 

”kanon”. Med andra ord förutsätter metoden att det finns ett huvudsakligt narrativ, vars 

kanon ytterligare narrativ antingen kompletterar eller förbiser. Författarna beskriver indirekt 

en metod där ett huvudsakligt narrativ, berättat i en huvudsaklig kulturform, bestämmer hur 

tangerande eller kompletterande narrativ struktureras. 

Genom Blumenthals och Xus (2012) redogörelse närmas en möjlig metod. Det ”huvudsakliga 

narrativ” som utställningen redogör för är historien som forskarna känner till den idag. 

Utvalda händelseförlopp på både nationell och internationell nivå beskrivs inom 

avgränsningen på ett antal århundraden. Genom att betrakta museiförmedlingen som 

Blumenthals och Xus centrala narrativ kan den fiktiva texten tangera samma berättande 

genom adaption. 

2.4 Adaption 

Hutcheon beskriver adaption i tre olika perspektiv för att beskriva framförallt processer. 

Produkten i Hutcheons undersökning är den fysiska skapelsen, då produkten – som Hutcheon 

behandlar som texten ur en narratologisk synvinkel – möjliggör olika processer. 

Först beskriver Hutcheon skiftet, antingen i inramning (hur berättelsen berättas och från 

vilket perspektiv), i medium eller i skiftet från verklighet till fiktion (2013, s. 7). Liknelsen med 

översättning har gjorts (Hutcheon 2013, s. 2-6), men översättning innebär att det finns en 

originaltext. En adaption, i Hutcheons mening, kan inbegripa flera ”original” eller adapterade 

texter. Likaså kan en adaption anpassa mer vaga källor. 

Hutcheon beskriver i det andra perspektivet författarens process (s. 8). I skapandet av det nya 

verket omformuleras och omtolkas den adapterade texten. Likt Hyenstrands (2007) författare 

som inte hålls ansvariga för historiciteten i deras text kan en verklig händelse exempelvis 

omformuleras till en spelfilm, med en fiktiv intrig mer eller mindre löst baserad på dessa 

händelser. 

Hutcheons tredje perspektiv är publikens (läsarnas, åskådarnas) process (2013 s. 8).  I 

mottagandet av den nya texten åberopas minnen från tidigare upplevelser och texter. Ett 

resultat av dessa processer är vad Hutcheon beskriver som ”repetition med variation” (2013, 
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s. 4). Detta borde innebära att adaption och parodi är likställda, men Hutcheon belyser en 

viktig skillnad: medan adaptionen skyltar med sin intertextualitet (vilket tidigare verk som 

adapterats, något som syns i många nutida reklamfilmer för nästa stora bioupplevelse med 

orden “based upon…”) kan det parodiska gå förlorat om betraktaren inte är införstådd i 

kontexten (2013, s. 3). 

En tydlig avgränsning måste göras här. Då begreppet intertextualitet har en lång och komplex 

historia med många skiftande betydelser (Allen 2000) kommer intertextualitet här redogöras 

för i begreppets ytligaste och paraplyartade betydelse. 

Allen (2000) redogör för just paraplydefinitionen i introduktionen till sin historiska 

genomgång av begreppet: 

Texts, whether they be literary or non-literary, are viewed by modern theorists 

as lacking in any kind of independent meaning. They are what theorists now 

call intertextual. The act of reading, theorists claim, plunges us into a network 

of textual relations… Reading thus becomes a process of moving between texts. 

Allen (2000, s. 1). 

I denna översiktliga redogörelse innebär teorin om intertextualitet att en text inte ensam står 

för meningsskapandet hos läsaren. Mening kommer till läsaren i läsningen, men genom 

åminnelse av tidigare texter och förnimmelse av andra. I Hutcheons (2013) användning är 

detta annars ”osynliga” förhållande mellan texter mer eller mindre gjort explicit. Det är 

igenom jämförelsen och nöjet (eller missnöjet) i variansen mellan adaption och adapterad text 

som adaptionen upplevs. 

Adaptionen av Kata Gård kom att kallas Gäst i Katas hus. Teman i utställningen 

identifierades och ”skrevs in” i berättelsen för att illustrera den explicita kopplingen mellan 

utställning och fiktion. Det främsta temat som identifierades var utställningens namne. 

Medan besökaren i museet kunde se och föreställa sig kyrkans olika stadier och Olof 

Skötkonungs dop ville jag med den fiktiva texten låta henne tala med Kata. 

Den fiktiva texten beskrivs mer ingående i projektbeskrivningen. 
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3 Problemformulering  

I bakgrunden ställs den övergripande frågan som studien ämnade att undersöka: hur upplever 

besökare helhetsupplevelsen av museiförmedling och fiktion (vid Kata Gård)?  

Denna breda frågeställning behövde utvecklas och förtydligas för att en undersökningsmetod 

skulle kunna identifieras. Därmed är undersökningens problemområde följande: 

 Hur tolkar besökare helhetsupplevelsen av både museiförmedling och make-believe i 

museibesöket? 

 Vilka likheter och skillnader kan identifieras genom besökares diskurs om de båda 

berättarformerna? 

 Vilket syfte anser besökare att make-believe har i denna helhetsupplevelse? 

För det första förtydligas frågan om helhetsupplevelsen genom att utnyttja den etablerade 

terminologin. Förutsättningen som studien gör är att det finns en skillnad mellan 

museiförmedlingen och det fiktiva berättandet inom avgränsningen av museibesöket. Medan 

museiförmedlingen ses som en tolkning av någon sort (Bergqvist 2016) ses fiktion som en 

författares avsiktsförklaring för make-believe (Currie 1990). 

Helheten i frågeställningen utgår från Jenkins (2008) teori om transmedialt berättande som 

ett narrativ berättat över flera medier. Jenkins mening kompletteras i bakgrunden av 

Linderoths (2015) syn på spel som skiktade, sammansatta av flertalet kulturformer. 

För att kunna svara på den första, primära frågeställningen följer två praktiska 

frågeställningar. Studien undersöker dels vilka likheter och skillnader mellan de två sfärerna 

som synliggörs av besökare genom diskurs och dels vilket syfte besökare anser att make-

believe har i den av studien föreslagna, transmediala helheten. 

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen förlitade sig på semi-strukturerade intervjuer med villiga respondenter 

bland besökare till Kata Gård. Undersökningen genomfördes med en kontrollgrupp och en 

testgrupp, där kontrollgruppen intervjuades efter att ha enbart läst utställningen och 

testgruppen fått läsa både utställningen och fiktionen. Syftet med kontrollgruppen var alltså 

att säkerställa en diskussion om utställningen allena. Detta resultat kunde senare användas 

som jämförelse med resultatet från testgruppen som förde en diskussion med utgångspunkt i 

samma teman efter att ha besökt utställningen och läst den fiktiva texten. Samtliga 

diskussioner röstinspelades för att senare kunna transkriberas. 

För att närma sig utställningens material och en sorts enhetlighet mellan de båda pseudo-

transmediala installationerna användes den teori om adaption som Hutcheon (2013) 

presenterar. Framförallt designades artefakten med idén om ”repetition med variation” (s. 4) 

i åtanke där det intertextuella förhållandet mellan två verk görs explicit. I praktiska ordalag 

valdes tre teman och tre agenter från utställningen som explicit skulle presenteras i det fiktiva 

verket. Dessa redogörs för i kapitel 4 i samband med projektbeskrivningen. 

För att kunna avgränsa jämförelsen mellan diskussionerna definierades fem teman som 

kopplas till Kata Gård på olika sätt. Dessa var: 
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(1) Andligt: Respondenten talar om andliga, religiösa kopplingar efter besöket. 

(2) Estetiskt: Respondenten talar om utställningens design efter besöket. 

(3) Historiskt: Respondenten talar om historiska kopplingar efter besöket. 

(4) Personligt: Respondenten talar om personliga kopplingar efter besöket. 

(5) Politiskt: Respondenten talar om utställningens text som politiskt eller icke-politiskt 

menande. 

Dessa teman användes som utgångspunkt i de semi-strukturerade intervjuerna. I praktiska 

ordalag fick respondenterna se temana på ett papper och ombads av testledaren att diskutera 

vad de precis sett, läst och förstått med utgångspunkt i dessa teman. 

Gällande andlighet så är besöksmålet konstruerat ovanpå en gammal kyrkoruin. Precis intill 

finns Varnhems klosterkyrka, och utställningen behandlar i stor utsträckning religion 

(framförallt Kristendom) och döden (gravfältet runtom ruinen spelade stor roll i 

utgrävningarna). 

Det estetiska temat berör besöksmålets utformning. Byggnaden är konstruerad ovanpå 

kyrkoruinen. Inuti, på utställningsgolvet, finns skyltmaterial med text och rörlig bild, 

miniatyrer av kyrkans olika historiska skeden och en mindre samling artefakter. 

Historiskt är besöksmålet mycket betydande, då kristendomen i och med de nya fynden vid 

utgrävningarna nu anses ha tagit fäste i Sverige vid ett mycket tidigare skede än vad man förr 

antagit. Utställningens textmaterial behandlar en historisk period som sträcker sig över ett 

par hundra år, till dess att Cisterciensermunkarna anlände i Varnhem med gåvobrev från fru 

Sigrid. 

Personliga teman är en paraplydefinition. Om en besökare exempelvis endast besökte Kata 

Gård därför att deras familj varje år åkt till Varnhem kunde det beskrivas som ett personligt 

tema – utställningens material påverkar inte denna diskurs. 

Politik inkluderades i temana så att respondenterna hade möjlighet att diskutera besöksmålets 

politiska eller icke-politiska text: om de ansåg att den var vinklad eller tillrättalagd eller ej. I 

och med utställningens namn – Kata Gård – finns det en tydlig inramning, där utställningen 

berättar om kvinnan på gården och kvinnors roll i historien i första hand. 



 
13 

4 Projektbeskrivning  

Innan projektarbetet påbörjades genomfördes en intervju med projektledaren för 

besöksmålet Kata Gård. Syftet med intervjun var att samla information om den blivande 

utställningen. Intervjun varade i cirka 45 minuter och genomfördes med hjälp av en rad öppna 

frågor och följdfrågor. 

Nedan presenteras först utställningens inramning av källmaterialet, hur Västergötlands 

museum valt att berätta om utgrävningarna, fynden och forskningen som följt. Sedan 

presenteras den fiktiva adaptionen av utställningen. 

4.1 Utställningen 

Utställningen Kata Gård kan ses som kulminationen av de tidigare skriverierna från 

Västergötlands museum, då delar av textmaterialet på museet kan hittas i tidigare artiklar 

(Vretemark 2011). 

I utställningen berättas det om människor: om kvinnorna, männen och om barnen. 

Berättandet utgår från den lokala historiebevisningen men tar det vidare till ett 

makroberättande, där det nationella och internationella perspektivet synliggörs. Männens roll 

i historien beskrivs exempelvis i ett perspektiv som blickar från hemmet. Männen från 

Varnhem kan enligt utställningens text ha rest utomlands i Kung Knut den Stores tjänst och 

tagit del av den enorma danageld som utbetalats. 

Detta makroperspektiv syns särskilt i textmaterialet om Kata, utställningens namne, vars titel 

i broschyren lyder: ”Kvinna på Vikingatiden” (Vretemark 2017, s. 25). Här berättas inte 

mycket om personen Kata, men mer om rollen som kvinnor hade i tidsperioden, där giftermål 

var en viktig del i bildandet av vänskap och allianser som var avgörande för familjens 

överlevnad. 

Om barnen berättas framförallt hur döden var ständigt närvarande. I och med introduktionen 

av kristendomen skulle alla människor, oavsett ålder, begravas i vigd jord. Detta resulterar i 

att nästan hälften av gravarna som upptäckts i utgrävningarna innehöll kvarlevor efter barn 

under 12 år (Vretemark 2017, s. 52). Ett särskilt barn berättas det om, då skelettet från ett 

tvåårigt barn, en flicka, hittats inne i kyrkan (Vretemark 2017, s. 53). Flickebarnsskelettet 

fanns i resterna av en kalkstenskista bakom koret i kyrkan, något som för arkeologerna tydde 

på att det måste ha varit av hög börd, kanske tillhörande gårdens huvudfamilj. På annat sätt 

skulle en sådan vacker och kostsam begravning inte kunna rättfärdigas. 

Interiören av utställningen utgörs till stor del av kyrkoruinen i mitten av rummet. Golvytan är 

skapad som en upphöjd gång som löper runt ruinen, skyltmaterialet är uppsatt främst längs 

med väggarna. Besökarna ombeds (av en skylt vid ingången då utställningen är obemannad) 

att gå klockvis runt ruinen. Vid ett av besöken i början av juli 2017 var det flera besökare 

närvarande i utrymmet. Detta skapade en viss press att ständigt vara i rörelse och det var svårt 

att hinna ta in textmaterialet. 
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Figur 4 Kata Gårds interior 

 

Figur 5 Kata Gårds exteriör 

4.2 Fiktionen 

Den interaktiva berättelsen bär titeln Gäst i Katas hus. Berättelsen är skriven på svenska för 

en svensk publik. Berättandet sker i andraperson där läsaren tilltalas som ”du” i rollen som en 

kringresande sagoberättare som delar med sig av nyheter och sagor i utbyte mot mat, husrum 

och silver. 

I början av berättelsen går sagoberättaren (jag kommer framöver göra en distinktion mellan 

läsarens fiktiva roll – sagoberättaren – och läsaren själv) längs med en stig genom en skog, på 
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väg mot sitt nästa resmål. På gården innan har sagoberättaren fått höra att Varnhem är en rik 

gård där hen säkert är välkommen. Sagoberättaren drar sig till minnes att hen har blivit 

överfallen av stigmän dagen innan som stal det sista av hennes mat och hennes sista stycken 

silver. Detta är anslaget till berättelsen som samtidigt introducerar ett ”Tjechovs gevär” då 

sagoberättaren senare omvandlar händelsen till sin fördel när hen berättar en folksaga om 

troll i skogarna. 

Tre teman (ej att förväxla med temana för diskussionerna) identifierades i utställningens 

material som ”ankare” för den fiktiva adaptionen. Temana berör människorna i utställningens 

material: kvinnorna, männen och barnen. 

I berättelsen blir människorna konkreta, fiktiva karaktärer. Kata förblir Kata i fiktionen. Kata 

berättas om som en kvinna med makt, något som synliggörs då sagoberättaren frågar 

hirdmannen Halvdan om hen kommit till Kättils gård. Halvdan svarar då att Kättil ”i sanning 

är mannen på gården”, men att Kata är den egentliga ägaren. 

Hirdmannen Halvdan representerar mannen i utställningens text. Halvdan personifierar 

också konflikten mellan den nya och gamla religionen då han greppar tag om sin Tors 

hammare vid oro. Katas man Kättil berättas vara på resa. På så sätt berättar fiktionen om 

mannen både när han är närvarande och frånvarande. 

Barnen berättas om både i livet och i döden. Kata har i berättelsen två söner som inte vill gå 

och lägga sig när det vankas sagostund. I slutet av berättelsen går Kata för att säga god natt till 

sin avlidna dotter, en liknelse till barnet bakom koret. Sagoberättaren får inte följa henne och 

berättelsen slutar när Halvdan begär att få höra ännu en saga. 

En stor skillnad mellan utställningen och fiktionen är framförallt intrigen. Medan 

utställningen beskriver och förklarar vad resultatet av utgrävningarna innebär för historien 

berättar fiktionen en dramaturgisk tolkning i ett utsnitt av detta material. 

Ett exempel på en fiktiv konflikt som lades in i berättelsen berör Halvdan och Kata. 

Karaktärerna visar aldrig någon öppen kärlek till varandra, men Halvdan talar alltid väl om 

Kata genomgående i berättelsen. Vid ett tillfälle, när Kata går för att lägga sina söner, avslöjar 

Halvdan lite av sina känslor för sin husfru när läsaren kan kommentera hur vacker hon är. 

Halvdan svarar hetsigt på detta (se Figur 6 nedan). 

 

Figur 6 Fiktionen antyder att det finns en kärleksrelation mellan Halvdan och 
Kata 
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4.2.1 Verktyg 

Berättelsen skapades med hjälp av verktyget Twine2, ett öppet verktyg (open-source) som 

underlättar i skapandet av förgrenande narrativ. Användaren exporterar sin berättelse i 

HTML-format vilket tillåter den att spelas på vilken enhet som helst som kan öppna 

webbsidor. Detta var en relevant, teknisk aspekt att ha i åtanke då berättelsen inte skulle kräva 

för mycket prestanda från en given enhet för att kunna spelas på platsen. 

Twine har två primära funktioner: det tillåter användaren att skapa passager (kan liknas med 

en ny sida i ett webbfönster) där prosan skrivs ut; och det tillåter användaren att skapa länkar 

mellan dessa passager som läsaren klickar på för att navigera sig igenom berättelsen (länkarna 

i Gäst i Katas hus är antingen uttal eller handlingar som sagoberättaren uttalar eller utför). 

Utöver denna grundläggande funktionalitet kan användaren utnyttja Twines inbyggda 

makron för att skapa och utnyttja olika variabler och tillstånd. Detta kan vara användbart om 

man önskar att skapa tillstånd i berättelsen som endast utspelas om läsaren tidigare gjort 

(klickat på) X, Y eller Z. I berättelsen tillämpas detta på ett ställe då Katas två gossebarn, 

beroende på läsarens val, antingen kan uteslutas eller inkluderas i sagostunden. 

4.2.2 Begränsningar 

Istället för att förlita sig på ett grafiskt gränssnitt där karaktärerna skulle kunna ha porträtt 

som illustrerar deras olika sinnesstämningar utnyttjar berättelsen enbart text. 

 

Figur 7 Exposition färgar interaktioner i berättandet 

Figur 7 ovan visar passage som följer efter att läsaren har valt att närma sig hirdmannen på 

gården för att fråga om hen kommit till Kättils gård. Denna dialog skulle enkelt kunna lösas 

genom att rendera ett porträtt av Halvdan där han ser frågande och misstänksam ut. 

                                                        
2 http://www.twinery.org 
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5 Utvärdering 

Undersökningen genomfördes vid två separata tillfällen vid Kata Gård i Varnhem. Den första 

undersökningen syftade till att samla in data från kontrollgruppen, dvs. besökare som enbart 

upplevt utställningens narrativ. Deltagare var besökare som tillfrågades på plats utan tidigare 

kunskap om undersökningen. Den andra undersökningen skedde några veckor senare med 

inbjudna deltagare som bjöds på en guidad rundtur vid Kata Gård i utbyte mot att de deltog 

som diskussionsgrupp. Det fanns en risk för att rundturen skulle ta upp annan information än 

den som delges vid utställningen och på så sätt påverka besökarnas upplevelse. Med det i 

åtanke skrevs allt material för guidningen med referat från Vretemark (2011) som också skrivit 

stora delar av skyltmaterialet i utställningen. Delar av Vretemarks artikel återfinns också i 

utställningsmaterialet. 

Nedan presenteras först kontrollgruppens diskussioner och det huvudsakliga temat som 

präglat diskussionerna reds ut. Sedan presenteras testgruppens diskussion om utställningen 

och det huvudsakliga temat reds ut även där. 

Därefter presenteras testgruppens diskussion om den fiktiva texten, varvid ett resultat till 

problemområdets första fråga framträder. Analysen tar där vid och utvärderar de två sista 

frågorna i problemområdet: först i redogörelse för de likheter och skillnader som präglar 

diskussionerna om utställning och fiktion; sedan en analys av testgruppens åsikter och 

syftesförklaring av fiktionen i sammanhang med besöket. 

5.1 Diskussioner om utställningen – kontrollgrupp 

Kontrollundersökningen genomfördes under en dag. Kontrollgruppen bestod av 10 

respondenter – sex män och fyra kvinnor – i olika åldrar, som alla besökte Kata Gård i 

Varnhem utan tidigare kännedom om undersökningen. Efter att de kom ut från utställningen 

ombads de att diskutera utställningens innehåll med hjälp av de fem definierade temana som 

inramning. 

Flera av respondenterna valde att föra diskussionen i par (som de besökte platsen), vilket 

resulterade i utlåtanden växelvis med testledarens följdfrågor som uppmaning till vidare 

utveckling av resonemang. 

Resultatet visar att diskussionerna kretsade främst kring utställningens historiska tema. Flera 

av respondenterna menar det uttryckligen vid något tillfälle under intervjuerna. Nedan följer 

några utdrag (med egen emfas): 

MAN 1: 

Det är ju det historiska jag är intresserad av. 

MAN 3: 

Det historiska perspektivet är för mig det viktigaste, att 

jag tycker mig nu förstå mycket bättre hur samhället 

utvecklades… 

MAN 4: 

För mig så är det främst det historiska, att man får se 

hur det var. Jag tycker det historiska är det viktigaste. 
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KVINNA 1: 

Jag håller med [MAN 4] om det historiska. 

MAN 5: 

Först är det ju historiskt som det är intressant. 

MAN 6: 

Historiken. För min del i alla fall är det [historiken]. 

Några av respondenterna utvecklar sina åsikter om det historiska temat. MAN 2 och MAN 3 

gör i samma intervju varsina långa utläggningar om varför historiken intresserat dem i 

utställningen. Trots de religiösa termerna är det temat historia som männen resonerar kring. 

När MAN 2 talar om kristendomens intågande tar han samtidigt avstånd från de religiösa 

innebörderna och närmar sig samhällets utveckling under kyrkans styre. Senare talar MAN 2 

om gravfältet och begravningssederna, men driver detta igen vidare till ett resonemang om 

samhällets utveckling, hierarkiska strukturer och individens frihet. 

MAN 2 

… min relation med kyrkan är mycket mer från att, jag är 

inte troende på det sättet. Men jag tror ju att det har 

varit en stor del av våra förfäders liv. Vad de har landat 

i för trosuppfattning blir lite sekundärt, men de har levt 

mycket i den här miljön, husen har varit centrala i vårt 

samhälle så länge… 

Det här slavsamhället vi ändå har haft, där människor levde 

otroligt ofritt, både de som var rika och de som var 

fattiga.  

Men i dagens perspektiv ses det ju som otroligt begränsat 

för alla parter, även de som är rika. För alla levde efter 

så många regler och förutsättningar, som jag tycker är 

intressant. 

MAN 3 identifierar de tre agenterna (kvinnan, mannen och barnet) i utställningen och för ett 

resonemang om kvinnans roll i den historiska perioden. 

MAN 3 

Det är ju intressant det här, lite uppdelningen att man 

vill visa kvinnan och männen och barnens situation, är ju 

en beskrivning av det samhället. Och att kvinnan hade så 

mycket större betydelse än vad vi kan läsa i historien. 

Jag menar männen var ju borta långa tider, då är det ju 

kvinnan som sköter alltihopa. Det är hon som har nycklarna, 

det är hon som styr och ställer hemma på gården. Det där 

läser man ju väldigt litet om i historien. 

MAN 5 ekar flera av de yttranden som MAN 2 och MAN 3 gör om kyrkans utveckling i Sverige, 

samhällsskicket och hur livet tedde sig när dödligheten var så pass hög att knappa 5 % av 

befolkningen blev äldre än 60 år gamla. 
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MAN 6 talar i generella ordalag om det historiska temat och menar bland annat att det är 

spännande vilka fynd som gjorts på platsen. Det som skiljer sig från övriga är hans hänvisning 

till RYSKA KVINNAN: 

Sen var det ju någon historia om nån kvinna som giftes bort 

till Europa som blev något helgon för Ryssland som sen ändå 

vuxit och spridit barn överallt, så det finns ju spår i 

hela Europa utav Sveriges grundare. 

KVINNA 4 påpekar skillnaderna som kan läsas mellan män och kvinnor i utställningens 

textmaterial, liksom hon likt många andra påpekar dödligheten, särskilt bland barnen. 

Med allt detta är det bland de 10 respondenterna i kontrollgruppen en tydlig vikt mot det 

historiska temat. Det är i sig inte ett oförväntat resultat när utställningens tema tydligt är 

historia, men resultatet är viktigt för den senare jämförelsen med testgruppens diskussion om 

den fiktiva texten. Något bör dock de andra temana beskrivas. 

Om temat andlighet finns särskilt två yttranden från KVINNA 2 och KVINNA 3 där de uttalar 

sig negativt om Katas öppna grav (besökare kan betrakta skelettet genom en plexiglasskiva i 

golvet): 

KVINNA 2 

… det ska ju vara Kata som ligger där har jag förstått. 

Och för mig så känns det lite obehagligt, att det är ett 

skelett som faktiskt är en människa som inte får ligga i 

jorden utan ska visas för allmänheten. 

KVINNA 3 

Sen personligen tycker jag inte om när man öppnar gravar 

och sånt, jag tycker det ska vara som det är, och inte röra 

någonting. 

Om temat estetik påtalades framförallt, av MAN 2 och KVINNA 2, betydelsen av 

överbyggnaden och platsen där de tidigare utgrävningarna ägt rum. 

MAN 2 

… vi var här och såg gravar, när utgrävningen var utan 

överbyggnaden. Men med hjälp av överbyggnaden så har de 

skapat ett rum som är väldigt behagligt, som gör att det 

är mycket mer pampigt och lättare att ta till sig.  

KVINNA 2 

Den liknar säkert lite hur det såg ut här, det är det jag 

inbillar mig i alla fall. Och det ligger ju på ett bra 

ställe. Vi är ju på väldigt gammal mark, Varnhem är ju ett 

gammalt, fint ställe. Så det har ju betydelse, att de 

satsat på det här. 

Andra respondenter var måna att påtala det ”pedagogiska textmaterialet” som de beskriver 

det. Det är oklart om detta bör anges som en estetisk diskussion eller som en historisk. Å ena 

sidan är texten upplagd så att den blir lättbegriplig vilket har att göra med hur den är skriven 
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snarare än dess innehåll. Å andra sidan är det de historiska teman som synliggörs igenom 

denna ”lättbegripliga” förmedling som respondenterna hänvisar till. 

Personliga teman syns ej i intervjuerna. Politiska teman dyker endast upp vid hänvisning från 

testledaren, och då igen i avfärdande ordalag. Det är historia som förmedlas på platsen, menar 

flera av respondenterna, och den politik vi har idag påverkar inte hur det såg ut förr. 

5.2 Diskussion om utställningen – testgrupp 

Testgruppen bestod av totalt 7 personer, varav 5 män och 2 kvinnor. I testgruppen deltog 

främst äldre män och kvinnor i pensionsålder från en hembygdsförening i centrala Skaraborg. 

En ung man i tonåren var den enda yngre deltagaren i gruppen. 

Testgruppens sammansättning av främst äldre deltagare tillika ”hembygdshistoriker” som de 

själva kallar sig gjorde att deras diskussion blev tydligt vinklad till utställningens fördel. Vid 

ett tillfälle tillfrågades respondenterna vad de tyckte varit viktigast för dem att ta del av under 

dagen och flera svarade utan tvekan att det var utställningen. Till detta skall också tilläggas 

respondenternas kunnighet om lokalhistorien, men också deras potentiella vinklade åsikter. 

Vid ett tillfälle talar MAN 1 om Dag Stålsjös Svearikets vagga (1981) och om kontroversen 

som följde TV-serien. Kritikerna till TV-serien hänvisar mannen till som ”de höga herrarna i 

Uppsala”; en tydligt negativ bild. Resultatet från testgruppen måste alltså läsas i detta ljus. 

Analysen återvänder senare till detta faktum. 

Intervjun med testgruppen började med frågor om utställningen, där deltagarna ombads yttra 

sig om dess innehåll i förhållande till de fem teman som testledaren presenterade. Även i 

testgruppen framkom det uttryckligen att det historiska temat för dem var viktigast: 

TESTLEDARE 

Är vi i överensstämmande om vad, någon av de här aspekterna 

som var viktigast? Är det det historiska som är viktigast…? 

FLERA 

Ja, det tycker jag. 

MAN 1 

Ja vi är ju hembygdshistoriker hela gänget här så. [Skratt] 

MAN 2 

Ja det väcker mer tankar tycker jag, kring vår historia, 

varje gång man ser sånt här. 

MAN 3 

Och mer och mer spännande blir det. 

För att exemplifiera respondenternas reflektioner om det historiska temat i utställningen kan 

temana andlighet och estetik lyftas fram. Till skillnad från de två kvinnorna som yttrade sig 

negativt om blottandet av Katas skelett menade flera av respondenterna i testgruppen att ett 

hypotetiskt igenläggande av graven skulle ske på det historiska temats bekostnad: 

MAN 1 
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Det är väldigt påtagligt det här med att man ser rätt ner 

i den här graven, det är ju faktiskt spår direkt av en 

människa som levde för tusen år sen. 

TESTLEDARE 

Det var några när jag var här för några helger sen som 

pratade om att… De tyckte det var obehagligt att hon var 

så blottad, att de hade liksom lagt fram den här kvinnan 

under golvet så att man kunde se och att hon inte var 

begraven längre. Är det något som någon av er reagerade 

på? 

FLERA 

Nej, inte det minsta. 

KVINNA 1 

Det kanske var åldern kanske på dem som tyckte så? 

UNG MAN 

Det är det som är problemet, såhär historiskt, det är en 

tusen år gammal kropp, skelettet. Om det bara är begravt 

så är det ju… historien är ju borttagen nästan. 

[…] 

MAN 1 

Men de har ju inte skändat dem i alla fall, hon ligger ju 

i sin grav. Sen är det ju så på vissa ställen att de river 

upp och kastar i en stor hög bara, det är ju helt... Men 

här ligger hon ju, fast sen är det ju som du säger, de har 

lyft av locket. 

MAN 4 

Ja det är ju mer ovärdigt om man ligger i en monter i ett 

museum. 

MAN 2 

Jajamän, det tycker vi… 

I en diskussion som skulle kunna falla under det estetiska temat talar MAN 3 om utvecklingen 

av besöksmålet från utgrävning till utställning. Här framkommer ett sorts klagomål på bristen 

av artefakter i utställningen: 

MAN 3 

Jag tycker det här är otroligt spännande, alltihop, hela 

utgrävningen och det. Det tycker jag faktiskt. Jag har ju 

varit med hela tiden kan man säga, jag började ju när de 

började att gräva här, och tog ledigt från jobbet och åkte 

hit och titta på det. 

TESTLEDARE 
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Från utgrävning till nu, hur tycker du att det har 

utvecklats? 

MAN 3 

Det är ju något fantastiskt, det är det ju. Det får jag 

säga, hela berättelsen och alltihop de har fått fram här. 

Men jag vet inte… De fick ju upp en massa grejer, broscher 

och grejer, har jag för mig – finns de på museet nu eller? 

MAN 1 

Men du ska väl åka till museet för att få reda på mer, i 

Skara. 

MAN 3 

Jamen, jag funderar på om det finns i det här museet [pekar 

mot klostermuseet och Kata Gård] som är här. 

MAN 1 

Nej. Det är i Skara. 

MAN 3 

Men då är det för långt emellan. 

Inom överbyggnaden ryms framförallt kyrkoruinen. Därtill visas Katas skelett, en bit av 

dopfunten och altarskivan. När MAN 1 förklarar för MAN 3 att artefakterna från utgrävningen 

framförallt står att finna på Västergötlands Museum i Skara visar MAN 3 ett visst missnöje. 

Personliga teman togs inte upp under diskussionen. Angående politiska teman ansåg 

testgruppen likt kontrollgruppen att utställningen inte var politiskt vinklad. Utställningen, 

menar MAN 1 vid ett tillfälle, visar ”historien, i alla fall som vi uppfattar den idag.” 

5.3 Diskussion om fiktionen – testgrupp 

Efter att diskussionen om utställningen ebbat ut något övergick intervjun till att behandla den 

fiktiva text som testgruppsdeltagarna läst. 

Till skillnad från de något försiktiga och generella uttalanden som hittills presenterats från 

testgruppen diskuterades den fiktiva texten främst genom det historiska temat, men på andra 

villkor. Nedan presenteras en större del utdrag från intervjun som exemplifierar två 

huvudsakliga områden i diskussionen till den senare analysen: sagan som form och 

intresseväckande produkt. 

Inledningsvis ansåg MAN 3 (med visst medhåll från andra) att sagan som vandraren berättar 

om troll i skogarna var ett felaktigt val från hans sida – från att återberätta nyheter hade 

formen på berättelsen blivit anpassad för barn: 

MAN 3 

Stigmän skulle det ju vara, inte troll. Då blir det ju mer 

en barnsaga, om det är troll va? Men är det stigmän hade 

det kanske varit lite annorlunda, så jag ångrar mig lite. 

[Flera instämmer]. 
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KVINNA 1 fortsätter på samma tankespår och påpekar att de äldre deltagarna som befinner 

sig i gruppen redan har sina åsikter om historien på plats, varför den fiktiva texten kanske är 

mer anpassad för en yngre publik: 

KVINNA 1 

Det är ju bra om man kan få barn och ungdomar… för vi, vi 

har ju våra åsikter redan, om mycket av det då. Men barnen, 

de behöver ju få… de kanske kan få in sitt intresse mera 

då om det är som saga då. Vad tror du om det? [riktat mot 

den unga mannen] 

UNG MAN 

Jamen det är ju, barnen vill ju säkert… Om barnen läser om 

stigmän till exempel, så tycker de inte det är 

intresserande. Men lite fantasi och som det är i alla 

historier så kommer ju barn vilja läsa det. 

MAN 1 kompletterar med sin syn på ”sagan som form” med hänvisning till de isländska 

sagorna. MAN 1 menar att sagan (senare också med hänvisning till Koranen och Bibeln) som 

muntlig berättartradition är historiskt menande: 

MAN 1 

Sen är det väl så om man ska säga rent historiskt, så är 

väl de gamla muntliga traditionerna, de var ju i sagoform. 

Hade du börjat på det här med stigmän, det hade blivit som 

att läsa en artikel i tidningen om nåt överfall någonstans. 

Men hade du en saga, om vi tittar på de isländska sagorna 

till exempel va, de hade inte funnits idag om man bara 

kommit och sagt att ”Jag blev överfallen i skogen därute 

av två stycken. Och de glömde att ta kniven från mig.” Då 

hade det varit slut med det, men sagan den fortsätter. 

TESTLEDARE 

Så sagan blir historisk? 

MAN 1 

Sagan som form [blir historisk]. Och det är väl många… ska 

du gå tillbaka - spirituellt, religiöst – om du går 

tillbaka och läser till exempel bibeln eller koranen eller 

vilken sån där, den är ju i princip i sagoform också. Det 

är inte faktaform, utan det är en berättelse som berättats 

i generation efter generation. 

[…] 

MAN 1 

Men tittar man på det här just med troll, det var ju inte 

barnsaga för några hundra år sedan, då var det ju ett 

faktum. 
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MAN 1 motargumenteras av MAN 3, dock vid ett lite senare tillfälle i intervjun, då han 

förklarar varför han ansåg att stigmän hade lämpat sig bättre än en saga om troll: 

MAN 3 

Om jag får återkomma litegrann till stigmän va, så var det 

ju så att vi säger i Skövde – där samlar man sig för att 

våga gå över Billingen och komma till den här platsen. Det 

var ju samma att gå igenom Tiveden. Det kunde man ju inte 

göra utan ett stort följe som kunde försvara sig. Så att i 

den tiden var det ju så. Det är inga tillfälligheter att 

Skövde blev Skövde, man samlade sig där för att våga gå 

över berget. Så därför tycker jag att den skulle handla om 

stigmän istället. Att han [sagoberättaren] blev rånad på 

vägen hit [Varnhem]. 

MAN 3 visar på sin kunskap om lokalhistorien då han menar att sagoberättaren måste ha 

vandrat från Skövde, genom skogarna på Billingen, för att anlända i Varnhem. På så sätt faller 

det sig naturligt att sagoberättaren i berättelsens inledning blivit överfallen av stigmän. Vad 

som är säkert är att det fanns ingen tanke om en sådan historisk koppling i skrivande stund, 

då inledningen med stigmännen endast är ett varsel av berättelsens kulmen. 

Diskussionen övergick senare till den miljö som berättelsen utspelar sig i och som läsaren 

delvis tillåts utforska med sagoberättarens ord och handlingar: 

TESTLEDARE 

Vad tycker vi… den här sagan, handlade den mest om 

berättelsen om trollen? 

MAN 1 

Nej det var det väl egentligen inte, utan det var väl 

miljön som sådan. Att man inte knalla in i en gård helt, 

utan att man varskodde att ”nu kommer jag.” ”Nu kommer jag 

som vän och inte som fiende.” 

MAN 3 

Och tvätta sig ordentligt. [Medhåll från andra]. 

KVINNA 1 

Och gästfri[het] att man skulle få mat. Det är väl som det 

var på landet egentligen. 

MAN 1 

Javisst, mat mot information. 

Det kom någon utifrån, det var väl som när den här 

gårdfarihandlaren kom med sitt knyte på ryggen. Att de 

skulle köpa ett stycke tyg var väl kanske inte det allra 

primäraste, utan det var att de fick nyheter från 

grannbyarna då. 
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Respondenterna minns och beskriver flera passager i berättelsen där läsarens valda 

handlingar påverkar framstegen. Exemplet som MAN 3 talar om är ett tillfälle då läsaren 

måste välja att ”tvätta sig” för att få möta Kata. Hirdmannen Halvdan stoppar sagoberättaren 

i dörren och till dess att läsaren väljer att ”tvätta sig vid brunnen” är berättelsen låst i detta 

mönster. Denna diskussion ledde så småningom till en koppling till det historiska temat, men 

som tidigare nämnts gör respondenterna en tydlig skiljelinje mellan utställningens och den 

fiktiva textens innehåll. Där utställningen presenterar fakta för en samtida publik presenterar 

den fiktiva texten en möjlig inblick i den historiska miljön: 

MAN 3 

Miljön ser ju ut att stämma. Det är ju med det här långhuset 

och alltihopa. Det ska bli väldigt spännande i 

fortsättningen sen och se hur långhuset har fungerat. Så 

det var ju skrivet om just i sagan här. 

TESTLEDARE 

Kändes det som att den var historisk? 

FLERA 

[Olika jakande svar] 

MAN 1 

Man får ju fram miljön så att säga i ett tidsperspektiv, 

mer än en utställning – det är ju mera fakta, hur det ser 

ut idag då. 

I den fiktiva, men historiskt ”kännande” miljön figurerar ett antal karaktärer. Den namnlösa 

sagoberättaren styrs av läsaren i mötet med Kata, Katas barn och hirdmannen Halvdan. 

Respondenterna talade om dessa karaktärer i jämförelse med utställningen: 

KVINNA 1 

De fanns ju med i både utställningen och i berättelsen, 

det var ju familjen, det var ju tydligt. 

TESTLEDARE 

Så Kata bland annat? 

KVINNA 1 

Ja, visst. 

TESTLEDARE 

Men övriga? 

MAN 1 

Det begravda barnet fanns ju också med. Det kom ju med all 

säkerhet från den där gården då. Kyrkan var ju en 

gårdskyrka, den var inte en sockenkyrka, socknen fanns ju 

inte då. Det var ju gården, eller byn. Byn var väl ofta 

knyten till en större gård. 
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TESTLEDARE 

Så det var Katas barn i berättelsen… 

MAN 3 

Ja men det var det nog på den här bilden [en illustration 

i utställningen] också, skulle jag gissa på. För man 

begravde inte barn så. Det tror jag inte, i en kista eller… 

Den var ju fint begravd. Så det inbillar jag mig att det 

här barnet tillhörde gården. 

[…] 

MAN 1 

Tjänstefolket såg vi ju inte i utställningen. 

MAN 4 

Ja det är ju han hirdmannen, han är ju med hela tiden. 

MAN 3 

Vad heter han, Halvdan? 

TESTLEDARE 

Ja, och han finns ju inte som historisk person. Kändes han 

malplacerad i berättelsen? 

MAN 3 

Men det behövdes nog! Lite väktare. 

MAN 4 

Ja han smälter väl in. 

I och med kopplingen till utställningen tillfrågades respondenterna vilket de funnit mest 

givande under dagen: utställningen eller den fiktiva texten. Svaret, föga förvånande, var 

utställningen, men MAN 1 och MAN 2 inleder en uppföljande, viktig diskussion om syftet med 

berättelsen: 

TESTLEDARE 

Vilket känns mest givande? 

KVINNA 1 

Utställningen. 

TESTLEDARE 

Det håller alla med om eller? [Samtliga gör jakande svar]. 

MAN 1 

Det är ju två olika former av berättelser. 

MAN 2 

Men om man läser sagan och sen ser på utställningen 

efteråt, ser man inte sammanhang då? 
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KVINNA 1 tar här vid och talar återigen om den fiktiva berättelsen som ett intresseväckande 

medium för barn: 

KVINNA 1 

Det är jätteviktigt för barna det här tycker jag. Det är 

hur bra som helst, för att få intresse. De kanske inte kan 

gå och ställa sig däruppe och läsa på skyltarna, det gör 

de inte så mycket tror jag. 

TESTLEDARE 

Så om man kan läsa en sån här berättelse först? 

KVINNA 1 

Ja, jättebra. 

Framåt slutet av intervjun återkommer respondenterna till denna diskussion och förklarar sin 

mening att den fiktiva texten bör läsas innan ett besök till Kata Gård: 

MAN 1 

De kompletterar varandra. Men som du säger ska man nog läsa 

berättelsen först och väcka intresset för annars så blir 

det liksom den här kanske mera ett eget sammanhang. Läser 

man berättelsen så ingår den i ett stort… större 

sammanhang. 

TESTLEDARE 

Är det så att utställningen är mer begränsad? 

MAN 1 

Ja den är ju lokalt begränsad hit. Här vet man ju precis 

vad som hänt på den här platsen. Men den här berättelsen 

skulle ju kunna gälla generellt runtom. Det fanns 

storgårdar på många ställen. 

MAN 2 

Ja den här berättelsen ger ju också livet till gården, va. 

MAN 4 

Ja man har bakgrunden. 

MAN 2 

Det blir sammanhang då. 

KVINNA 1 

Men en skolklass som får läsa det här först då. Och sen 

åka hit då. Då kan man få rätt så bra diskussion, det tror 

jag. [Medhåll från andra]. 

Avslutningsvis presenteras här den utläggning om historieförmedling som framförallt MAN 1 

ledde. I denna utläggning framträder särskilt respondenternas intresse för lokalhistorien. 
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Inledningsvis omtalas Guillous romanserie om Arn, sedan Dag Stålsjös Svearikets vagga 

(1981): 

MAN 1 

Titta bara på en sån sak som Arn-serien. Vi hade inte haft 

den turismen här, om inte den hade varit. Så den ska, så 

att säga berättelsen väcker intresset och så plockar man 

faktan efterhand, allteftersom vilka delar man blir 

intresserad av. 

MAN 1 

Ska man gå ännu längre tillbaka så är det Dag Stålsjö, den 

serien han gjorde: Svea rikes vagga. Den bygger ju också 

på samma tema så att säga. 

TESTLEDARE 

Har den också väckt turism i Västra Götaland? 

MAN 1 

Ja, oh ja. 

MAN 4 

Ja och diskussioner [skrattar]. 

MAN 1 

Mycket diskussioner, ja. Ja det var ju så långt att den 

blev svartlistad, den fick ju inte visas. 

TESTLEDARE 

Varför fick den inte visas? 

MAN 1 

Den stred mot vetenskaplig fakta. Han påstår ju att detta 

var dokumenterat, att så att säga ursprunget till Sverige 

kom västerifrån. Att Västra Götaland var hjärtat. Och det 

här tålde ju inte de här höga herrarna i Uppsala. Så det 

var ju alltså, de fick ju inte visa det på SVT… 

5.4 Analys 

Analysen börjar med redogörelse för de teman som präglat diskussionerna om utställningen 

enbart. Därefter undersöks den transmediala helheten som föreslagits i denna studie, hur 

testgruppens respondenter tolkat besöket. Efter jämförelse mellan förmedlingarna Kata Gård 

och Gäst i Katas hus redogörs för respondenternas syftesförklaring av fiktionen. 

5.4.1 Utställningens teman 

Utställningen diskuteras framförallt med hänvisning till det historiska temat. Resultatet pekar 

på en sorts eko-effekt, särskilt framstående i genomgången av kontrollgruppens diskussioner. 

Respondenterna i denna grupp talar i termer om vad de precis sett och läst (ibland med 

ytterligare hänvisningar till tidigare kunskaper) där framförallt den historiska viktigheten blir 
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framträdande. I andra hand finnes estetiken viktig, men då som ett ramverk för att det 

historiska temat ska framträda. 

Detta är inte ett oförväntat resultat. Utställningen är för det första en historisk utställning. För 

det andra är utgrävningarna som står som förlaga till utställningen beskrivet i media som 

”banbrytande”. Under hösten 2017 visades My Lindbergs dokumentär om utgrävningarna i 

Varnhem på SVT2 (Vetenskapens värld 2017). I programmet uttalar sig Dick Harrison i 

intervju och menar att resultaten från utgrävningarna i Varnhem kan innebära att den svenska 

historien måste revideras. 

Om detta är det logos som besökare har med sig till utställningen är det kanske inte så 

underligt att det läggs vikt vid det historiska temat. Här kan en första inblick göras i hur 

respondenterna uppfattar den inramning som Bergqvist (2016) beskriver: respondenterna 

förväntar sig ingenting annat än en historisk utställning, och ramverket (överbyggnaden och 

dess innehåll) motsvarar denna förväntan. 

Med det historiska temat etablerat som starkast för kontrollgruppen kan analysen redogöra 

för testgruppens diskussion om den transmediala helheten där make-believe möter 

museiförmedling i samma inramning. Fiktionen diskuteras inte alls på lika villkor som 

utställningen, även om det historiska temat också här är mest synligt. 

5.4.2 Transmedialt berättande vid Kata Gård? 

Den föreslagna helheten i besöket till Kata Gård där läsningen av den fiktiva texten Gäst i 

Katas hus lagts till motsätts generellt av testgruppen. Detta blir uppenbart i respondenternas 

avslutande syftesförklaring av fiktionen som intresseväckande produkt, en fiktiv text som får 

läsaren att vilja besöka kulturarvsplatsen som behandlas. Innan denna analys fullbordas krävs 

dock en genomgång till denna motsättning genom undersökning av de likheter och skillnader 

som synliggjordes i testgruppens diskussion om de två berättandeformerna. 

”Sagan som form” påpekades framförallt av MAN 1 i intervjun med testgruppen. 

Sagodiskussionen tar avstamp i de isländska sagorna där MAN 1 menar att sagan som form är 

historisk. MAN 1 hänvisar här till berättelsens sagoberättare och huvudperson (den karaktär 

vars perspektiv läsaren upplever berättelsen genom i du-tilltal) och den berättelse om troll i 

skogarna man som läsare berättar för den fiktiva Kata och hennes barn liksom hirdmannen 

Halvdan. De isländska sagorna, menar MAN 1 (med medhåll från övriga), grundar sig i 

historiska skeenden men antar en sagolik form. 

MAN 1 läser den fiktiva texten i en breddad intertextuell kontext. Hutcheon (2013, s. 9) 

avskärmar adaptionsbegreppet från (bland annat) allusion, då ”sporadiska hänvisningar” inte 

är att jämföra med det förlängda förhållandet en adaption har med den adapterade texten. De 

isländska sagorna förekommer heller inte i utställningens material. Här argumenteras alltså 

att det inte är den adapterade texten som gör sig påmind i det pseudo-transmediala 

förhållandet mellan utställning och fiktion som får mannen att diskutera det historiska temat 

i förhållande till sagan. Det är det fiktiva i texten som påminner mannen: händelsen med 

stigmännen i skogen förklädda till troll i sagan som sagoberättaren berättar för Kata, Halvdan 

och barnen. 

Det kan vara så att mannen antar läsningen av den fiktiva texten vid besöket med samma 

ramverk (Goffman 1974, se Linderoth 2015) som han tolkar historisk fiktion genom. Om så är 

fallet så söker han förklaringar till att fiktionen är alltigenom historisk fiktion. En sådan analys 
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kan också förklara den senare kritiken från MAN 3 gällande just stigmännens fiktiva 

förklädnad: om sagoberättaren berättat om stigmän hade den varit närmare den historiska 

fiktion som MAN 3 är van vid. 

Det är i koppling till denna ”historiska miljö”, berättelsens miljö, som respondenterna 

fortsätter den historiskt tematiserade diskussionen. De känner igen Kata, men de menar också 

att det faller sig naturligt att Kata har två söner och en avliden dotter. Hirdmannen Halvdan 

har likt sönerna ingen arkeologisk förlaga men anses också vara ett naturligt tillägg till miljön. 

Respondenterna diskuterar även händelseförloppet i fiktionen, där sagoberättaren måste 

tvätta sig innan han möter Kata och att sagoberättaren som gäst bjuds på mat. Dessa fiktiva 

anpassningar av och tillägg till utställningens artefakter och textmaterial bygger en fiktiv 

historisk miljö som respondenterna kopplar sina egna perspektiv till, t.ex. de isländska 

sagorna som beskrivits ovan och redogörelsen från MAN 3 om att sagoberättaren måste ha 

vandrat från Skövde. 

En av de största skillnaderna som här belyses är respondenternas deltagandemodus. Från en 

diskussion om utställningen där händelseförlopp och koncept redogjordes för utan att utmana 

dem (i likhet med kontrollgruppen) landar respondenterna i en diskussion om fiktionen som 

är desto mer fantasifull. Genom fiktionens make-believe blir respondenterna föreslagande; de 

kompletterar berättelsen med sina egna perspektiv. Dock anser de att fiktionen inte var ämnad 

för dem. 

5.4.3 Intresseväckande produkt 

Här åberopas diskussionen om fiktionen som intresseväckande produkt som också berör 

problemområdets sista frågeställning. Trots att respondenterna fann fiktionen övertygande 

fann de inte sig själva särskilt intresserade av den. En av de främsta anledningarna som 

diskuterades var berättelsen om troll i skogarna, där det inom fiktionen verkliga 

händelseförloppet var att sagoberättaren blivit överfallen av stigmän. När sagoberättaren 

senare förklär händelsen som en saga antog flera av respondenterna att berättelsens målgrupp 

i själva verket var barn. Eftersom de själva har koll på hur historien egentligen ligger till (som 

KVINNA 1 antyder med utlåtandet att respondenterna redan har sina åsikter om 

lokalhistorien) kan fiktionens syfte vara att väcka ett intresse hos unga som annars inte skulle 

besöka Kata Gård. Om barnen först läser Gäst i Katas hus kan de senare besöka utställningen 

för att få reda på hur historien ligger till. 

Detta kräver noggrannare analys, därför återvänder vi kort till den tidigare diskussionen. 

Respondenterna i testgruppen menar likt kontrollgruppen att det primära temat i besöksmålet 

Kata Gård är den historia som där presenteras. Testgruppen menar sedan att fiktionens tema 

också är historiskt, men att dess historiska värde ligger i att den upplevs vara skriven för barn, 

trots att de känner igen och accepterar flera av dess fiktiva karaktärer. 

Tidigare har Bergqvists (2016) redogörelse om de två mer eller mindre vedertagna 

perspektiven kring meningsskapande i en museikontext beskrivits, där det ena lägger större 

vikt vid besökarens egen mening och det andra museikuratorns auktoritära mening. Det 

förefaller att testgruppen, som tidigare poängterats, träder in i utställningen med en mer eller 

mindre konkret uppfattning om historien som de vid Kata Gård får bekräftad. Huruvida den 

uppfattningen är i linje med vad som presenterades av Dag Stålsjö i Svearikets vagga (1981) 

är svårt att avgöra då MAN 1 endast hänvisar till TV-serien för att poängtera den litterära 

turism som kom före Guillous romantrilogi om tempelriddaren Arn. Vad som är säkert är att 
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serien fälldes av Radionämnden för bristfällig opartiskhet och fick inte sändas i repris 

(Björkman 2004). 

Med det i åtanke finnes en viss förståelse för syftesförklaringen som respondenterna i 

testgruppen gör om fiktionen som intresseväckande produkt. I och med att historien som 

berättas är så pass viktig för dem tjänar fiktionen till att vägleda de som inte redan besitter 

den förståelsen, framförallt barn och unga. 

I diskussionen nedan blir det naturligt att diskutera detta viktade resultat, men också valet av 

utställningen Kata Gård med dess förlaga i sensationella utgrävningar med potentiellt stor 

påverkan på den svenska historieskrivningen. 

5.5 Slutsatser 

Det finns en tydlig skillnad mellan de historiskt tematiserade diskussionerna när 

respondenterna talar om utställning respektive fiktion. Särskilt belyses detta i 

respondenternas diskussion om sagan i fiktionen och den historiskt kännande miljön. I dessa 

diskussioner är flera av respondenterna måna om att komplettera den fiktiva adaptionen med 

egna hänvisningar till de isländska sagorna och lokalhistoria. Det är måhända rimligt i 

respondenternas mening att det fanns en livvakt vid Katas gård. Men de vet att de läser den 

fiktiva texten i ett annat ljus, att dess förslag delges genom vad Currie (1990) beskriver som 

en overklighet. Den fiktiva texten föreslår ett slags historiskt kännande scenario som 

respondenterna vågar utmana och komplettera med ytterligare karaktärer och kontexter 

medan museitexten endast ekas. 

Skillnaderna emellan utställning och fiktion ligger alltså i att respondenterna antingen inte 

vill eller inte vågar utmana den av Bergqvist (2016) beskrivna auktoritära museiförmedlingen 

som i studien föreslås kan återfinnas i Kata Gård. Den mening som texten i utställningen 

föreslår kan motsvara eller bekräfta testgruppens meningar. Alternativt är museitexten 

upplysande. När respondenterna sedan läser den fiktiva texten är de måna om att delta i en 

sorts scenarioskapande, där möjliga historiska scenarion inte begränsas av det fakta som 

presenteras vid utställningen. Från ett ramverk (Goffman 1974, se Linderoth 2015) till ett 

annat transformeras respondenternas deltagandemodus, från respektfullt åhörande till aktivt 

föreslagande med den fiktiva texten som startpunkt. 

Med denna analys i åtanke är det desto mer intressant att återvända till respondenternas 

syftesförklaring – fiktionen var inte menad för dem utan för barn och unga. Olika anledningar 

redogjordes för. Bland annat ansågs sagan i fiktionen vara skriven för barn. KVINNA 1 nämner 

att de själva, i hänvisning till hela gruppen, redan känner till lokalhistorien varför den kanske 

är mer lämplig för barn och unga som inte besitter samma kunskaper. Fiktionen kan därmed 

locka dessa personer till ett besök genom att väcka deras intresse. Fiktionen är med andra ord 

i konflikt med vad respondenterna vet är fakta. Barn och unga är därför i deras ögon en bättre 

målgrupp då de inte upplever samma konflikt förrän utställningen kan redovisa hur det fiktiva 

scenariot motsvarar och skiljer sig från verkliga förhållanden. 

Detta innebär att studien landar där den begynte. När respondenterna möter en fiktiv text som 

flyttats till utställningen i ett pseudo-transmedialt förhållande vill de flytta tillbaka den till ett 

förhållande de är väl bekanta med. Hyenstrands (2007) litterära turism känner de väl till med 

hänvisning till både Stålsjö (1981) och Guillou (1998-2001) och det förhållandet anser de är 

väl beprövat och fruktsamt. 
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Genom problemområdet har däremot något annat uppdagats, en tydlig skillnad i 

besöksupplevelsen. När fiktion och museiförmedling beblandades på detta sätt märktes en 

förändring i respondenternas diskurs. Detta är naturligtvis slutsatser endast inom det smala 

omfånget för denna studie. Vid den senare diskussionen och förslagen på framtida arbeten 

kommer detta problematiseras. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Resultatsammanfattning 

Denna studie syftade till att undersöka en fiktiv text som en del av museibesöket och analysera 

respondenternas syftesförklaring därav. I ett pseudo-transmedialt berättande undersöks 

fiktionen som en adaption till utställningen, den adapterade texten, då fiktionen baseras på 

delar av Västergötlands museums egna berättande och inte på de data som framkommit i och 

med utgrävningarna som ledde till besöksmålets konstruktion. 

I detta syfte användes två respondentgrupper: en kontrollgrupp och en testgrupp. 

Kontrollgruppens resultat syftade till att sammanställa ett underlag oberoende av fiktionen. 

Främst landar respondenterna i denna grupp i en historiskt tematiserad diskussion. 

Respondenterna i testgruppen fick ta del av både utställningen och fiktionen, men likt 

kontrollgruppen diskuteras upplevelsen främst utifrån en historisk aspekt. Flera respondenter 

kände igen teman från den adapterade texten i läsningen av den fiktiva texten, men det 

historiska temat diskuteras inte alls på samma villkor. En tydlig skillnad belyses i hur 

respondenterna talar om museiförmedlingen och det fiktiva berättandet: om museets text i 

ekon, icke utmanande och upprepande; om det fiktiva texten med kompletterande förslag 

ifrån en breddad intertextuell kontext. 

I gruppdiskussionen framkom det att flera respondenter ansåg att fiktionens egentliga syfte 

var intresseväckande. Undersökningen pekar på att denna respondentgrupp var väl förtrogna 

med materialet som behandlas vid Kata Gård, varför de också säger sig själva inte behöva en 

fiktiv text i samband med museibesöket. Den fiktiv bör enligt respondenterna läsas innan 

besöket av barn och unga (personer som inte har lika mycket kunskap om lokalhistorien som 

respondenterna). 

6.2 Diskussion 

Undersökningen förlitar sig på en smal mängd data som hade behövts utökas för att några 

egentliga slutsatser ska kunna dras. Respondenterna i kontrollgruppen varierar i både ålder 

och kön, men i testgruppen fanns en tydlig brist på yngre deltagare. Undersökningen kan i 

dagsläget inte förhålla sig till en yngre målgrupps värdering av kulturarvsplatsen, ej heller till 

en målgrupp med varierade intressen då respondenterna i testgruppen samtliga var 

medlemmar i en hembygdsförening i Skaraborg. 

På sätt och vis har målgruppen möjliggjort ovanstående analys. Den hade inte kunnat göras 

om respondenterna inte hade de förkunskaperna de visade sig ha. Detta resulterar exempelvis 

i den tydliga skillnad som synliggjorts när testgruppen visar ett skifte från att endast upprepa 

och poängtera utställningens text till att komplettera och teorisera om den fiktiva texten. Å 

andra sidan är testgruppen tydligt vinklad i sina åsikter om lokalhistorien som definitivt 

påverkar deras avslutande syftesförklaring av fiktionen. 

En ytterligare vansklighet i undersökningen är valet av Kata Gård som utställningsexempel. 

Som redogörs för i analysen har Kata Gård fått en hel del uppmärksamhet i media, inte minst 

Sveriges Television. De sensationella utgrävningarna har en märkbar påverkan på 

kontrollgruppens och testgruppens diskussion som var starkt historiskt tematiserad. Som 

tankeexperiment, hur hade en liknande studie sett ut vid ett mindre arbetslivsmuseum i 
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Skaraborg? Med potentiellt mindre förkunskaper och eventuellt mindre förväntningar hos 

respondenterna hade den fiktiva texten kanske lästs annorlunda. 

Gällande forskningsetiska aspekter erhölls ett tydligt medlåtande från samtliga respondenter 

att de skulle komma att röstinspelas i och med sitt anonyma deltagande. Ingen känslig 

information har eller kommer att spridas i och med respondenternas deltagande. 

En annan etisk aspekt som är desto mer öppen för diskussion är fiktion kontra fakta. Här 

poängteras dock återigen att det finns en tydlig skillnad mellan hur testgruppens respondenter 

läser museiförmedlingen och hur de läser den fiktiva texten. Respondenterna tar till sig av det 

fakta som presenteras i utställningen medan de är bekväma att utmana och komplettera 

fiktionen. Frågan är om detsamma går att säga om respondenternas förslag skulle undersökas 

vidare – om barn är målgruppen för den fiktiva texten. Diskussionen återvänder till Bergqvists 

(2016) redogörelse för det gamla och det nya museet, det auktoritära och lärande och det 

upplevelsefokuserade. En undersökning om fiktion i museet med barn som målgrupp bör 

problematisera museets uppdrag. 

6.3 Framtida arbete 

Framtida arbete skulle kunna innebära en undersökning om besökares deltagande i 

museibesöket där en mer spetsad jämförelse görs mellan en utställning och ett fiktivt verk. 

Testgruppsdeltagarna var mer måna om att ifrågasätta och komplettera den fiktiva texten. Nya 

frågeställningar skulle kunna undersöka huruvida en museiutställning kan skapas för att 

generera en liknande respons och vilken påverkan detta har på museets uppdrag. 

En fråga som väcks i diskussionen är huruvida Kata Gårds mer eller mindre banbrytande 

förlaga i utgrävningarna påverkat undersökningens resultat. Ett utökat arbete hade med fördel 

kunnat fånga upp ytterligare åsikter inom loppet av ett antal månader och samlat en större 

mängd data för analys. Ett annat alternativ är att genomföra studien med en ny fiktiv adaption 

av ett mindre uppmärksammat besöksmål. 

I ett långsiktigt perspektiv ställer denna studie indirekt flera nya frågor som kräver större 

satsningar för att undersöka. Hutcheons (2013) adaptionsbegrepp fungerade i denna studie 

som ett verktyg för att närma fiktion och utställning i ett pseudo-transmedialt förhållande. 

Vad krävs för att skapa ett äkta transmedialt berättande i museet, och är fiktion som detta 

resultat pekar på verkligen bäst lämpat som intresseväckande material? 
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