
 

Utställningens titel: Stockholmsutställningen - Stadsmuseets nya basutställning 

  

Placering/Plats: Stadsmuseet, Stockholm 

  

Visningstid: 27 april 2019 - tillsvidare 

  

Budget (kostnad för utställningsproduktion, inte lokalkostnad, fasta löner mm): 15 milj. SEK  

  

Kontaktperson: Lin Annerbäck, lin.annerback@stockholm.se, 08-508 31 802 

 

Beställare/Producerande verksamhet: Kulturnämnden, Stockholms stad 

  

Utställningsteam:  

Projektledare: Lin Annerbäck 

Producenter: Lin Annerbäck, Elisabeth Brenning, Frida Starck Lindfors 

Scenografer: Susanne Deist (även grafisk profil), Sepidar Hosseini, Tor Cederman 

Övriga, se produktionslista 
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Metod 

För att ta fram effektmål för Stadsmuseets nya utställning genomfördes workshops med 

museets alla medarbetare 2014. Resultatet låg till grund för ett referensgruppsarbete med 

olika prioriterade besökskategorier: stammisar, skolbarn i mellanstadieålder, lärare, unga 

vuxna, barnfamiljer och personer med olika funktionsvariationer. Referensgruppsarbetet gick 

ut på att få svar på frågor om hur museet och utställningen kunde nå de uppsatta effektmålen: 

Utställningar och program ska inspirera människor att upptäcka staden som museet handlar 

om, Fler människor ska känna att det museet gör är relevant för dem, Museet ska ge nya 

perspektiv och stå för ett lustfyllt lärande och Museet ska vara en mötesplats i staden och ett 

självklart besöksmål för såväl stockholmare som turister. Detta undersöktes bland annat 

genom museibesök med referensgrupperna. För att skapa ett kreativt team och en så dynamisk 

utställning som möjligt bestod utställningsgruppen av tre producenter, med ansvar för 

innehåll, texter och föremål, och tre scenografer. Dessa blandades i olika konstellationer så 

alla arbetade med alla i någon del av utställningen. Resultatet blev en utställning som, trots 

sin storlek, upplevs som både varierad och sammanhängande. En genomarbetad grafisk profil 

bidrar också till helhetsintrycket.   

 

Dramaturgi 

Det omfattande referensgruppsarbetet var ledande i hela utställningsprocessen. Våra tänkta 

besökare föredrog t ex ett mänskligt perspektiv framför ett mer generellt övergripande 

berättande. Många av utställningens teman utgår därför från personer som levt och verkat i 

Stockholm. De flesta referenter föredrog en kronologisk utställning, vilket valdes. Husets och 

platsens historia var en annan urvalsprincip för utställningens teman/berättelser och ytterligare 

en att fokusera på ämnen som andra museer i Stockholm inte berättar om. 

 

Gestaltning 

Tusentals originalföremål, inbyggda i scenografiska element, fritt stående och hängande i 

rummen eller i klassiska montrar, bildar basen i utställningen. Uppbyggda miljöer med 

naturtrogna figurer, vilket alla våra referensgrupper uppskattade, skapar ögonblicksbilder från 

olika tider. Fotografier används både som enskilda utställningselement, i kollage, projektioner 

och bildspel. I många rum finns stämningsskapande filmsekvenser vars främsta uppgift är att 

öka känslan för en tid. Ljussättning, ljudmiljöer och musik gör det spännande och intressant 

att röra sig i och mellan rummen. Mängder av taktila föremål samt kläder och hattar att prova 

finns för den som vill. För att besökarna ska känna närheten och se kopplingarna till den stad 

utställningen berättar om är endast ett fåtal fönster täckta. Att arbeta med dagsljus och utsikt 

var en förutsättning för ljussättare och scenografer.  

 

Publikvänlighet 

Arbetet med att inkludera tänkta besökare i planeringen av utställningen har fallit väl ut. 

Stadsmuseet belönades i november 2019 med S:t Julianpriset för bästa fysiska tillgänglighet 

med motiveringen: ”Museet är beläget i en fastighet från 1680. Trots detta är tillgängligheten 

i det närmaste total efter fyra års renovering. Anpassningen är påtagligt väl planerad och 

genomförd. Under renoveringstiden har olika typer av anpassning planerats in i både 

verksamhet och lokaler för att nå hög tillgänglighet för alla målgrupper. Verksamheten har ett 

tydligt mål att inkludera och välkomna alla potentiella besökare. Barn ska få leka, äldre få 

minnas och alla ska få möjlighet att lära – på sitt sätt - om Stockholms historia.” 

 



 

 
 



 

 
 

 



 
 

  



 

 

 



 

  
 



    
 

 
 

 



 
 

 
 

 


