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INLEDNING 

Säg dokumentärfilm, dokumentärfoto eller radiodokumentär och alla vet vad du menar. Men 

dokumentärutställning? Eller kanske utställningsdokumentär?1 Museiutställningen som 

medium har ingen tradition av genreuppdelning, vilket de flesta andra medier har. Möjligen 

skiljs konstutställningen ut från övriga museiutställningar, men då det är självklart inom 

exempelvis TV-mediet att tala om ett program som ett drama, ett reportage eller en såpa görs 

aldrig den uppdelningen inom utställningsmediet. 

 

Utställningen är en direktupplevelse och torde vara en perfekt form för att visa dokumentärt 

material. Inga medierade barriärer, som filmkameran eller bandspelaren, skiljer föremålen 

eller dokumenten från betraktaren. Museiutställningen är ett medium som man upplever med 

hela kroppen och alla sina sinnen och den ger därför utrymme för en förståelse av innehållet 

som sällan uppnås inom andra medier. 

 

Museernas föremålssamlingar kan ses som dokumentärt material där varje föremåls ursprung, 

ägare, användningsområde o s v finns noggrant registrerat. När föremålen ställs ut i en 

museiutställning går dock ofta föremålets ursprungliga kontext förlorad. Föremålet används 

symboliskt och föremål som inte har samband vare sig i tid eller rum ställs samman för att 

illustrera något typiskt eller allmängiltigt i stället för något speciellt eller individuellt. Vår 

utgångspunkt är således att många museiutställningar skulle bli bättre med ett dokumentärt 

berättande, där föremålens ursprungliga kontext får styra utställningens innehåll och form, i 

stället för att föremålen blir rekvisita i en fiktiv utställningsproduktion. 

 

”Dokumentären är lika stark som livet självt, om man bara når fram till själva livet.” Så 

beskrev Lars Lennart Forsberg dokumentären i sitt tacktal under Filmgalan, där han mottagit 

en guldbagge för årets dokumentärfilm 2000. Det är detta som gör dokumentären så intressant 

och utgör utgångspunkten för vår ambition; att hitta en plats för dokumentären i 

museivärlden. Genom de autentiska föremålens laddning finns alla möjligheter att 

personliggöra utställningen och berätta om det stora genom det lilla. 

 

                                                 
1  Ordet utställningsdokumentär är inspirerat av Eva Perssons workshop Utställningsdokumentär? Fiktion och 
fakta i museerna. 
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SYFTE OCH PROBLEMOMRÅDE 

Projektet Utställningsdokumentär? består av två delar; dels den vetenskapligt orienterade 

studie som redovisas här, dels en praktisk gestaltning i form av en serie experimentella 

utställningar. Projektets syfte som helhet är att belysa utställningsmediets förmåga att gestalta 

ett dokumentärt innehåll, samt diskutera och experimentera med dokumentära arbetsmetoder i 

utställningssammanhang. 

 

Studiens syfte är att utifrån intervjuer med professionella dokumentärmakare och 

museimänniskor samt kortfattade analyser av tre aktuella museiutställningar, se vad ett 

dokumentärt angreppssätt innebär för utställningsmediet.  

 

Ett viktigt perspektiv är vad utställningen kan tillföra den dokumentära genren som andra 

medier saknar. Att utställningen är en direktupplevelse, att inget medium finns mellan 

föremål/dokument och mottagare, innebär en möjlighet att gestalta ett dokumentärt innehåll 

på en nivå som andra medier inte kan uppnå. 

 

METOD 
Eftersom dokumentären inte finns som genre inom museivärlden är fältet hittills outforskat. 

Således kan denna studie betecknas som explorativ. Undersökningen är gjord på kvalitativa 

grunder och består av intervjuer, kortfattade analyser av utställningar samt 

utställningsexperiment. Ett försök görs att lägga grunden för ett nytt begrepp och en ny typ av 

utställningsmetod.  

 

Material och urval 

Intervjuer 
Studien omfattar sex intervjuer utförda på kvalitativa grunder. Urvalet har genomförts utifrån 

två perspektiv, dokumentärmakare samt personer som arbetar med utställningar på museum. 

Intervjuerna har bandats och presenteras i sammanfattad form. I så stor utsträckning som 

möjligt används intervjupersonernas egna uttryck. Intervjumaterialet är inte faktakontrollerat 

då detta inte har någon relevans för studien. 
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Två intervjuer med professionella dokumentärmakare är genomförda. Susanne Björkman är 

dokumentärproducent på Sveriges Radio samt professor i radioproduktion vid Dramatiska 

Institutet. Göran Olsson är dokumentärfilmare och dokumentärfilmskonsulent vid Svenska 

Filminstitutet i Stockholm. Samtalen med dem kretsade kring begreppet dokumentär, 

gränsdragningen mellan fiktion och verklighet samt dokumentära arbetssätt. 

 

De tre intervjupersoner som arbetar med museiutställningar har valts utifrån att de befinner 

sig på olika nivåer i sina respektive museers organisation. Urvalet har även gjorts utifrån de 

utställningar som analyseras i studien. För att få mer tyngd i diskussionen har personer med 

koppling till just dessa tre produktioner intervjuats. Dessutom har en museichef intervjuats. 

 

Maria Perstedt arbetade vid intervjutillfället som antikvarie på Sörmlands museum i 

Nyköping och var producent för basutställningen Fursten. Karin Nygren är ansvarig för de 

tillfälliga utställningarna på Postmuseum i Stockholm och fungerade som projektledare under 

arbetet med utställningen Breven från Titanic. Birgitta Skarke är biträdande avdelningschef på 

Nordiska museet i Stockholm och arbetade som projektsekreterare vid arbetet med 

utställningen ABBA – the exhibition. Dessa tre intervjuer utgick från arbetet med nämnda 

utställningar. Utifrån dessa produktioner samtalades kring källmaterial, användandet av 

autentiska föremål eller rekvisita, om man kan tala om en avsändare för utställningar samt 

dokumentärbegreppet. 

 

Anders Björklund är museichef på Sjöhistoriska museet i Stockholm och figurerar i 

diskussionen kring problematiken att ställa ut svåra ämnen. Bland annat var han en av 

initiativtagarna till projektet Adressat okänd, framtidens museiföremål som senare ledde fram 

till ett nytt projekt, Svåra Saker.2 Intervjun med honom utgick från teman som att ställa ut 

svåra och problematiska ämnen, föremåls laddning samt vikten av autenticitet i 

utställningssammanhang. 

                                                 
2 Adressat okänd var ett bokprojekt i samarbete med Samdok (se nedan) med syfte att samla in framtidens 
museiföremål. Detta projekt ledde vidare till projektet Svåra Saker, där museerna uppmanades att bidra med 
svåra och problematiska föremål. Tillsammans med Riksutställningar gjorde Samdok en kombination av 
fältstation och utställning där föremålen visades. Besökare fick också ta med sig egna föremål som 
dokumenterades.  
 
Samdok är de ku lturhistoriska museernas nätverk för samtidsundersökningar, som sker bl a genom insamling av 
föremål och intervjuer.  
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Utställningar 
Utställningarna Fursten, Breven från Titanic och ABBA – the exhibition, har främst valts ut 

för att de bygger på ett autentiskt material, har en verklighetsanknytning, och således kan 

analyseras ur ett dokumentärt perspektiv. En bredd i typ av utställning har också eftersökts. 

Fursten är en historisk basutställning och i det avseendet lik många utställningar på 

kulturhistoriska museer runt om i landet. Breven från Titanic är en tillfällig utställning som 

behandlar en historisk katastrof. En katastrof i många avseenden lik Estoniakatastrofen som 

vid flera tillfällen tas upp i denna studie. ABBA – the exhibition är populärkulturell och kan 

diskuteras utifrån ett samtidsperspektiv. 

 

Analyskategorier 
I denna studie görs kortfattade analyser av utställningar ur ett smalt perspektiv. Enbart utifrån 

de nedan uppställda kategorierna analyseras de tre utställningar som studien omfattar. 

 

• Verklighetsanknytning. På vilken nivå ligger verklighetsanknytningen? Hur används 

källmaterial? 

• Hur föremål inramas. Hur framgår vad som är autentiskt respektive rekvisita? Vad hamnar 

i monter? 

• Personligt förhållningssätt. Är utställningen personligt färgad och hur framgår det i så 

fall? 

 

Analyserna presenteras i korthet efter varje utställningsbeskrivning och ingår i 

undersökningsmaterialet. 

  

Projektet 
Inom ramen för projektet genomförs även en serie om fem experimentella utställningar på 

Norrköpings stadsmuseum under våren 2001. Utställningarna experimenterar med 

dokumentära arbetsmetoder och är ett sätt att testa hur det är möjligt att arbeta dokumentärt 

inom utställningsmediet och i museivärlden.  

 

Varje utställning berör en specifik problematik kopplad till dokumentären och museet. Den 

första utställningen visar vad ett museiföremål kan berätta om det tillåts tala för sig självt. 



 8

Den andra är ett försök att låta museet delta i en aktuell nyhetsdebatt. Den tredje utställningen 

tar upp aspekter av ett ämne som oftast är osynligt i media, verkligheten bakom statistiken. 

Den fjärde utställningen tillåts vara starkt vinklad och tar ställning i en kontroversiell fråga. 

Det femte och sista experimentet visar hur utställningar kan göras kring svåra och starkt 

laddade ämnen. 

 

Utställningsexperimenten redovisas inte i undersökningsdelen utan förs endast in i 

diskussionen. Experimentutställningarna fungerar som ett underlag för att diskutera hur det 

fungerar att arbeta dokumentärt på museum. 

 

Metoddiskussion 
Genomgående i undersökningen används alltså kvalitativa metoder. Ett alternativ är givetvis 

att utföra fler, mindre, analyser och intervjuer för att få ett bredare material att bearbeta. 

Motiveringen till att välja att göra en kvalitativ, djupgående undersökning är att det ger 

möjlighet att generera ett rikt material. Dessutom är fältet ”svenska museiutställningar med 

dokumentärt innehåll/dokumentär problematik” relativt begränsat och det kan därför vara 

bättre att undersöka få utställningar med hög kvalitet i stället för många utställningar av 

varierande kvalitet. (Med kvalitet menar vi här innehållsmässig, konceptuell kvalitet, vilket 

inte har någonting med storlek eller resurser att göra.) 

 

I så stor utsträckning som möjligt används intervjupersonernas egna ord och formuleringar i 

sammanfattningarna. Detta görs för att det ger en bild av vilka dessa personer är och kan 

tydligare ge en förståelse för hur de resonerar. Användandet av synonymer ger en tolkning av 

vad som sagts som kan bli missvisande. Byter man exempelvis ut ordet ”grejor” mot ordet 

”föremål” förändras innebörden i intervjupersonens utsaga. 

 

Studien försöker inte ge en allmängiltig bild av hur utställare förhåller sig till de produktioner 

de arbetar med. Urvalet har gjorts utifrån utställningar och utställarnas position. Andra 

aspekter som exempelvis kön, ålder, bakgrund o s v har därför inte ansetts viktigt för urvalet.  

 

Slutligen bör nämnas att studien utgår ifrån ett avsändarperspektiv, producentens 

förhållningssätt till sin produktion. Besökarens syn, receptionsperspektivet, kan man givetvis 

aldrig helt bortse ifrån, men det fokuseras inte i denna studie. 
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Uppsatsens upplägg 
Inledningsvis förs ett resonemang kring två grundläggande begrepp; utställningen som 

medium samt dokumentärgenren. Därefter presenteras undersökningsmaterialet i sin helhet; 

intervjuer, utställningsbeskrivningar och analyser av utställningar. 

 

Beskrivningar och analyser av utställningar presenteras direkt efter intervjun med respektive 

utställningsproducent. Detta för att hålla samman vad producenterna själva säger om 

utställningarna med analyserna av dem.    

 

Uppsatsen avslutas med en tematisk analys där intervjuer och analyser av utställningar 

kopplas samman med forskning kring relaterande frågor. Fokus i undersökningen ligger på 

hantering av föremål och dokumentären som genre, varför dessa blir de två teman som övriga 

frågor insorteras under. 
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ETT MEDIEPERSPEKTIV 
 

Utställningen som medium 

Att betrakta utställningen som massmedium och museet som medieinstitution är inte på något 

sätt självklart. I Denis McQuails omfattande genomgång av masskommunikationsteori nämns 

varken utställningen eller museet.3 De resonemang som McQuail använder vad gäller andra 

medier (främst press, radio och TV) kan dock i en vidare bemärkelse appliceras även på 

utställningen. McQuail betecknar massmedia som ”teknik som gör masskommunikation 

möjlig”.  Här utgår han ifrån en allmänt hållen uppfattning om masskommunikation, där 

”massan” står för stor volym, räckvidd och omfattning, och ”kommunikation” står för utbyte 

av mening, sändande och mottagande av meddelanden. Dock påpekar McQuail att samma 

medieringsteknik kan användas även för kommunikation med mindre räckvidd, exempelvis 

lokalradio eller lokalpress samt för privata, individuella meddelanden.  4 

 

Är då utställningen verkligen ett massmedium? Eftersom det inte finns någon uttalad gräns för 

hur många mottagare ett medium måste nå för att betraktas som massmedium blir en 

jämförelse med andra medier hypotetisk. En utställning på ett stort museum med många 

besökare når antagligen fler mottagare än en liten landsortstidning eller lokalradiokanal. Trots 

detta är det lättare att beteckna tidningen eller radiokanalen som massmedium än 

museiutställningen, just på grund av att tekniken som används för medieringen även kan 

användas för kommunikation i större skala. Ett problem med museiutställningen ur 

massmediesynpunkt är att den är stationär, och även om den rent principiellt är öppen för alla, 

så utgör den geografiska placeringen hinder för att budskapet ska kunna nås av mottagare i 

verkligt stor skala, åtminstone om man jämför med TV- och radiomedierna. 

 

Gundula Adolfsson ger en annan definition på vad ett massmedium är i sin avhandling om 

arkeologiska utställningar.5 Hon menar att det som kännetecknar ett massmedium inte är 

antalet mottagare, utan effektiviteten i informationsöverföringen, d v s hur snabbt 

informationen distribueras till mottagaren. 6 Enligt Adolfsson är utställningen inte ett 

massmedium. Hon  vill i stället kalla utställningen ett kulturmedium, där innehållet är 

                                                 
3 McQuail, Denis (2000) McQuail’s Mass Communication Theory. 
4 McQuail (2000) sid 13-14. 
5 Adolfsson, Gundula (1987) Människa och objekt i  smyckeskrin. 
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jämförbart med teaterns, filmens eller litteraturens. Museet som institution betecknar 

Adolfsson som en bildningsinstitution, där kunskap står till fri disposition för besökarna. Hon 

avgränsar genom denna definition museet mot utbildningsinstitutioner, då varken 

kunskapskontroll eller definierade utbildningsmål (examen) existerar på museet. 7 

 

I denna studie betraktas museiutställningen som ett medium, ett medel att kommunicera ett 

budskap, som kan likställas vid andra medieringsformer som press, TV och radio. Någon 

egentlig ställning till huruvida utställningen är ett massmedium eller inte tas inte, och är inte 

heller nödvändig för studiens syfte, men i princip betraktas utställningen som ett medium som 

kan vara ett massmedium, enligt Denis McQuails definition. Gundula Adolfssons definition, 

som fokuserar på att ett massmedium kännetecknas av snabbhet i informationsöverföringen, 

förutsätter att produktionstiden för en utställning alltid är längre än i andra medier. Då en av 

del av materialet till denna studie utgörs av en serie korta utställningar, som just 

experimenterar med möjligheten att göra små utställningar med kort produktionstid, kan inte 

Adolfssons definition gälla här. Med en produktionstid på endast ett par veckor blir 

informationsöverföringen i dessa experimentutställningar i hög grad jämförbar med pressens, 

TV:s och radions. 

 

Av ovanstående följer också att museet i denna studie betraktas som en medieinstitution, i den 

meningen att museet producerar medieproduktioner i form av utställningar, på samma sätt 

som en TV-station producerar medieproduktioner i form av TV-program. Det går dock inte att 

likställa ett museum med en TV-station då museet även har andra funktioner och uppdrag som 

exempelvis forskning, insamling och vård av föremål o s v. I denna studie är det dock museets 

funktion som medieinstitution som fokuseras. 

 

Dokumentären som genre 

Begreppet genre har sitt ursprung i filmteorin och betyder i dagligt tal ”sort” eller ”typ”. 8 

Genreuppdelning finns inom de flesta medier, men är kanske mest tydlig inom film och TV. 

Det talas exempelvis om science fiction-film eller tv-såpa inom de visuella medierna, men 

även om exempelvis radioteater, reklamfoto och fantasylitteratur i andra mediesammanhang. 

Genom att sätta en sådan etikett på en produktion tydliggörs för publiken inom vilken yttre 

                                                                                                                                                         
6 Adolfsson (1987) sid 32-33. 
7 Adolfsson (1987) sid 32. 
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ram produktionen i fråga placerats, vilket ger publiken en förförståelse för hur verket ska/bör 

tolkas. Gränsdragningen mellan olika genrer är givetvis inte alltid så exakt och kan se olika ut 

inom olika medier.  

 

Följande definition av begreppet genre görs i Nick Laceys Narrative and Genre. Key 

Concepts in media studies: 

 

Genrer kan definieras som mönster/form/design/struktur som överstiger de individuella 

verken, och som övervakar både hur de konstrueras av upphovsmakaren och hur de läses av 

publiken. 9 

 

Vilken genre en produktion tillhör definieras alltså i lika stor omfattning av publiken som av 

producenten. 

 

När dokumentären ska definieras som genre måste en distinktion göras mellan fakta och 

fiktion, vilket kan sägas vara på en högre nivå än den där genrediskussioner vanligen förs. 

Denna genreuppdelning utgår ifrån att en fiktiv produktion är uppdiktad/påhittad/konstruerad, 

medan en faktaproduktion bygger på verklighet/sanning/autenticitet. Inom faktagenren kan 

man sedan göra ytterligare en distinktion mellan nyheter och dokumentärer. Här är skillnaden 

att nyhetsgenren har till syfte att rapportera att något har hänt medan dokumentärens syfte är 

att berätta hur eller varför det hände. I dokumentären ingår alltså ett berättande moment som i 

sig indikerar att det är någon som berättar, någons version av verkligheten som gestaltas.  

 

Ett grundkriterium för att kalla något för dokumentärt är att innehållet har 

verklighetsbakgrund. Filmskaparen Lindsay Anderson säger: 

 
Det är inte fråga om en teknik, det är en fråga om materialet. Om materialet är verkligt är 

det dokumentärt. Om materialet är påhittat är det inte dokumentärt.10 

 

I någon mån baseras givetvis även andra, icke-dokumentära, medieproduktioner på 

verkligheten. Omvärlden som exempelvis en TV-serie utspelar sig i är ofta verklighetsbaserad 

                                                                                                                                                         
8 McQuail (2000), sid 332. 
9 Ryall, T (1975) ”Teaching Through Genre”  i Lacey, Nick (2000) Narrative and Genre. Key Concepts in media 
studies, sid 132. Vår översättning. 
10 Anderson, Lindsay i Roy Levin, G  (1971) Documentary Explorations, 15 Interviews with Film-makers, sid 
66. Vår översättning. 
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och rollfigurerna kan ha motsvarigheter i verkligheten, även om karaktärerna oftast är 

tillskruvade. Hur verklighetstrogen en fiktiv medieproduktion än må vara så skiljer den sig 

från dokumentären i den meningen att den visar en konstruerad verklighet, även om den har 

viss verklighetsbakgrund. I en dokumentär produktion däremot skulle de händelser, personer, 

fenomen, eller liknande som avbildas, ha existerat oavsett om någon dokumenterat eller 

berättat om dem eller inte. 

 

Ett annat kriterium för dokumentären, i jämförelse med nyhetsrapportering, är ett större mått 

av berättande och tolkning. Verkligheten har tolkats av den eller de personer som står bakom 

produktionen. Så här säger filmaren Jean Rouch: 

 

Man ber publiken att ha förtroende för bevisen. Det här är vad jag såg. Jag bluffar inte, det 

här är vad som hände. Jag tittar på vad som hände med mitt subjektiva öga och det här är 

vad jag tror skedde. Det är en fråga om ärlighet.11 

 

Att ”det är en fråga om ärlighet” säger en del om dokumentärmakarens ambition. Det 

indikerar en respekt både för publiken och den/det som gestaltas att sträva efter att visa det 

man faktiskt själv tror är sant. 

 

Dokumentären i olika media 

Dokumentära produktioner kan se mycket olika ut beroende på vilket medium som diskuteras. 

Talas det t ex om dokumentärteater har ju ”verkligheten” genomgått tolkning och 

omformulering i flera steg. Manusförfattaren har visserligen utgått ifrån ett verkligt skeende, 

men har skrivit om det i en helt ny text. Därefter har regissör, skådespelare m fl gjort sina 

tolkningar av denna text, vilket gör att den färdiga föreställningen kan hamna rätt långt ifrån 

verkligheten den baseras på. Om samma ombearbetning av verkligheten sker för en film- eller 

tv-produktion, kallas inte resultatet för dokumentärfilm, utan kanske för ”drama byggt på 

verkliga händelser”, ”dramadokumentär” eller liknande. (Based on a true story.) 

Dokumentärteatern och -romanen kan sägas tillåta större omarbetning av verkligheten, 

eftersom de kräver en helt ny text, än vad dokumentärfilmen gör, där t ex skådespelare och 

skrivna repliker ofta ligger utanför ramen för vad som kallas dokumentärt. Dock bör tilläggas 

att denna ram ofta kan vidgas avsevärt. Inom dokumentärfilmen kan ibland scener 
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rekonstrueras med hjälp av skådespelare. Redigering, speaker, musikpålägg o s v i den färdiga 

produktionen gör givetvis att den ursprungliga verkligheten förändras.  

 

På senare år har det dokumentära uttrycket ofta lånats in i fiktiva produktioner, främst inom 

film och TV. Ett tydligt exempel är skräckfilmen Blair Witch Project där både bildspråket, 

tekniken och hela marknadsföringen kring filmen gick ut på att händelserna i filmen hänt på 

riktigt. Dock kan man knappast tala om ett dokumentärt formspråk eftersom 

dokumentärfilmare idag ofta använder andra, fiktiva, uttryck som exempelvis animation. 

 

Ett annat medieformat med dokumentärt ursprung, som vuxit fram på senare år, är det som till 

vardags kallas dokusåpan. Att dessa produktioner inte kallas dokumentärer i den klassiska 

meningen har sannolikt att göra med att hela situationen kring produktionen är konstruerad, 

även om de medverkande deltar som sig själva.  

 

Dokumentär och dokumentation 

En distinktion kan också göras mellan begreppen dokumentär och dokumentation, vilka är 

näraliggande begrepp men som, i denna diskussion, har olika betydelser. Dokumentation, 

vilket man ofta ägnar sig åt på museerna, är en faktainsamling som syftar till att vara så 

heltäckande som möjligt, och som inte har som primärt syfte att ställas ut, visas upp, eller 

medieras i sin helhet. Dokumentation har snarare till syfte att så objektivt som möjligt ge en 

helhetsbild av något. Materialet kan dock i förlängningen givetvis användas i 

mediesammanhang. I en dokumentär däremot, görs medvetet ett urval av material, 

producenten förmedlar sin bild av verkligheten, en bild som inte nödvändigtvis behöver vara 

den enda bilden. 

 

Definition av dokumentären 

Begreppet dokumentär är inte ett entydigt begrepp, det finns en mängd olika tolkningar och 

definitioner beroende på i vilket sammanhang det används. I begreppsdjungeln finns dock 

några kärnpunkter som blir den definition som gäller för användningen av 

dokumentärbegreppet i denna uppsats: 

                                                                                                                                                         
11 Rouch, Jean i Roy Levin, G (1971) Documentary Explorations, 15 Interviews with Film-makers, sid 135. Vår 
översättning. 
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- En dokumentär medieproduktion ska bygga på verkligheten i den bemärkelsen att det som 

avbildas skulle ha skett oavsett om någon dokumenterat det. 

 

- En dokumentär är inte en spegel av verkligheten utan en tolkning av verkligheten som 

filtrerats genom en (eller flera) medieproducenters ögon. En dokumentär behöver således 

inte vara allmängiltig och objektiv, utan är en persons bild av verkligheten. 

 

- Ett dokumentärt arbetssätt kännetecknas av engagemang , personligt intresse och respekt 

för det som gestaltas. En dokumentär är alltså mer resultatet av ett arbetssätt än en form. 

 

Denna definition utgör vår utgångspunkt för arbetet. Användningen av begreppet kommer i 

diskussionen att nyanseras och utvecklas utifrån vad som framkommer i 

undersökningsmaterialet.  
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ASPEKTER PÅ DET DOKUMENTÄRA 
 

Nedan följer sammanfattningar av intervjuerna med dokumentärmakarna Göran Olsson och 

Susanne Björkman. Materialet är bearbetat genom redigering och sammanfattning och 

presenteras okommenterat. Vår reflektion kring materialet kommer först in i den tematiska 

analysen som följer. 

 

Göran Olsson, Dokumentärfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet 

Bakgrund 
Göran Olsson är född 1965 och har jobbat med film i femton år. Han har läst filmvetenskap 

samt gått på Konsthögskolan i Stockholm. Efter det har han jobbat som lärare på Dramatiska 

Institutet, gjort ett dussintal dokumentärfilmer, arbetat med TV-programmet Elbyl och startat 

upp TV-programmet IKON. Den senaste dokumentären Göran Olsson gjorde handlade om 

sångerskan Leila K och hette ”Fuck You, Fuck You Very Much”. 

 

Dokumentärbegreppet 
Göran Olssons definition av det dokumentära är att människor gör ett dokumentärt arbete – 

skildrar verkligheten – om ett ämne eller en person som de har en relation till innan, under 

och efter det att filmen gjorts. Han menar att motivet till att göra en dokumentär är att man 

tidigare sett ett problem eller ett fenomen och utifrån det formulerat ett dokumentärt arbete. 

Han poängterar skillnaden från det journalistiska arbetet som att dokumentärarbetet är ett 

uppdrag som man formulerat själv, medan det journalistiska uppdraget tilldelas av någon 

annan. Där har inte parterna någon relation till varandra innan och kommer inte heller ha det 

efter. Att arbeta dokumentärt innebär att man måste kunna ta ansvar för det man gjort efteråt. 

I fiktionen är det någon som får betalt för att säga något förutbestämt. Sedan finns konst 

också, menar Göran Olsson, det är någonting som är konstnärligt gjort och med enda motiv att 

det var något man ville göra, det är konstnärens privilegium.  

 

Dokumentärfilmare måste alltid ha ett motiv till varför det är viktigt att skildra en viss 

företeelse. Likaså journalisten har ett motiv i och med att de följer en agenda. Det 

dokumentära handlar alltså om relationer, relationen till en person eller ett ämne är 

förutsättningen för det dokumentära arbetet. Dokumentärfilmare har ofta en väldigt personlig 
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prägel på sina filmer och Göran Olsson menar att det gäller att skilja på konst och det som är 

konstnärligt. Att göra film kan ses som ett konsthantverk, man utför ett hantverk på ett 

konstfullt sätt. 

 

Fiktion eller verklighet? 
För Göran Olsson är det en grundläggande kunskap att alla dokumentärfilmare gör 

avbildningar av någonting som har hänt. En bild av ett svältande barn är ett barn som svälter. 

Sedan vet ju alla att det finns en fotograf bakom som tjänar pengar på detta men det är 

fortfarande ett barn som svälter så det spelar faktiskt inte så stor roll, menar han. Det är bara 

en skalfråga hur mycket rekonstruktion eller fejkning som kan användas för att skapa och 

illustrera det man vill få sagt. Det är ett förtroende som ställs mellan upphovsmannen och 

betraktaren, som Göran Olsson tror att varje betraktare känner. Han menar att betraktaren 

väljer att acceptera och tro på en film tills filmaren går för långt så förtroendet brister och man 

börjar tvivla på innehållet. För att komma till den punkten kan man dock som 

dokumentärmakare gå väldigt långt. Han menar att det gäller att få betraktaren att tro på den 

subjektiva vision man har med filmen, och den kan drivas väldigt långt. 

 

Göran Olsson tar upp animerad dokumentärfilm som ett exempel på hur långt en vision kan 

drivas utan att tappa trovärdighet. Han menar att animationen kan vara en bra 

gestaltningsform när exempelvis situationen för en gömd flykting i Sverige ska skildras. 

Intervjun spelas in på band och används i gestaltningen tillsammans med animerade bilder av 

en flykting. Det är ju ingen som tror att den är den lilla tecknade killen som pratar, utan vi 

förstår att det finns en annan person bakom och vi accepterar detta som ett dokumentärt 

uttryck där ljudet är riktigt. Han förtydligar att det självklart är klippt i ljudet och att det är 

manipulerat på en massa olika vis men att betraktaren ändå får ett dokumentärt intryck av det. 

Göran Olsson tillägger att det som skulle få förtroendet att brista skulle vara att få reda på att 

det är en skådis som har läst in replikerna, då spelar det ingen roll huruvida situationen finns i 

verkligheten eller inte. 

 

Göran Olsson menar inte att man som betraktare behöver få veta om det är autentiskt eller 

fejkat, han är övertygad om att man känner det. Vid betraktandet av en dokumentärfilm vet 

man att det handlar om någons subjektiva bild av hur någonting har hänt och att det är den 

bilden som förmedlas. Som betraktare tar man inte den sanningen för given utan bedömer den 
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kritiskt och sedan väljer man att tro på den eller förkasta den. Han är övertygad om att 

människor numera är ganska kritiska i sin granskning och att de således inte har några 

problem att skilja ut det äkta från det fejkade och att de därför inte behöver skrivas på näsan 

om det heller. 

 

Konstruktion eller rekonstruktion? 
Göran Olsson översätter sina tankar till museivärlden och säger att det är samma sak där, att 

man som besökare måste acceptera utställningarna som sanna, vi måste bedöma om vi tror på 

den sanning som målas upp för oss. Skillnaden är att om man som besökare kommer till en 

utställning som exempelvis påstår att det aldrig fanns några gasugnar i koncentrationslägren 

så ifrågasätter man inte bara den utställningen utan hela det museet, man räknar bort allt man 

tidigare sett. 

 

Att man på museer ofta plockar ihop föremål från olika tider och platser för att exempelvis 

rekonstruera ett 1930-talshem jämför Göran Olsson med spelfilm där också svunna tider 

rekonstrueras. Problemet som han ser är att hem som inte har existerat i verkligheten 

konstrueras utifrån bilder och kataloger som visar vad som fanns då. Han menar att inget hem 

på trettiotalet bestod av trettiotalssaker utan att de istället var ett hopplock från kanske 1880-

1930, att ingen levde på det sätt man gör sken av. Göran Olsson menar att det på museer 

skulle vara bättre att rekonstruera specifika hem, att man som besökare kan se familjen 

Perssons hem. Han tror att alla förstår att inte alla hem såg ut som familjen Perssons men att 

detta hem kan vara ett exempel på hur folk levde 1930. 

 

När det gäller föremål menar Göran Olsson att det är oerhört kränkande att bli lurad, föremål 

ska inte utges för att vara äkta om de inte är det. Om exempelvis ett museum visar ett 

sandkorn från månen och man som besökare försöker konceptuera att detta sandkorn 

verkligen kommer från månen vore det oerhört kränkande om det inte kom just från månen. 

Han tycker att man som producent är illa ute om man börjar jiddra med sådana sanningar. 

 

Dokumentärens plats i olika media 
Göran Olsson är väldigt tydlig på punkten att det går att göra dokumentärfilm om precis vad 

som helst. Han menar att allt beror på sättet det görs på. Som exempel tar han upp sin 

favoritdokumentär där Lasse Westman under lång tid följt sin mamma och till slut filmat 
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hennes död. Detta menar han skulle kunna vara otroligt kränkande för individen men är det 

inte i det här fallet, så det handlar mycket om tillvägagångssätt. 

 

När det gäller svåra och problematiska ämnen tycker Göran Olsson  att man måste ta hänsyn 

till tidsfaktorn, olika genrer och medier har sin tid. Han menar att föremål från Estonia kan bli 

oerhört viktiga om tio år för att hjälpa människor att förstå vad som hände, vidden av att 

förlora en nära anhörig, men att det är för hårt att hålla fram föremålen nära inpå katastrofen. 

Han anser att det måste finnas en tidsaspekt i det. Han har själv jobbat mycket i krig och där 

insett vikten av att inte olika genrer och medier börjar tävla med varandra. Han anser att 

journalistiken ska vara först ut på plan. Deras jobb är att rapportera vad som händer så fort 

som möjligt. Dokumentären ligger steget efter journalistiken och kommer in när händelsen 

inte längre är en nyhet. De ska gå djupare in på ämnet och inte i första hand redovisa vad som 

hänt utan se effekterna av det. Efter det menar han att romanen kommer in. Litteratur kan 

beskriva hur något var på ett mänskligt plan så att en förnimmelse av situationen ges till 

läsaren, känslan blir därigenom mycket starkare. Göran Olsson påpekar att alla dessa instanser 

är beroende av varandra. Enligt honom kanske utställningen är nästa steg efter litteraturen, att 

en utställning kan ge ytterligare distans. 

 

Göran Olsson har själv gjort en utställning som bland annat visades på Norrköpings 

konstmuseum. Installationen bestod av videomaterial som enligt honom helt enkelt var för 

hemskt och blodigt för att visa på TV. Utställningen gjordes fem år efter att materialet filmats 

och då kändes det OK att visa upp. Installationen hade en fem minuter lång tagning som han 

tyckte behövdes för att betraktaren skulle kunna ta in det som visades och så långa sekvenser 

skulle aldrig kunna tas med i en film. 

 

Att arbeta dokumentärt 
Självklart är det väldigt olika från film till film hur arbetet går till, men genomgående är att 

det tar tid och att det måste få ta tid, säger Göran Olsson. Generellt sett tar hans filmer tre år 

att göra, ett år till att bearbeta idén, ett år att filma och ett tredje år att färdigställa filmen. Ofta 

har han jobbat med flera projekt i olika faser samtidigt så att han i regel har släppt en film om 

året. Göran Olsson tycker också att det är viktigt att man som dokumentärfilmare har 

möjlighet att jobba helt fritt då relationen till det man gör är förutsättningen för ett lyckat 

resultat. 
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Dokumentärens popularitet 
Dokumentären har under senare tid blivit väldigt populär. Göran Olsson tror inte att det görs 

mer dokumentärfilm nu men att de blivit mycket tydligare i utbudet och fått bättre 

sändningstider. Han har också sett att det dokumentära uttrycket blivit ”inne” och att 

dokumentära grepp används inom fiktionen. Också konst använder sig numera av mycket 

dokumentärt filmmaterial. 

 

Göran Olsson säger att han själv har lite svårt för det upplevelseinriktade tänkandet på 

museer, att han visst kan tycka att olika saker är skickligt gjorda men att det inte ger honom 

någonting. Han skulle föredra att man på museer kunde använda mer dokumentära uttryck, att 

besökarna verkligen fick se någonting och förstå vad som ligger bakom. Han framhåller själv 

också att det ofta kan räcka med det enkla för att visa en företeelse, att gå tillbaks till grunden 

och inte försöka vara alltfö r sofistikerad. ”Visa bara filmen från gaskammaren det räcker med 

det, det är bara det som behövs liksom.” 

 

Susanne Björkman, radiodokumentärmakare 

Bakgrund 
Susanne Björkman är 54 år och har varit verksam vid Sveriges Radio under lång tid. Innan 

hon började göra dokumentärer fanns hon på OBS-redaktionen i Malmö, där var hon också 

redaktör för samhällsprogram samt jobbade med massmediaprogram i radio och TV. Susanne 

Björkman har en fil.kand. i drama– teater– film, sociologi och statskunskap vid universitetet i 

Lund. Hon påbörjade också en forskarutbildning på sociologiska institutionen vid Lunds 

universitet, men avbröt den för radion. Hon arbetar nu som dokumentärproducent på SR samt 

är professor i radioproduktion vid Dramatiska Institutet. 1994 vann hon utmärkelsen Prix 

Italia för en av sina dokumentärer. 

 

Dokumentärbegreppet 
Susanne Björkman tycker att det som kännetecknar dokumentären är att man som 

dokumentärmakare har ett personligt förhållningssätt till det man gör, att det är ett personligt 

uttryck. Sedan är det ju grundläggande att det handlar om något som är taget ur verkligheten. 

Hon försöker förtydliga att det personliga förhållningssättet handlar om att något taget ur 
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verkligheten filtreras genom ett personligt öga. Susanne Björkman tänker att det måste vara 

samma sak på museer, att det inte räcker med att rada upp en massa föremål hämtade från 

verkligheten, utan att det görs på ett visst sätt utifrån ett förhållningssätt. Det är den 

dokumentära processen, det personliga synsättet, som gör olika ämnen spännande tycker hon. 

Sedan är det också viktigt att driva sin idé. 

 

Susanne Björkman tycker det är viktigt att det dokumentära arbetet får ta tid. Hon menar att 

om något görs klart för snabbt utan att det händer något mellan ljudupptagningen och 

färdigs tällandet kan resultatet bli ofärdigt. Hon tycker att hon märker direkt om någonting inte 

hunnit ta form. Som exempel tar hon upp Lars Noréns pjäs ”7:3”; att han gjorde en pjäs 

utifrån en dokumentär verklighet men att det inte var riktigt bearbetat, att ma terialet var lite 

rått. Susanne Björkman menar att när det finns ett material från verkligheten måste någonting 

göras med det för att det sedan ska kunna bli en dokumentär gestaltning. Det är skillnaden 

mellan dokumentär och verklighet. 

 

Dokumentär eller fiktion? 
Skillnaden mellan dokumentär och fiktion är en balansgång. Susanne Björkman vet att det 

finns dokumentärarbetare som regisserar verkligheten ganska mycket och tycker att det kan 

jämföras med om man på museer plockar in föremål som inte egentligen hör till det som 

gestaltas, att man fejkar. Huruvida det är rätt eller inte att fejka tycker hon kan diskuteras, alla 

gör det till viss del, också hon lite grand. För hennes del handlar det ofta om att hon söker 

situationer där hon vet att det hon söker kommer att uppstå. Hon lägger aldrig fram repliker 

eller ber någon prata om något specifikt. Men hon vet att många går rätt långt i regisserandet 

och det tycker hon är oetiskt. Det handlar om att gå över en gräns där det inte redovisas för 

lyssnaren vad det handlar om, men framför allt tycker hon att man då gör våld på den 

programmet handlar om, när man dikterar och går över gränser. 

 

Till viss del styr man som dokumentärmakare vad som kommer fram bara genom att man 

stryker, sovrar och väljer ut vad som tas med, men som Susanne Björkman säger så kommer 

grundmaterialet från verkligheten. Verkligheten ligger alltid som grund för den färdiga 

produktionen. 
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Sedan finns olika typer av dokumentärer. Susanne Björkman menar att när det gäller 

historiska dokumentärer så är inte bakgrundsmaterialet verklighet på samma sätt. Då handlar 

det om historiska källor som kanske gestaltas via skådisar, men det bygger ändå på något som 

faktiskt har hänt. Susanne tycker att det är ungefär samma sak med exempelvis animerade 

dokumentärfilmer, att de har en verklig bakgrund men att de gestaltas via en leranimation. Det 

finns helt klart en glidning mellan dokumentär och fiktion. 

 

Objektivitet, saklighet och etik 
Susanne Björkman tycker att man som dokumentärskapare har en stor frihet att göra sitt eget 

urval och sin egen tolkning. Sedan har de inom Sveriges radio krav på sig om saklighet och 

opartiskhet, det innebär att om de går väldigt hårt åt någon måste de se till att det finns en 

balans, motparten måste få komma till tals. Innehållet måste också vara sakligt korrekt. Det 

här kan låta som stora regler men Susanne Björkman tycker att de ger en enorm frihet. Hon 

menar att det finns mycket som är sakligt som är otroligt kraftfullt. Hon tycker inte heller att 

det är några större problem att balansera kring objektiviteten. 

 

Susanne Björkman tycker att det finns en annan gräns som är mycket mer problematisk att 

hantera och det är den etiska gränsen som bli märkbar när hon kommer någon väldigt nära. 

Hon säger att man som dokumentärmakare måste kunna se om något kan bli skadligt för en 

person och ta ansvar för det. Det här är en gräns som hon går nära ibland. Det kan bli så när 

man följer en person länge, och skildrar en känslig berättelse, att de vill berätta vad deras 

hjärta är fullt av. I ett sådant läge kan det lätt bli så att personen utnyttjas och det kan vara 

svårt att se. Hon menar att det är lätt att tappa överblicken när man följer någon under en 

längre tid, man blir indragen och förstår inte till slut om det är känsligt eller sårbart. Hon 

påpekar dock att detta är en mycket viktig avvägning och att det i regel är bättre att gå väldigt 

nära gränsen än tvärtom för då berör det ju ingen.  

 

Därför tycker också Susanne Björkman att kopplingen till den personliga avsändaren är 

väldigt viktig. Det är viktigt att ha en medveten avsikt, men den behöver inte alltid deklareras 

utan det ska hända någonting i en när man lyssnar eller ser. Det ska tydliggöras att det finns 

en personlig avsändare. 
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Att vara i tiden 
För Susanne Björkman är det självklart att det går att göra radio om vad som helst. Hon tycker 

också att det är viktigt att vara i tiden. Därför kan inte svåra och problematiska ämnen 

uteslutas. Det viktiga när känsliga ämnen behandlas är att det finns en vinkel som känns 

befogad. När det gäller utställningar tror hon att en utställning om exempelvis 

brandkatastrofen i Göteborg, om den är gjord med värdighet, kan hjälpa till i sorgearbetet 

eller att förvalta en gemensam erfarenhet. Hon tror att museerna då skulle kunna bli en större 

mötesplats. 

 

Arbetssätt 
Susanne Björkmans produktioner börjar alltid med att ett ämne kommer till henne, det kan 

vara en känsla längs ryggraden eller något hon gått och funderat på länge. Ofta är det stort och 

diffust i början och hon söker sig väldigt fritt ut till platser där hon tror sig kunna hitta 

personer som pratar om det hon vill gestalta. Hon kan vara ute i flera månader och göra 

intervjuer innan hon känner att hon träffar rätt. När hon väl hittat det hon söker blir hon mer 

tydlig, ställer mer riktade frågor och redigerar vassare. Uppskattningsvis kan det ta uppåt ett 

halvår att göra ett program. 

 

Susanne Björkman brukar använda sig av öppna samtal snarare än intervjuer, öppna frågor 

kan vara ett sätt att komma vidare. Detta innebär att hon intervjuar utifrån en uppkommen 

situation eller händelse. Ofta följer hon personen under några dagar och för samtal kring vad 

personen gör under den tiden. På det sättet kan mycket komma upp som hon aldrig skulle fått 

fram genom en vanlig intervju. Hon tycker också att informanten inte blir så utlämnad åt 

lyssnaren på det här sättet. Det är också viktigt att träffa samma person flera gånger. Det 

händer mycket mellan samtalen. 
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Här följer sammanfattningar av intervjuerna med museimänniskorna Maria Perstedt, Karin 

Nygren, Birgitta Skarke och Anders Björklund. Även dessa intervjuer presenteras 

okommenterade och återknyts till i den tematiska analysen. I denna del presenteras även 

beskrivningar och analyser av utställningarna Fursten, Breven från Titanic och ABBA-the 

exhibition. Utställningsbeskrivningarna och –analyserna följer efter intervjuerna med 

respektive producent för att hålla samman innehållet. 

  

Maria Perstedt, antikvarie på Sörmlands museum  

Bakgrund 
Maria Perstedt är född 1955 och arbetar som antikvarie på Sörmlands museum i Nyköping. 

Hon är utbildad på kulturvetarlinjen och har arbetat i museibranschen sedan 1980-talet. Fr o m 

1988 arbetar hon på Sörmlands museum där hon bl a ansvarar för utställningsplanering.  

 

Om arbetet med utställningen Fursten 
Fursten öppnade den 13 juni 1998 och handlar om hertig Karl, sedermera Karl IX. (Se 

närmare beskrivning och analys av utställningen under rubrik Fursten, efter intervjudelen.)  

Maria Perstedt började med researcharbetet cirka två år tidigare. Eftersom utställningen 

handlar om 1500-talet var det mycket svårt att hitta källmaterial. Det finns en hel del skrivet 

om hertig Karls tid som kung, däremot väldigt lite om hans tid som hertig. Maria Perstedt 

ringde runt till forskare på universiteten och hade turen att hitta historikern Lennart Hedberg 

vid Örebro universitet, som doktorerat på hertig Karls ekonomiska förvaltningssystem. Denne 

forskare var mycket generös och lät Maria Perstedt ta del av allt sitt forskningsmaterial. 12 Han 

hittade i Riksarkivet och kände väl till hertig Karls skriftväxlingar och brev. Med hjälp av 

honom lotsades Maria Perstedt fram genom de otryckta källorna som hon tidigare inte känt 

till. Utan denna resurs hade hon aldrig kunnat nå källorna, människorna, undersåtarna som 

ligger till grund för den historia som utställningen berättar.  

 

För att kunna berätta en historia om en person måste man som producent ha möjlighet att 

komma den personen nära, säger Maria Perstedt. I det här fallet var det också viktigt att kunna 

berätta en historia som aldrig tidigare blivit berättad. Vår tid och våra idéer och ambitioner 

                                                 
12 Publicerat 1995 i:  Hedberg, Lennart. Företagsfursten och framväxten av den starka staten. Hertig Karls 
resursexploatering i Närke 1581-1602. 
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spelar också in vad gäller den historia som berättas. Hade någon tagit del av samma material 

för 50 år sedan hade de sett en helt annan historia.  

 

Föremål, rekonstruktioner och vikten av autenticitet 
En del av utställningen Fursten berättar om bönderna. För att få en inramning till gestalterna, i 

form av dockor, står dessa på ett arrangemang av säd och halm. Detta är för att betraktaren 

ska associera till bönderna på riktigt. Här finns även slagor, räfsor och spadar som ser 

använda och gamla ut. De flesta föremål är från 1800-talet, men de ser ut som 

jordbruksredskap gjort i hundratals år. Det var inget svårt val att välja att använda dessa 

redskap, de behövdes för att förtydliga att det handlar om bönder som arbetar, säger Maria 

Perstedt. Det fanns föremål från 1500-talet som de hade kunnat få tillgång till, men dessa 

föremål valdes bort eftersom de inte tillförde historien något och inte var intressanta i det här 

sammanhanget. 

 

Maria Perstedt anser inte att det är fel att använda 1800-talsföremål i en utställning om 1500-

talet, på det sätt som görs i Fursten. De verktyg och arbetsredskap från 1800-talet som finns 

med är där för att berätta om bönderna och ge besökaren en känsla av jord, säd och arbete. 

Föremålen är autentiska i den meningen att de är riktiga, använda jordbruksföremål, dock inte 

från den tidsperiod som utställningen gestaltar. Däremot kan man givetvis inte placera dessa 

föremål i en glasmonter och ange att de är 1500-talsföremål, säger Maria Perstedt. 

 

Maria Perstedt berättar om en utställning på Östasiatiska museet, där delar av den kinesiska 

terracottaarmén visades. Efter utställningen ryktades det att det inte alls var de riktiga 

föremålen som visades, utan kopior som gjorts i Kina, eftersom man var så oerhört rädd om 

originalen. Detta tog luften ur hela upplevelsen. Maria Perstedt menar att detta, att utge kopior 

för att vara originalföremål, absolut är att gå för långt, men att det, som i fallet med Fursten, 

kan vara nödvändigt att använda föremål från en annan tidsperiod för att gestalta och ge en 

bild av något.  

 

I utställningen finns en monter med hertig Karls föremål, som helt och hållet är autentiska. 

Det finns också en monter med föremål som tillhört adelsmän, dock vet man inte exakt vilka 

adelsmän de tillhört.  
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Maria Perstedt säger att det är självklart att det är viktigt att det är på riktigt! Museerna har 

möjlighet att berätta historier, precis som alla andra, det som skiljer är tillgång till det 

förflutna genom riktiga grejor. Museerna har möjlighet att bevara föremålen och ställa ut dem 

på ett sätt som gör att de överlever påfrestningen och bevaras till framtida generationer. De 

kan fortsätta stå som representanter för det som varit, för människor som levt före oss. 

Föremålen är inte förhandlingsbara, de måste finnas med i en museiutställning. En 

museiutställning är alltid ett sätt att förhålla sig till riktiga grejor. Ska det berättas om en furste 

måste det finnas föremål som tillhört honom för att man ska kunna komma honom nära. Vad 

gäller adelsmännens föremål vet man från museets sida att de tillhört adelsmän på den tiden. 

De representerar adelsmännen generellt. Hade museet haft tillgång till något som var på 

riktigt hade detta naturligtvis valts. 

 

I Fursten är samtliga 1500-talsföremål placerade i montrar (undantaget en predikstol som 

dock är skyddat placerad och bevakad). Maria Perstedt menar att det finns olika sätt att 

betrakta detta. Å ena sidan gör montrarnas glas att betraktaren distanseras. Å andra sidan finns 

det ett pedagogiskt budskap i montern; den talar om för betraktaren att det här är märkvärdiga 

grejor. Montern lägger alltså till något. Hade grejorna visats utan monter hade de nästan 

trivialiserats. 

 

Om begreppet dokumentär 
Maria Perstedt har svårt att förhålla sig till begreppet dokumentär och ställer sig frågande till 

varför vi vill föra in det i museivärlden. Hon menar att det som visas på museer i största 

allmänhet kan sägas vara autentiskt/verkligt/sant. Det bygger på autentiska källor och även på 

den yrkeskunskap som finns hos de som arbetar på museerna. De måste kunna ta fram 

material och även kunna bedöma materialet och se vad som är viktigt. 

 

Fursten är en utställning som berättar en historia - hertig Karls historia under hans tid som 

furste. Utställningen berättar om makt med hertig Karl som exempel. Men den berättar också 

något generellt om 1500-talet och dess samhällsstruktur. Den berättar med konkreta exempel 

en historia som också kan läsas generellt, man låter delarna berätta helheten. Maria Perstedt 

gör en jämförelse med Jan Guillous böcker om 1300-talet där han berättar generellt om livet 

på 1300-talet genom en (fiktiv) person. 

 



 27

Skulle det gått att ha en annan vinkel, t ex berätta samma historia ur någon av undersåtarnas 

perspektiv? Maria Perstedt säger att det skulle blivit en annan berättelse men med samma 

innehåll. Det skulle ändå framkomma hur den personen står i förhållande till sin samtid och 

de människor som omgav honom, och man skulle förr eller senare ha mött hertig Karl.  

 

Producenten som subjektiv avsändare 
Maria Perstedt arbetade till en början helt ensam med researcharbetet till Fursten. Därmed var 

det hon som hade kunskapen och kunde argumentera för vad som skulle berättas och varför 

det var vettigt. Hon diskuterade dock tillsammans med museiledningen och säger sig inte 

kunna stå helt fri från museet. Hade inte museiledningen ställt sig bakom hennes idéer hade 

inte utställningen gjorts. 

 

Utställningen Fursten 
Fursten är en basutställning i länsmuseet Sörmlands Museum i Nyköping. Utställningen är 

belägen högst upp i Kungstornet, som är den enda kvarvarande delen av renässansslottet 

Nyköpings Slott. Enligt programbladet handlar den om makt, om 1500-talet, om hertig Karl, 

om hans slott och hans folk.  

 

Utställningen fokuserar på hertig Karl, Gustav Vasas yngste son, och dennes tid som hertig 

över Södermanland, Värmland och Närke i slutet av 1500-talet. Genom att berätta om de 

maktförhållanden som rådde mellan hertigen och hans undersåtar, visa hertigens yttre 

maktsymboler som slottet, dyrbara ägodelar o s v, samt berätta om kyrkans position i 

förhållande till såväl folket som fursten, ges en generell bild av livet under det sena 1500-talet 

och hur tankevärlden, kulturen som bar upp detta samhällsskick, såg ut. Utställningen handlar 

således om människor och inte om föremål. 

 

Beskrivning av utställningen 
Det som först möter besökaren är en scenografi som skildrar hur det såg ut när den åldrige 

kungen Gustav Vasa läste upp sitt testamente. Hertig Karl som här är i tioårsåldern, gestaltas i 

form av en tredimensionell docka medan fadern och bröderna visas som tvådimensionella 

figurer. Slingrande runt scenografin finns en text som radar upp alla städer, socknar, gårdar  

m m som blev hertig Karls arvslott. 
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Därefter finns en järngrind som leder in i ett stort rundat rum som utgör huvuddelen av 

utställningen. Detta rum är format ungefär som en amfiteater med trappsteg ned mot mitten. 

På de högsta nivåerna i rummet visas det som hör till fursten och längst ned det som 

representerar bönderna. På olika mellannivåer finns andra av kungens undersåtar som 

kanslichef, ståthållare och fogde gestaltade. Alla människor som gestaltas i utställningen har 

autentiska förebilder och finns namngivna i de historiska källor som utställningen bygger på. 

Vad gäller bönderna finns dock endast familjens överhuvud namngiven, men de som arbetat 

med utställningen har med hjälp av förteckningar och räkenskaper kunnat räkna ut familjens 

storlek. Dessa namngivna människor är gestaltade i form av dockor i olika material och 

storlek. Den största dockan, kungens närmaste man, visas i naturlig storlek och därefter finns 

dockor i olika storlekar ner till bönder och knektar som endast är ett par decimeter höga. 

Dockorna är också gjorda i olika material; de större av trä och de mindre av pappersmassa. 

Furstens makt visas alltså på ett flertal olika sätt, genom nivåskillnader i rummet, dockornas 

storlek och materialet de tillverkats av.  

 

Förutom en hel del nytillverkad scenografi, exempelvis en modell av slottet som det såg ut på 

1500-talet och ett hästekipage i naturlig storlek, visas också autentiska föremål. I en stor 

glasmonter exponeras dyrbara föremål som tillhört hertig Karl. I en annan glasmonter visas 

föremål som tillhört adelsmän under denna tid. Här vet man dock i de flesta fall inte just från 

vilken person eller trakt föremålen kommer, endast att de hör till rätt tidsperiod. I det 

arrangemang av säd, jord och jordbruksredskap som utgör bakgrund till bondedockorna finns 

ett antal redskap, spadar, räfsor, liar o s v som inte alls hör till tidsperioden. De flesta är från 

1800-talet men ser gamla och använda ut och bör ha sett likadana ut på 1500-talet. Dessa är 

inte inglasade, men placerade på ett sätt som gör det svårt att nå dem. 

 

I princip är de föremål som är inlåsta i glasmontrar autentiska, eller åtminstone tillhörande rätt 

tidsperiod, medan de föremål som inte är inglasade antingen är nytillverkade och tillåtna att 

röra vid, som en hjälm och ett svärd som besökarna får prova, eller gamla, men inte så 

värdefulla och sällsynta att de behöver skyddas från besökarna. Undantaget är en predikstol 

från 1592 som inte visas bakom glas. Den är dock också skyddat placerad och ständigt 

bevakad. 
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Till utställningen hör också en 20 minuter lång multimedial föreställning som visas i 

utställningsrummet dagligen. Föreställningen utgörs av film och stillbilder som visas på olika 

filmdukar, berättarröster som kommer från olika håll i rummet, ljud och ljuseffekter m m. 

 

Analys av Fursten som dokumentär utställningsproduktion 

Verklighetsanknytning och källmaterial 
När det gäller människor och händelser som ägde rum så lång tid tillbaka som på 1500-talet är 

förstås tillgången till källmaterial begränsad. I fallet med Fursten har det funnits tillgång till 

skriftliga källor i form av räkenskapsböcker, skriftväxlingar mellan hertigen och de som 

arbetade åt honom, förteckningar över människor och gods o s v. Det rör sig således 

mestadels om hertig Karls officiella arbete; att driva sitt hertigdöme som ett vinstgivande 

företag och se till att behålla balansen inom detta företag. 

 

Denna begränsade tillgång till källmaterial gör det givetvis svårt att bedöma utställningens 

grad av verklighetsanknytning. Dock finns en klar ambition hos utställarna att ligga så nära de 

autentiska källorna, det dokumentära materialet, som möjligt. Exempel på detta är alla 

människor som namnges i utställningen.  

 

Utställningens innehåll verkar ha styrts av källmaterialet till stor del. Det man hittat av 

intresse i förteckningar och räkenskapsböcker, som exempelvis namn på hertigens undersåtar, 

har man använt och gjort gestalter av som bygger på historisk kunskap om kläder o s v. Ett 

bakgrundsmaterial byggt på räkenskaper och ekonomiska förteckningar kan ju givetvis aldrig 

ge en heltäckande bild av ett samhälle. De lägre klassernas perspektiv saknas så gott som helt 

i Fursten. Detta är dock ett problem som gäller all mediering av historisk tid; det saknas 

förstahandskällor.  

 

Inramning 
I Fursten framgår det för det mesta tydligt vad som är autentiska föremål och vad som är 

rekvisita. Tre nivåer av inramning kan urskiljas:  

 

1. De mest värdefulla föremålen, d v s samtliga 1500-talsföremål, med undantag av 

predikstolen, är placerade i montrar med pansarglas.  
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2. De 1800-talsföremål som i det här fallet används som rekvisita, men som är museiföremål, 

verktyg och jordbruksredskap, är placerade så att de ej går att nå, men inte i monter.  

3. De nytillverkade föremålen, den rena rekvisitan, som svärdet och hjälmen, är tillåten att 

röra vid och prova. 

 

Som Maria Perstedt också nämner gör själva placeringen av ett föremål i en monter att det 

tillskrivs extra dimensioner. Kanske skulle man som besökare bli besviken om de 

värdefullaste föremålen inte skyddades med alla till buds stående medel. De skulle förlora lite 

av sin exklusivitet och laddning om vem som he lst tilläts röra vid dem. 

 

Personligt förhållningssätt 
Fursten saknar tydlig avsändare i den meningen att den person som står bakom utställningen 

tydligt kan urskiljas. Däremot vittnar exempelvis den multimediala föreställningen om ett 

visst mått av nytänkande och en vilja att utnyttja nya, annorlunda berättartekniker än vad som 

är vanligt att se på museerna. Vem som står för detta nyskapande, namnen på dem som har 

producerat och arbetat med utställningen anges dock vare sig i utställningen eller i 

utställningsbroschyren. 

 

Slutsats av ovanstående analys  
Det intressanta med att diskutera Fursten ur ett dokumentärt perspektiv är att utställningen 

handlar om historisk tid. Det faktum att förstahandskällor helt saknas och tillgången på 

källmaterial över huvud taget är starkt begränsad gör att de som gjort utställningen ställts 

inför helt andra problem än utställningar som berör samtiden. Analysen ovan visar att arbetet 

skett på ett sätt som, enligt denna studies kriterier, kan betecknas som dokumentärt. Man har 

gjort stora ansträngningar för att hitta så mycket autentiskt källmaterial som möjligt och haft 

en ambition att ligga så nära dessa historiska källor som möjligt. De föremål som visas är inte 

alltid autentiska i den meningen att de hör samman med innehållet både i tid och rum, men i 

de fall föremål där ursprunget är oklart visas, eller där föremålet härrör från en senare tid, har 

de alltid gjort genomtänkta avvägningar om huruvida föremålen tillför utställningen något 

som inte kan gestaltas på annat sätt. Kompromisserna är alltså inte helt oreflekterade.  

 

Fursten saknar däremot en personlig prägel och det är inte helt lätt att spåra vem som står för 

berättandet, vilken historiesyn som ligger bakom och vilket perspektiv på exempelvis 
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medeltidens maktfördelning som gestaltas. Det är ju inte heller något som vanligtvis 

prioriteras på museerna och inte en ambition de haft i arbetet med Fursten. Mer fokus på 

denna problematik är dock något som skulle kunna ha lyft utställningen ytterligare. 

 

Karin Nygren, utställningsansvarig på Postmuseum 

Bakgrund 
Karin Nygren är 60 år gammal. Hon har ingen traditionell museibakgrund, men har jobbat på 

Postmuseum i ungefär tio år. Hon har läst statistik och nationalekonomi och har efter det varit 

hemmafru i drygt tio år. Hon sökte sig sedan till posten för att utbilda sig till postkassörska 

och blev så småningom postmästare. Via posten hamnade hon sedan på Postmuseum. Karin 

Nygren är utställningsansvarig för museets tillfälliga utställningar.  

 

Arbetet med utställningen Breven från Titanic 
Postmuseum använder sig oftast av originalföremål när de  gör utställningar så på det sättet 

menar Karin Nygren att man skulle kunna kalla deras produktioner dokumentära.  

 

Karin Nygren fungerade som projektledare under arbetet med utställningen Breven från 

Titanic. (Se närmare beskrivning och analys av utställningen under rubrik Breven från 

Titanic, efter intervjudelen.) Utställningen visar de brev och vykort som skrevs av passagerare 

under deras resa med Titanic, men berättar också om de personer som fanns med på fartyget. 

Vissa brev skickades iväg vid de hamnar fartyget stannade vid längs vägen och andra brev 

och föremål har återfunnits via överlevande och på kroppar som bärgats ur vattnet. Under 

arbetet med utställningen om Titanic har museet samarbetat med Claes-Göran Wetterholm 

som är fartygshistoriker och Titanicexpert. Han har samlat in allt material och alla föremål, 

stått för all fakta och skrivit de texter som finns med i utställningen. 

 

Utställningen har lockat en mycket stor publik jämfört med museets övriga utställningar, detta 

trots att entréavgiften fördubblats. 
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Autenticitet, rekonstruktion och rekvisita 
Karin Nygren definierar dokumentären genom att den skildrar en verklig händelse, med de 

riktiga människorna och deras föremål. Således definierar hon utställningen om Titanic som 

dokumentär.  

 

Utställningen innehåller också rekvisita, exempelvis en så kallad dansk väst (västar av den här 

typen användes gärna av emigranterna då det uppfattades lättare för danskar att få komma in i 

landet). Karin Nygren säger att man på museet för mycket diskussioner kring användandet av 

rekonstruktioner och rekvisita men att det ibland fyller en viktig funktion. I fallet med den 

danska västen tyckte man att det var viktigt att förklara vad denna typen av väst stod för och 

vad den betydde för emigranterna. Dessutom behövde man något som kunde fånga 

besökarnas blick när de kom in i det rummet. 

 

Samma sak gäller ett fotografi av ett postrum från en helt annan typ av postångare än Titanic. 

Det finns av natur liga skäl inte särskilt många bilder från Titanic och det kändes viktigt för 

alla inblandade att kunna visa hur postsorteringen gick till. Postrummet som finns på bild ser 

ungefär likadant ut som det på Titanic och från museets sida tänkte man att inte så många vet 

hur ett postrum på ett sådant här fartyg ser ut. Att denna fråga blev så viktig beror på att 

museet inte ville göra en traditionell Titanic-utställning utan vinkla den efter sitt 

specialområde, en postångare med postsortering. Det var så centralt att det var tvunget att 

visas. För att få ämnet så lättfattligt som möjligt och undvika text, skulle en bild helt enkelt 

fylla syftet bättre. 

 

När det gäller fotografier som finns i utställningen föreställer många systerfartyget Olympic, 

också här för att det inte finns särskilt mycket bilder på Titanic. I dessa fall anges tydligt att 

detta inte är autentiska bilder. 

 

Föremålens magi 
Karin Nygren tycker att det är viktigt att det i möjligaste mån är de autentiska föremålen som 

används i utställningar. Detta kan dock ibland vara svårt för att de inte tål så stark belysning 

eller för att föremålen måste larmas. Så användandet av äkta föremål blir ofta en praktisk och 

ekonomisk fråga. Samtidigt menar hon att det inte alls blir samma magi kring rekvisita och 

rekonstruktioner som autentiska föremål kan ge. Karin Nygren tar upp ett exempel på detta 
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från Titanic-utställningen där det finns passagerarlistor. Konservatorn beslutade att listorna 

inte fick vikas upp för att de då skulle bli missfärgade av ljuset, samtidigt hade dessa listor 

stor betydelse för utställningen. Problemet löstes genom att de autentiska listorna fanns med 

ihopvikta samt att kopior på dem gjordes som besökarna kan läsa. 

 

Karin Nygren påpekar flera gånger att det är hur magiskt som helst att ha med de föremål som 

faktiskt var med på Titanic. De brev som postades i Frankrike är också intressanta men de 

som faktiskt var med på fartyget under katastrofen har en helt annan laddning. 

 

Under arbetet med utställningen oroade hon sig för att folk i allmänhet skulle tycka att de 

frossade i förskräckliga saker för att locka publik. Det har ju också visat sig att den här typen 

av utställningar lockar mycket besökare. Innan utställningen öppnade bjöds därför olika 

anhörigföreningar från Estoniakatastrofen in för att titta på utställningen. Detta för att slippa 

få kritik i efterhand. Alla var mycket positivt inställda till att komma och titta och från 

museets sida upplevde man att utställningen kunde hjälpa dessa människor att bearbeta vad de 

varit med om. 

 

Att ställa ut det som är känsligt 
Sjöhistoriska museet i Stockholm har Estonias bogvisir i sina samlingar och anhöriggrupperna 

uttryckte också att en utställning kring Estonia skulle kunna hjälpa dem i deras sorgearbete. 

Karin Nygren tror att museer ofta är rädda för att göra utställningar de kan få kritik för, och att 

de ska få kritiken att de enbart gör utställningar för att locka publik. Dessutom anser hon att 

det är svårt att göra utställningar kring känsliga ämnen just för att det griper mer att se 

verkliga föremål än till exempel en film. Men samtidigt är hon övertygad om att sådana 

utställningar skulle kunna hjälpa människor att bearbeta vad de varit med om. 

 

Karin Nygren deltog för ett tag sedan i ett seminarium i Göteborg som diskuterade just dessa 

frågor. Också där pratar anhöriga till de som var med om diskoteksbranden 1998, om att 

kunna skapa en plats där ungdomarna kan träffas och prata om det som hänt, mer som ett 

minnesrum än ett museum. 
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Avsändare 
Karin Nygren anser att det oftast på museer är en generell bild av något som visas och att det 

kan vara svårt att hitta sin egen vinkel. Ändå är det ju så att innehållet tolkas och formas av 

den som gör utställningen. Hon tycker dock att det är bra att utställningarna färgas av de som 

gör dem, problemet är ju bara att det sällan framkommer vilka de personerna är. Även om hon 

på senare tid märkt att det blivit vanligare att det talas om vem som varit med och gjort 

utställningen så menar hon att det inte visas särskilt tydligt. 

 

Dokumentären 
För Karin Nygren är dokumentären någonting som skildrar verkligheten just nu eller 

någonting som har hänt tidigare. Men som hon påpekar är det inget begrepp de någonsin 

använder på museet. Hon säger att hon aldrig tänkt i de banorna rent musealt, att det mer är 

någonting man ser på TV. Hon tycker dock att det är intressant att fundera kring varför man 

på museer inte använder det begreppet. Historiska dokumentärer ligger ju trots allt ganska 

nära museiutställningen. Hon har aldrig förut tänkt på att de inte avvänder sig av dokumentära 

termer på museet för det finns ju trots allt en stor skillnad mellan att göra utställningar om 

verkliga personer och deras liv och att fiktivt konstruera hur ett stenåldershem kunde sett ut.  

 

Utställningen Breven från Titanic 
Breven från Titanic är en tillfällig utställning på Postmuseum i Stockholm. Utställningen 

öppnade den 17 november 2000 och visas till den 2 september 2001. Produktionstiden var ett 

och ett halvt år och utställningen gjordes till största del externt. Museet har inte ateljéutrymme 

eller tekniker för att kunna göra en större produktion. Utställningen är producerad i samarbete 

med Fischer Reklamateljé AB som till största delen arbetar med mässmontrar. Därifrån 

kommer också formgivaren Pia Fischer. 

 

Beskrivning av utställningen 
Vid ingången till utställningen finns en modell av Titanic som lånats in från Sjöfartsmuseet i 

Göteborg. Ingången är en landgång som går genom ett uppbyggt skrov med svarta och vita 

nitade plattor, liknade hur det såg ut på Titanic. 
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Utställningen är uppdelad på fyra mindre rum. I det första rummet visas Titanic som 

postångare och postsorteringen ombord. Här finns en tvådimensionell kapten Smith i naturlig 

storlek, en karta som visar fartygets rutt, vita nitade montrar med brev och vykort från Titanic, 

en bild som visar hur postrummen såg ut, postångare samt en hög med postsäckar.  

 

I det andra rummet visas brev och vykort som skrivits ombord. Till varje brev finns ett foto på 

personen som skrivit det samt en personberättelse. Personerna som presenteras i utställningen 

är främst svenskar. Berättelserna bygger på Claes-Göran Wetterholms forskning samt samtal 

med anhöriga. I rummet finns också en stor fotoförstoring på Titanic samt ett citat ur ett 28 

sidor långt brev som skrevs av en passagerare när han befann sig ombord på räddningsfartyget 

Carpathia. Citat ur detta brev finns med genom hela utställningen. Montrar och skärmar är 

byggda med inspiration av hur fartygsfönster ser ut för att skapa båtkänsla. Färgtonerna går i 

grått. 

 

Ingången till det tredje rummet består av en bild på en stor trappa inuti fartyget. Detta rum 

beskriver första, andra respektive tredje klass ombord, hur det såg ut och hur personer i de 

olika klasserna reste. Här finns foton från de olika klasserna tagna på systerfartyget Olympic, 

samt vita montrar (fönsterliknande) med föremål från personer som rest i respektive klass. Till 

föremålen finns foton på ägaren och ibland en berättelse. De föremål som visas har tagits från 

kroppar som bärgats ur vattnet eller har sparats av överlevande. Ingenstans i utställningen 

finns saker som bärgats från vraket. Att brev kunde hittas utan fuktskador beror på att 

flytvästarna var konstruerade så att personerna som bar dem stod upp i vattnet, på det sättet 

blev inte kläderna innanför flytvästarna blöta. 

 

Det fjärde rummet är ganska mörkt och behandlar förlisningen samt vad som hände efteråt. 

Här spelas den musik som orkestern ombord på Titanic spelade ända fram tills fartyget sjönk. 

Musiken är en ljudupptagning från 1912. I rummet finns kartor, berättelser som visar hela 

händelseförloppet tidsangivet, kopior av löpsedlar och tidningsbilder, beskrivningar av hur det 

var för de överlevande ombord på räddningsfartyget Carpathia. En vägg är uppbyggd som en 

stjärnhimmel och under den finns bilder på livbåtarna tagna från Carpathia. Det finns också 

passagerarlistor och förteckningar över oidentifierade kroppar. Till sist finns också en lista 

som beskriver vad som hände med de olika personer utställningen berättar om, om de 

överlevde, omkom etc. 
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I anslutning till utställningens finns ett litet rum som visar industrin Titanic. Alla prylar som 

tillverkats och fortfarande tillverkas med Titanic-tema; klockor, muggar, spritflaskor, pussel, 

modeller, tändare, pennor, nyckelringar, godis, kläder, drinkpinnar… 

 

Analys av Breven från Titanic som dokumentär utställningsproduktion 

Verklighetsanknytning och källmaterial 
Källmaterialet till utställningen kommer uteslutande från Titanickännaren Claes-Göran 

Wetterholm. Han står som författare, fakta- och föremålsansvarig. Alla fakta kring fartyget 

och katastrofen kommer från Claes-Göran Wetterholms egna efterforskningar och intervjuer, 

det är också han som skrivit utställningstexterna och katalogtexten. Föremålen som visas i 

utställningen tillhör till stor del Claes-Göran Wetterholm själv och resterande del har han 

lånat in från anhöriga till de personer som var med om katastrofen. 

 

Utställningen bygger alltså i stor utsträckning på förstahandskällor och autentiska föremål. 

Graden av verklighetsanknytning är hög för att handla om en historisk händelse. De föremål 

som visas i utställningen kan även kopplas ihop med de personer och berättelser som 

utställningen visar. Inga av de autentiska föremålen finns med i enbart gestaltande syfte utan 

tillför något till personberättelserna. 

 

Inramning 
Breven från Titanic består till största delen av autentiska föremål, men det finns också 

rekonstruktioner och rekvisita. Inramningen av föremål och bilder är dock tydlig.  

 

Autentiska föremål som brev, fotografier och föremål finns uteslutande i montrar. I dessa 

montrar finns också vissa föremål och bilder som kommer från systerfartyget Olympic och det 

är tydligt markerat vad som inte funnits ombord på Titanic.  

 

Bilden på ett postrum i det första rummet kommer inte från Titanic utan en annan liknande 

postångare, detta framgår inte. Dessutom finns en stor förstoring av en interiör från James 

Camerons film Titanic som lätt kan förväxlas med de autentiska bilder som finns från Titanic 

och Olympic. 
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Rekvisita i form av postsäckar och korgstolar verkar mest finnas med för att skapa en 

rumslighet. Montrar och skärmar är utplacerade längs väggarna och denna rekvisita är det 

enda som finns på golvet i rummen.  Detta tydliggör också att det handlar om rekvisita och 

inget annat. Den danska västen som finns i det andra rummet är också rekvisita, västen hänger 

fritt utanpå en monter vilket indikerar att den inte är autentisk. 

 

Personligt förhållningssätt 
Innehållet i utställningen bygger helt och hållet på en persons efterforskningar, samma person 

som också producerat allt textmaterial. Det personliga förhållningssättet är ändå svårt att 

urskilja i utställningen då den inte är särskilt personligt präglad. Claes-Göran Wetterholm har 

inte varit med i utformningen av utställningen, där har en reklamateljé tagit över. I 

utställningskatalogen framgår vem som står bakom såväl innehåll som form. 

 

Slutsats av ovanstående analys 
Breven från Titanic berör en problematik som denna studie ofta återkommer till; hur kan 

utställningar göras om svåra, starkt laddade föremål och händelser. Trots att det snart är ett 

sekel sedan Titanic förliste berör ämnet fortfarande många starkt. De brev och andra föremål 

som har hämtats från de döda kropparna som bärgats ur vattnet förefaller extra laddade, mer 

än de brev som postats före förlisningen. I Breven från Titanic har föremålen och de personer 

som omtalas behandlats med värdighet och respekt och utställningen är ett bra exempel på hur 

ett känsligt ämne kan behandlas utan att museet uppfattas som sensationslystet. Givetvis är 

detta en sanning med modifikation; Karin Nygren berättar ju att utställningen har lockat stor 

publik, så ett visst ekonomiskt intresse kan alltså inte uteslutas. Utställningens vinkel mot 

brev och postgång kan uppfattas som en aning krystad, endast där för att rättfärdiga att 

Postmuseum gör en utställning om Titanic.  

 

Innehållsmässigt märks det att det är en person med stort intresse och djupa kunskaper som 

står bakom utställningen. Däremot uppstår en viss motsättning med utställningens 

formgivning som utförts av en reklamateljé. Utställningens innehåll, föremålen, breven och 

berättelserna uppfattas utan undantag som autentiska och dokumentära. Då kan den rumsliga 

gestaltningen, som visserligen ger en känsla av fartygsexteriörer och - interiörer, men som 

samtidigt känns helt och hållet konstruerad, störa och bryta den laddning som föremålen 
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förmedlar. Här hade kanske en enklare formgivning utan för många konstruerade inslag som 

postsäckar och stjärnhimlar kunnat förstärka den dokumentära känslan. 

 

Det är svårt att undvika att dra paralleller till hur en liknande utställning om Estonias 

förlisning skulle kunna göras. Breven från Titanic visar i alla fall att det genom engagemang 

och personligt intresse är fullt möjligt att hantera en katastrof med värdighet, även om det i 

fallet med Estonia skulle beröra människor på betydligt närmre håll. 

 

Birgitta Skarke, biträdande avdelningschef på Nordiska Museet 
Birgitta Skarke, 54 år gammal, har en sekreterarutbildning i botten och kom till Nordiska 

museet för sex år sedan. Där arbetade hon först som sekreterare på det som då hette 

utställningsavdelningen. Hon har också ansvarat för museets butik och arbetat med 

utställningarna Den svenska historien och Traditioner. Nu är hon biträdande avdelningschef 

på Marknads- och Informationsavdelningen. Detta innebär mycket praktiskt arbete med 

utställningarna, men mer på det ekonomiska och administrativa planet än på det gestaltande. 

 

Arbetet med ABBA-utställningen 
Birgitta Skarke arbetade som organisatör vid producerandet av utställningen ABBA - the 

exhibition. (Se närmare beskrivning och analys av utställningen under rubrik ABBA - the 

exhibition, efter intervjudelen.)  Hon höll i ekonomin, skötte kontakter med alla externa 

personer som medverkade och fungerade allmänt som spindeln i nätet. De två personerna  

som hade huvudansvaret för den konstnärliga utformningen, projektledaren Agneta 

Ehrensvärd och scenografen Peter Holm, hade valts ut av museichefen Lars Löfgren som 

kände dem sedan tidigare. Agneta Ehrensvärd var ansvarig för innehållet och Peter Holm var 

formgivare. 

 

I inledningsskedet av utställningsarbetet kände ingen av de medverkande varandra. Peter 

Holm hade en idé om hur rummet skulle gestaltas, med de fyra bokstäverna A, B, B, A i 

centrum och började med att skissa på detta. Därefter skulle resten av rummet fyllas på runt 

om vilket främst var Agneta Ehrensvärds uppgift.  

 

Från början var det ingen som visste hur utställningen skulle komma att se ut, vilket enligt 

Birgitta Skarke är ett ovanligt sätt att arbeta på Nordiska museet. I vanliga fall vet man i 
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arbetet med utställningar exakt vilka föremål som ska plockas fram ur magasinen när själva 

produktionen sätter igång, här var det mer som en happening där idén fick styra, samt i viss 

mån rummet som behövde fyllas. Det är ovanligt att arbeta utifrån en idé och inte utifrån 

föremål. Man har också arbetat ovanligt lite med museets egna föremål. I ABBA-

utställningen är det bara ett par skor som är ur museets samlingar, allt annat är inlånat eller 

inköpt. Birgitta Skarke berättar att man köpt in väldigt mycket begagnat, varit i kontakt med 

varenda skivaffär som sålde begagnade vinylskivor och åkt runt på loppmarknader och 

Myrorna för att hitta rätt saker till gestaltningen. 

 

Avsändare och autenticitet 
Varken Agneta Ehrensvärd eller Peter Holm har någon personlig relation till ABBA, de 

valdes ut för att de är duktiga, kreativa människor. Birgitta Skarke tror inte att det syns så 

tydligt att det är just de som har gjort utställningen. Hon menar att en museiutställning är ett 

samarbete mellan så många människor med specialistkunskaper som alla pushar för sin del. 

Ingen människa orkar med att göra en hel utställning ensam, det är för mycket jobb. Det är ju 

visserligen projektledaren som bestämmer, och när det blir konflikter får han eller hon ta 

beslutet, men det finns alltid många delproducenter.  

 

Birgitta Skarke säger att man på Nordiska museet har krav på sig att ge en objektiv bild av 

verkligheten i sina utställningar. Nordiska museet är ju ett ansvarsmuseum, hela svenska 

folkets museum som ska visa både stort och smått. Ingen enskild persons sanning får därför ta 

för stor plats. 

 

Birgitta Skarke berättar om en tidigare utställning på Nordiska museet, Den Svenska 

Historien, som blev kritiserad för sin historietolkning. I denna utställning hade författaren 

Herman Lindqvist medverkat och kritikerna menade att hans bild av 1500-talet var för ytlig. 

Från museets håll försvarade man sig med att det enda man ville göra var att väcka ett 

historieintresse, sedan är det upp till var och en att fördjupa sig. ”Vad vet vi vad som var sant 

på 1500-talet”. Birgitta Skarke menar dock att det finns många experter på museet och att 

man får hoppas att det är den rätta sanningen som finns där. Hon menar att man också gör 

mycket research inför varje utställning och försöker vara objektiv, men självklart färgas 

sanningen av den som berättar. Hon menar också att det alltid är en balansgång när 
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utställningar görs; de måste vara populära och inte för svåra för att folk ska komma dit, 

samtidigt som de måste vara väl underbyggda faktamässigt. 

 

Rekonstruktioner och rekvisita 
Birgitta Skarke minns inte att det fördes några diskussioner kring hur de olika temana i 

ABBA-utställningen skulle gestaltas, med autentiska föremål eller rekvisita. Hon menar att 

det främst var tiden som skulle visas, tidsandan, och det gjordes genom en blandning av 

autentiska ABBA-föremål med rekvisita. Birgitta Skarke har inget entydigt svar på om det får 

rekonstrueras hur mycket som helst i en utställning, eller om föremålen är viktigare än 

berättelsen. Hon säger att hon inte är expert på området, men att hennes uppfattning är att 

båda är lika viktiga. Föremål är så laddade, menar hon, och det är roligt att ha med de rätta 

sakerna. ”Att se föremålen i sig och veta att det här var med, det tycker jag är laddat.” 

 

Att rekvisita används är för att gestalta en tidsanda. Det är fenomenet ABBA som ska visas, 

menar Birgitta Skarke, och många besökare känner igen sig i montrarna som gestaltar hur 

ABBA upplevdes av olika åldersgrupper. De kommer ihåg hur de stod där med hopprepet och 

sjöng eller låg i sängen och lyssnade på musiken. 

 

Birgitta Skarke återknyter till utställningen Den Svenska Historien och berättar att folk där 

gick omkring och tittade på föremål från 1500-talet och sa ”Jaha, 1500-talet”. I anslutning till 

utställningen stod en SAAB från 1950-talet och då skrek folk av lycka för den känner de igen. 

 

Estonias bogvisir är ett annat föremål som Birgitta Skarke anser är mycket laddat. Om 100 år 

kommer det inte att vara lika laddat längre, då påminner det om en hemsk olycka, men en i 

raden av många andra. Idag däremot måste det vara jobbigt för de anhöriga att se det, tror 

hon. 

 

Om samtalet med samtiden 
Frågan om det går att göra utställningar om vad som helst kommer upp, och det tror Birgitta 

Skarke inte, det handlar ju om ekonomi och att få besökare till museet. När vi kommer in på 

den etiska aspekten menar hon att man som utställare måste vara försiktig när det handlar om 

nu levande personer. Benny Andersson tyckte att det var väldigt konstigt att hamna på 

museum och vågade knappt gå dit först.  
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Egentligen säger inte biografierna över ABBA-medlemmarna så mycket, menar Birgitta 

Skarke, de blir rätt så ointressanta. Hon säger också att det har klagats en del på att 

utställningen inte är tillräckligt djup. Skulle en djupare utställning gjorts skulle dock många 

människor ha behövt arbeta med utställningen under flera år och det fanns det inte tid till. 

 

Utställningen ABBA - the exhibition 
ABBA - the exhibition är en tillfällig utställning på Nordiska Museet i Stockholm. 

Utställningen öppnade i november 1999 och skulle ha stängt i januari 2001, men är förlängd 

till oktober 2001 p g a stort intresse. Idén till utställningen kom från museets chef Lars 

Löfgren. Han menar att det är viktigt att museet för ett samtal med samtiden. Nordiska museet 

har tidigare gjort ett antal mindre utställningar i syfte att visa och diskutera samtiden, 

exempelvis Flickor och Vargen 1997 samt Spionen 1998. Dessa utställningar har haft kort 

produktionstid, cirka ett halvt år. Idén till ABBA-utställningen kom i juni 1999. 

Produktionstiden var alltså fem månader, vilket är ovanligt kort. ABBA the exhibition är till 

största delen producerad av människor utanför museet, till skillnad från de ovan nämnda 

utställningarna som är producerade av museets personal. 

 

Projektledare för utställningen är Agneta Ehrensvärd som är regissör vid Kungliga 

Dramatiska Teatern. Hon hade aldrig tidigare arbetat med museiutställningar. Scenograf är 

Peter Holm som tidigare arbetat både med teater- och utställningsscenografi. 

 

Källmaterialet till utställningen består främst av intervjuer med människor som på olika sätt 

berörts av ABBA, som fans eller motståndare, samt personer som arbetat tillsammans med 

ABBA. Björn och Benny har låtit sig intervjuas och har lånat ut personliga föremål. Agneta 

och Frida har dock ej deltagit. Material har även hämtats ur två böcker skrivna av ABBA-

kännaren Carl Magnus Palm. 

 

Beskrivning av utställningen 
Utställningen är belägen i museets källarplan i en 400 m2 stor lokal som under många år 

använts som förråd, men som iordningställts för denna utställning. Väggar, tak och golv är 

målade i mörkblått. Längs väggarna och i taket löper ett antal stålkonstruktioner med stora 

spotlights, samma typ av ljusanläggning som används på teater- och musikscener. Det 
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centrala i utställningen är de fyra bokstäverna, A, B, B, A. Dessa är tredimensionella och 

placerade efter/bakom varandra i ökande storlek så att de uppfattas ha samma storlek i 

ingången till utställningen. Varje bokstav representerar en ABBA-medlem och har en kort 

biografi samt något föremål som tillhör eller representerar personen. Ovanpå bokstäverna 

återfinns kopior av de scenkläder som respektive ABBA-medlem bar när de vann 

Eurovisionsschlagerfestivalen med låten Waterloo 1974.  

 

Högt upp på väggarna hänger ytterligare åtta plagg som är originalscenkläder designade av 

Owe Sandström. Anledningen till att Waterlookläderna inte är i original är att de var utlånade 

till London när utställningen skulle öppnas.  

 

Längs väggarna i utställningsrummet presenteras tematiskt ett antal olika personer och ämnen 

med anknytning till ABBA. Stikkan Andersson och hans arbete med ABBA gestaltas med 

text, bilder och föremål vid utställningens entré. Två olika fan-samlingar visas i inglasade 

montrar. Den ena samlingen tillhör en svensk man och den andra två norska kvinnor. Här 

finns allt från skivor, kläder, löpsedlar och pressklipp till privata foton, ABBA-souvenirer  

o s v. Ett arrangemang gestaltar proggrörelsen som var ABBA:s motståndare. Detta gestaltas 

genom en stor vägg täckt med röda nejlikor, näbbstövlar, bilder på bl a Che Guevara och 

Mao, proggskivor m m. Här finns även en text, ett utdrag ur en intervju med en man som var 

proggare på 70-talet. En monter fylld med platåskor berättar om discoeran och vad ABBA 

betytt för gayrörelsen. För att visa att ABBA var populära i alla åldrar har man i glasmontrar 

placerat sängar med prylar som representerar de olika åldersgrupperna 6-7 år, 9-11 år och 13-

14 år. Här finns bland annat hopprep som de små barnen använde som mikrofoner, ABBA-

dockor, platåskor, skivor, serietidningar m m. Även här finns utdrag ur intervjuer som text. 

 

Bennys egen 800 kilo tunga synth har lånats in och det finns bilder från turnélivet. På golvet 

finns ett antal korta texter: Ett årtal och därunder tre nyheter som hände under året, en utrikes- 

en inrikes- och en ABBA-nyhet. Utställningen avslutas med en vägg som är ett collage av 

ABBAs guld- och platinaskivor. 

 

Till utställningen hör ett 45 minuter långt bildspel som producerats av Anders Hanser, en 

fotograf som följt ABBA sedan 1978. Bildspelet visas inte i utställningen utan i en annan 

lokal i museet. I utställningen kan man höra ett medley av ABBA-låtar som producerats av 

Michael Tretow, ABBAs producent. 
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Analys av ABBA - the exhibition som dokumentär utställningsproduktion 

Verklighetsanknytning och källmaterial 
Utställningen handlar inte bara om ABBA som grupp, deras musik och framgångar, utan har 

till syfte att skildra fenomenet ABBA. Fokus ligger alltså inte på de enskilda 

gruppmedlemmarna, även om dessa givetvis intar en central plats i utställningen. För att få en 

bild av fenomenet har man lagt stor vikt vid hur ABBA har påverkat omvärlden, såsom 

fansen, ungdomskulturen, gayrörelsen, proggmusiken o s v. Hur ABBA påverkade och 

förändrade sin samtid. 

 

Innehållsmässigt bygger utställningen på intervjuer samt böcker skrivna av en ABBA-

kännare. Materialet är alltså samtida och kan diskuteras ur helt andra perspektiv än 

källmaterialet till utställningarna Fursten och Breven från Titanic. Här finns inga problem att 

hitta förstahandskällor, åtminstone inte källor som har upplevt fenomenet ABBA och kan 

vittna om hur det påverkat dem och deras omvärld. Problemet är snarast att göra ett urval, 

vem ska få berätta sin historia i utställningen? 

 

Inramning 
I ABBA - the exhibition går det inte att urskilja vilka föremål som är autentiska och vad som 

är rekvisita. Gestaltningen är t ex snarlik i den del som skildrar fansen och den del som visar 

ABBA:s popularitet i olika åldrar; text och föremål i montrar. Skillnaden är att föremålen i 

fansens montrar är deras egna souvenirsamlingar, medan de föremål som gestaltar 

åldersgrupperna är inköpta begagnade för att ge en allmän bild av ett ungdomsrum. Eftersom 

det finns text i anslutning till montrarna som är utdrag ur likvärdiga intervjuer är det lätt att 

uppfatta föremålen i ungdomsinteriörerna som intervjupersonernas egna saker och 

minnesföremål, på samma sätt som fansens prylar. 

 

I det arrangemang som gestaltar proggrörelsen är det tydligare att det rör sig om 

rekvisita/scenografi. Här står bl a en hel rad med näbbstövlar som ju givetvis inte kan höra till 

en och samma person. Däremot skulle de skivomslag som pryder väggen kunna vara den 

intervjuade proggarens egna. 
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Ur ett dokumentärt perspektiv skulle hellre de personer som intervjuades fått bidra med sina 

egna saker, men det är inte nödvändigt. I det här fallet kan det tänkas att de som intervjuades 

inte har sparat sina affischer, serietidningar och platåskor från 70-talet, och då kan kanske en 

rekonstruktion vara helt berättigad. Problemet är ju att det inte som besökare går att få grepp 

om vad som är autentiskt respektive rekvisita. Även vad gäller ABBA:s scenkläder, där de 

flesta är original, men några kopior, framgår inte detta. 

 

Personligt förhållningssätt 
Att ABBA - the exhibition är gjord främst av två teatermänniskor, en regissör och en 

scenograf är tydligt. Utställningen ger ett starkt intryck av scen och show, vilket sannolikt är 

helt avsiktligt med tanke på dess ämne. Men om man beaktar att fenomenet ABBA, dess 

förhållande till omvärlden, ändå är en stor del av utställningen så kanske scenkänslan kunde 

ha tonats ned lite. Man kan också anta att Agneta Ehrensvärd och Peter Holm egentligen inte 

haft någon personlig relation till det ämne de gestaltar, eftersom museet enligt Birgitta Skarke 

fått kritik för att utställningen saknar djup.  

 

I trycksaker om ABBA - the exhibition anges namnen på sex personer som medverkat i 

utställningen. Förutom projektledaren Agneta Ehrensvärd och scenografen Peter Holm uppges 

även ljusdesigner, dramaturg, etnologiskt ansvarig och sakkunnig. Detta är ganska ovanligt i 

utställningssammanhang men, i dokumentära termer, ett mycket bra sätt att åskådliggöra för 

en intresserad besökare vem eller vilka som står bakom utställningen. 

 

Slutsats av ovanstående analys 
ABBA - the exhibition är intressant att analysera p g a att de som gjort utställningen i väldigt 

låg grad haft några dokumentära ambitioner, enligt våra kriterier, trots att utställningen har 

verklighetsbakgrund. Vad gäller huvudpersonerna, Björn, Benny, Agneta och Frida, har dessa 

knappt ens medverkat i utställningen. I stället har utställarna främst använt sig av biografiskt 

material, nedtecknat av en ABBA-kännare. Vad gäller övriga deltagande personer har utdrag 

ur intervjuer använts men utställarna har gestaltat dem helt på egen hand, utan hänsyn till 

gestaltningens överensstämmande med verkligheten. Detta tyder på en viss brist på respekt för 

de personer som medverkar. Då produktionstiden för denna utställning var förhållandevis kort 

kan man anta att det inte lagts någon större vikt vid att överväga olika typer av gestaltningar. 
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Birgitta Skarke kan ju inte heller erinra sig om att det förts diskussioner om huruvida de 

skulle använda autentiska föremål eller rekvisita. 

 

Som besökare kan man känna sig osäker på innehållets budskap eftersom man ställs inför så 

många olika gestaltningsformer. Här möts man av såväl autentiska föremål som kopior och 

rekvisita. Dessutom är utställningens formgivning så starkt förknippad med teater, scen och 

föreställning att det är svårt att veta riktigt hur utställningen ska tolkas. Är det en dokumentär 

berättelse om fenomenet ABBA eller en fiktiv föreställning? 

 

I fallet med ABBA - the exhibition finns en personlig prägel som saknas i de andra 

analyserade utställningarna, åtminstone går det inte att ta miste på att det är teatermänniskor 

som står för gestaltningen. Någon djupare bearbetning av materialet kan dock inte urskiljas. 

Utställningen har ju kritiserats för att sakna djup och det är nog betecknande för utställningen 

som helhet - mer yta än djup.  

 

När Nordiska museet bestämmer sig för att samtala med samtiden genom fenomenet ABBA 

så är antagligen det främsta syftet att locka besökare, och det har de också lyckats med. Ett 

dokumentärt arbetssätt, enligt våra kriterier, med större engagemang i innehållet och respekt 

för föremålen skulle nog ha resulterat i en helt annan utställning och kanske inte den 

publikmagnet som utställningen har blivit. 

 

Anders Björklund, museichef på Sjöhistoriska museet 

Bakgrund 
Anders Björklund är 53 år gammal och docent i etnologi. Han har arbetat större delen av sitt 

vuxna liv på museer och sedan mitten av 1970-talet på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Han 

har bland annat också jobbat på Tekniska museet under en tid. Fram tills för fyra år sedan 

arbetade han som forskare på museet men övertog då tjänsten som museichef. 

 

Viktigt att relatera till den nutida verkligheten 
Anders Björklund menar att det ofta tar väldigt lång tid innan museer uppmärksammar och 

gestaltar olika relevanta frågeställningar i samhället. Han tror att det beror på att museer inte 

har uppkommit för att vara nyhetsmedia, att de traditionellt har funktionen att vara 
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minnesbanker. Museer är ett slags magasin där materiella lämningar över mänskliga 

aktiviteter (föremål, röster, minnen) samlas in. Museet finns bakom och reflekterar över tidens 

gång. 

 

Under senare år har museerna förstått att de inte bara kan se bakåt. För att det som visas på 

museer ska kännas relevant för människor måste de också se tiden vi lever i just nu, för att det 

är den som berör oss mest. Anders Björklund menar att man genom att berätta något 

intressant om vår tid kan vi också göra gången tids verklighet intressant. Det innebär att 

besökaren söker sig bakåt i tiden utifrån något som finns nu för att förstå varför det blivit så, 

vad som ligger till grund för hur saker ser ut nu. Anders Björklund tror att Samdok 

(samtidsdokumentation) gjort det synligt för museerna att nutiden är relevant. 

 

Svåra Saker 
Två exempel på samtidsdokumentation är projektet Adressat okänd, framtidens 

museiföremål13 som senare ledde fram till ett nytt projekt med titeln Svåra Saker. 

Tillsammans med Eva Silvén-Garnert från Nordiska museet och Samdok bad Anders 

Björklund olika museer visa exempel på vad de samlar in för framtiden. 68 museer bidrog 

med föremål och resultatet blev en bok. När de fått in föremål och berättelser reagerade de 

båda på att det som visades upp var väldigt snälla och trevliga föremål. För att provocera 

museerna lite startade de så projektet Svåra Saker som handlar om varför museerna så sällan 

fokuserar på det mörka i samtiden. Detta skulle också bli en bok men så nappade 

Riksutställningar på idén och ville göra en utställning av det. Utställningen byggdes i en 

trailer som reste runt som en fältstation till olika museer och städer. Dit fick också 

allmänheten ta med sig svåra föremål och berätta dess historier. 

 

Anders Björklund tycker att en del av föremålen som utställningen visade upp nästan var för 

otäcka för att ställa ut, men att det samtidigt är oerhört viktigt för museerna att befinna sig i 

den verklighet som faktiskt finns runtomkring dem. Han menar att det är viktigt att museerna 

upplevs som relevanta, att de för ut budskap som folk söker sig till och intresserar sig för. 

Annars får de inte en reell funktion i samhället. 

 

                                                 
13 Björklund, Anders och Silvén-Garnert, Eva (red) (1996) Adressat okänd, framtidens museiföremål. 
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Föremålens laddning 
Alla föremål har en magisk laddning. Det kan vara vanliga triviala föremål som alla har 

hemma, men när de tillförs en berättelse blir de oerhört laddade och starka. Anders Björklund 

menar att föremålen har en stor betydelse för oss när vi ska ta oss in i en berättelse. Föremålet 

blir en agent för förståelse och gör berättelsen mycket starkare än vad den någonsin skulle 

kunna bli på TV eller i radio. 

 

Det är också på den punkten museerna har en viktig funktion i dagens samhälle, där finns 

föremål som varit med om någonting. Detta tycker Anders Björklund leder fram till att 

museers föremål måste kontextualiseras. Om vi bara samlar in föremålen som typexempel så 

berättar de inget mer än hur utvecklingen av dem gått framåt. Men om ett föremål betytt 

mycket för en person, eller varit viktigt för samhället under en viss tid så finns förutsättningar 

för att förmedla rika berättelser. 

 

Just på grund av att föremål är så laddade kan det bli känsligt att ställa ut sådant som är 

problematiskt på olika sätt. Anders Björklund menar dock att det är en risk man som utställare 

får ta och ska ta om det kan fylla en funktion. Han förtydligar genom att förklara att om det 

finns en övertygelse om att ett material behöver komma ut måste man sticka ut hakan och 

ställa ut det. Men som han säger är det alltid en bedömningsfråga om det är värt det. Han tror 

dock att risken för att folk ska bli riktigt upprörda är väldigt liten, då är risken större att 

museet förlorar förtroende för att de låter bli. 

 

Avsändare 
Museernas utbud är ofta ett resultat av ett kollektivt arbete, det blir sällan en persons 

perspektiv på ett ämne. Däremot finns allt oftare en skylt i utställningen som berättar vilka 

personer som varit med och skapat den, men Anders Björklund tycker inte alls en sådan skylt 

får samma dignitet som en författare eller filmmakare får genom sina verk. Han tror det beror 

på att frågeställningarna som tas upp på museer inte är så polariserade. Museiutställningar 

försöker vara representativa eller skildra ett ämne från olika perspektiv, de fungerar som 

diskussionsunderlag snarare än uttrycker en åsikt. Han är inte heller säker på att det är den 

subjektiva synen som behövs för att en utställning ska bli bra, utan att det är frågeställningens 

tyngd som är det intressanta. 
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Anders Björklund menar att museet är ett offentligt rum som finansieras av staten, och 

någonstans finns en idé om att det också ska användas för avvägda och icke sidobelysta 

projekt. Han menar att det ska vara bredd på utställningarna och att sanningshalten ska vara så 

hög som möjligt. Men han säger också att det går att vända på det hela och peka på att den 

traditionen inte finns på konstmuseer som också är statligt ägda. 

 

Anders Björklund är noga med att påpeka att det inte finns någon objektivitet i museers 

berättelser. Allt är perspektiverat och styrt av de personer som tar fram, väljer och berättar, 

det kan man inte komma ifrån. Han tror dock att det går att komma förbi det på ett bra sätt just 

genom att arbeta i grupp när material tas fram och det är ju oftast så det går till att göra 

utställningar. 

 

Autenticitet 
Anders Björklund tycker det är självklart att man på museer inte får plocka in föremål hur 

som helst för att gestalta en berättelse. Genom att använda konstruktioner riskeras hela 

sammanhang, hela trovärdigheten. Det finns ett krav på autenticitet som är ovillkorligt. 

 

Han går ett steg längre och menar att det också måste visas total respekt för de riktiga 

föremålen. Som exempel tar han upp en väckarklocka från Estonia som museet har i sina 

samlingar. Killen som ägde klockan fick med sig den när han räddades från båten och det 

visade sig senare att batterierna hade ramlat ur klockan när katastrofen inträffade. Visarna 

hade alltså stannat exakt vid tidpunkten för olyckan. Anders Björklund menar att om han nu 

skulle vrida på visarna för att sedan ställa tillbaks dem på exakt samma ställe som innan 

skulle föremålet ha förlorat något, även om ingen någonsin fick reda på det. Föremålet skulle 

förlora sin innebörd och bli oäkta. Han tycker att föremål har en autenticitet som de måste få 

ha kvar för att det är den som ger magin i utställningar. Han tycker att besökarna måste kunna 

lita på museet att det handlar om autentiska föremål och att ”ingen varit där och pillat på 

dem”. Ett bra exempel tycker han är Wasaskeppet. När det renoverades fick de nya brädorna 

en ljusare färg just för att besökarna skulle veta vad som var autentiskt och vad som var tillagt 

av vår tid. 

 

Det är vanligt att man på museer bygger upp hela miljöer från gångna tider, exempelvis 

genom att se på fotografier hur något såg ut. Detta tycker Anders Björklund är OK så länge 
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det inte utges för att vara autentiskt. Han tycker också att det är viktigt att det som är 

autentiskt tydligt skiljs från det som är konstruerat så att besökarna kan veta vad det är de ser. 

Det behöver inte nödvändigtvis vara en text som berättar det utan det kan göras tydligt ändå 

exempelvis genom montrar. Besökaren måste få en känsla för vad som är äkta, annars blir inte 

utställningen någonting. 

 

Estonia och om så starka ämnen kan ställas ut 
Sjöhistoriska museet har mottagit Estonias bogvisir som en gåva från rederiet. Just nu står det 

på en avspärrad kaj i Södertälje och museet har letat efter en mer lämplig förvaringsplats för 

det, en miljö där det kan bevaras för framtiden. Nu har det dock börjat komma upp krav på en 

ny estoniautredning så bogvisiret har gått från att vara museiföremål till att bli 

utredningsmaterial. Ännu kan man alltså inte från museets sida ta ställning till vad som ska 

göras av det. Anders Björklund vill inte säga att det aldrig ska ställas ut men han inser dock 

att det finns vissa problem. Enligt honom handlar det mest om det praktiska, att bogvisiret är 

så enormt stort och tungt att det skulle behöva en egen byggnad. 

 

För Anders Björklund är frågan om vad som helst kan ställas ut, en fråga om att göra skada 

eller nytta. Han menar att det handlar om att ta ställning till om det vid en viss tidpunkt gör 

mer skada än nytta att göra en utställning. Han är noga med att påpeka att museer inte är 

sensationsmakare som söker publik och rubriker. Utställningar ska i första hand skapa debatt 

eller ligga till grund för förståelse. Han tycker att människor inte får lämnas ut eller exponeras 

i sitt sorgearbete, men att en utställning kring ett känsligt ämne som exempelvis Estonia också 

kan innebära en minnesplats som kan hjälpa till i bearbetandet av sorgen. När det gäller 

Estonia har också de olika anhöriggrupperna ställt sig positiva till en utställning. Detta 

bogvisir är antagligen den symbol för oro, skräck och sorg som diskuterats mest i Sverige på 

senare år. Dessutom är det enormt stort och skulle det hamna inomhus så folk kunde gå fram 

till det skulle det växa ytterligare. Denna överväldigande känsla måste man ta hänsyn till om 

det skulle bli aktuellt att visa upp det. 
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TEMATISK ANALYS 

Föremål 
Kan människan skildras utan sina saker? Kan människan förstås utom i relation till objekt, 

ting att njuta av, att leka med, ta till sig eller ta avstånd ifrån? Vi artikulerar ju såväl känslor 

som åsikter och önskemål genom föremål, från barnets första kroppsdoftande nappar och 

nussar till vuxenlivets bruksting, symbolföremål och alla slags flärd- och konstfulla pjäser. 

Vi uttrycker oss genom föremålen, och tvärtom: föremålen uttrycker vad människor tycker 

och tänker.14 

 
Museiutställningen liksom andra medier berättar historier. Skillnaden är att utställningen har 

möjlighet att skildra det förflutna genom de föremål som kan kopplas till berättelsen. 

Föremålen gör utställningen unik i mediesammanhang och Maria Perstedt, producent för 

utställningen Fursten, markerar tydligt att de inte är förhandlingsbara i utställningar. 

Föremålen är viktiga för att besökaren ska kunna komma en person eller ett ämne riktigt nära 

genom en utställning. Föremålen hjälper besökaren att förstå och dess laddning gör 

upplevelsen starkare än vad den skulle kunna bli på TV eller i radio.  

 

Autentiska föremåls laddning 
Man kan tala om autenticitet på olika nivåer. Med autenticitet i vår dokumentära tolkning 

menas samband i både tid och rum. Givetvis är detta en glidande skala som 

utställningsproducenter förhåller sig till på olika sätt. Som exempel kan nämnas de 

jordbruksredskap som visas i utställningen Fursten. De är autentiska i den meningen att de är 

gamla jordbruksföremål från bygden, dock härrör de inte från hertig Karls tid. Här kan man 

alltså tala om hög rumslig autenticitet men låg autenticitet tidsmässigt. 

 

Många museologer anser att föremål har ett inneboende objektspråk, att ting har förmågan att 

tala ett icke-verbalt språk, att de har en laddning. Gundula Adolfsson menar i sin avhandling 

Människa och objekt i smyckeskrin däremot att objekt inte alls har någon särskild laddning. 15 

Vi utgår från att autentiska föremål är laddade, men att den laddningen är kopplad till 

föremålets historia. Spencer Crew och James Sims (båda tidigare verksamma vid National 

Museum of American History i Washington DC) menar i essän Locating Authenticity: 

Fragments of a Dialouge att föremål som tagits ur sitt ursprungliga sammanhang förlorar sin 

                                                 
14 Björklund och Silvén-Garnert (1996) sid 7. 
15 Adolfsson (1987) sid 75. 
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innebörd och blir bara typexempel på hur något sett ut.16 Utifrån detta skulle föremål som inte 

kontextualiseras endast kunna ha ett estetiskt värde eller möjligen fungera som en referent till 

det förflutna. Svante Beckman, professor vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping, menar att ett 

föremål som är representativt för hur något sett ut vid en viss tid har ett referentvärde, medan 

det krävs autenticitet för att föremålet ska ha värde som kvarleva.17  

 

Kvarlevevärdet är alltså direkt knutet till autenticitet. Autenticiteten ligger till grund för att ett 

föremål överhuvudtaget kan vara laddat men det är berättelsen kring föremålet som är av 

störst vikt. Att se ett par skor från 1912 kan vara intressant i sig, men då fungerar de skorna 

bara som referent till hur skor såg ut vid den tiden. Att sedan få veta att dessa skor tillhörde ett 

barn som var med vid Titanics undergång ger föremålet en helt annan laddning. Anders 

Björklund från Sjöhistoriska museet menar att till och med vardagliga och triviala föremål 

som alla har hemma kan bli oerhört laddade och starka när de tillförs en berättelse. 

 

Genom sin laddning kan föremål hjälpa besökaren att förstå och ta till sig en berättelse. Här 

har museerna en viktig funktion i samhället. Museernas föremål måste kontextualiseras, det 

räcker inte att bara samla in föremålen, deras historia måste dokumenteras för att innebörden 

ska kunna förstås. Utan den blir föremålet bara ett exempel på utveckling. Anders Björklund 

menar att om ett föremål betyt t mycket för en person, eller varit viktigt för samhället under en 

viss tid så finns förutsättningar för att förmedla rika berättelser. 

 

Även för utställningar där fokus inte är på föremål utan där det som ska gestaltas är 

exempelvis tidsanda eller fenomen, är det inte mindre viktigt att de föremål som finns med är 

autentiska. Föremålen är fortfarande den viktigaste källan för att hjälpa besökaren i sin 

förståelse av innehållet. Föremålen blir till viss del ett bevis för att informationen i 

utställningen är sanningsenlig.18 Dokumentärmakaren Göran Olsson menar dessutom att det 

är oerhört kränkande som besökare att bli lurad. Om ett föremål skulle visa sig vara falskt 

riskerar museet hela trovärdigheten. Som besökare är det stor risk att man inte bara 

ifrågasätter just den utställningen utan allt som berättas på det museet.  

 

                                                 
16 Crew, Spencer och Sims, James (1991) ”Locating Authenticity: Fragments of a Dilalouge”, ur Karp, Ivan och 
Lavine, Steven (red) Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, sid 159. 
17 Beckman, Svante (1993) ”Om kulturarvets väsen och värde”, ur Anshelm, Jonas (red) Modernisering och 
kulturarv, sid 101-105. 
18 Crew och Sims (1991), sid 169. 
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Samdok har med sina samtidsundersökningar skapat möjligheten till en kontextorienterad 

föremålsinsamling. Föremål blir en del av ett undersökningsprojekt tillsammans med 

intervjuer, beskrivningar och fotografier. Föremålen får då en större kontext, förutom vem 

som ägt föremålet och hur gammalt det är, vilket länge varit de enda självklara uppgifterna på 

museerna.19  

 

Maria Perstedt, Karin Nygren och Birgitta Skarke tycker visserligen att man i möjligaste mån 

ska ha med de autentiska föremålen men att det ofta blir en praktisk eller ekonomisk fråga. 

Föremål som inte tål starkt ljus eller som måste larmas väljs bort till förmån för 

rekonstruktioner och rekvisita. Birgitta Skarke säger till och med att de i arbetet med ABBA – 

the exhibition inte ens reflekterade över att det var rekvisita de använde. De fokuserade mer 

på hur de kunde förmedla utställningens budskap än vilka föremål de använde för att göra det. 

 

Rekonstruktion/rekvisita 
Användandet av autentiska föremål eller rekvisita förefaller vara en fråga om vad som är 

viktigast, föremålen eller berättelsen. Här verkar ingen av intervjupersonerna vilja ta ställning 

fullt ut utan de menar att båda är lika viktiga. Resultatet blir en kompromiss mellan 

förmedlande av en historia och användandet av de föremål som faktiskt var med och skapade 

den historien. Samtidigt som föremålen ofta får stå tillbaka av praktiska skäl påpekar samtliga 

intervjuade hur roligt det är när de riktiga föremålen är med, att det blir en speciell laddning. 

 

Karin Nygren menar att användandet av rekvisita ibland kan fylla en viktig funktion. Vissa 

föremål kan vara svåra att hitta eller svåra att ställa ut, men samtidigt kan de vara viktiga för 

förståelsen av utställningen och för att visa något som är svårt att beskriva i ord. Problemet 

när det är hela miljöer som ska byggas upp är att en miljö som aldrig funnits i verkligheten 

konstrueras. Då går mycket av känslan förlorad från upplevelsen. I stället skulle man kunna 

rekonstruera en specifik miljö som faktiskt har funnits. Att besökaren kan se familjen 

Perssons hem. Visst såg inte alla hem ut på just det sättet men det blir ett talande exempel, 

som Göran Olsson säger. 

 

Självklart finns inte alltid tillgång till autentiska föremål och då kan rekonstruktioner vara 

viktiga för berättelsen. Det är dock viktigt att rekonstruktionerna inte heller utges för att vara 

                                                 
19 Silvén-Garnert, Eva (1999) ”Museernas samtidsforskning ur ett ideologiskt perspektiv” ur  Alzén, Annika och 
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autentiska. I utställningen Breven från Titanic markeras tydligt att vissa fotografier kommer 

från systerfartyget Olympic och alltså inte är autentiska. 

 

I utställningssammanhang framhålls vissa speciella egenskaper hos föremålen, exempelvis 

kan det betonas att det handlar om ett original. Men det kan också vara andra egenskaper som 

ska visas. Gundula Adolfsson menar att kopior i sådana fall kan vara en fullgod ersättning för 

original om förmedlingsvärdet vinner på det. Hon menar att originalet varken är mer eller 

mindre än ”en särskild utsaga om objektet”. 20 Vi anser tvärtom inte att en kopia som utges 

vara ett original kan ha samma laddning som originalet självt. 

 

Gestaltning 
Anders Björklund tycker att det är självklart att man inte får plocka in föremål hur som helst 

för att gestalta en berättelse. Som vi tagit upp tidigare kan rekonstruktioner och rekvisita vara 

befogade i vissa sammanhang, så länge de inte utges för att vara äkta. Det kan finnas olika sätt 

att markera skillnaden mellan autenticitet och konstruktion. Det behöver inte nödvändigtvis 

markeras i en text vid föremålet i fråga, gestaltningssättet kan räcka. 

 

Det vanligaste sättet är att det som är autentiskt och därmed värdefullt placeras i montrar. På 

så sätt får besökaren en känsla av vad som är äkta. Problemet med montrar kan vara att de 

lägger till något till föremålet, de berättar för besökaren att här finns något märkvärdigt. I 

vissa fall är det just det utställningen vill visa, men det behöver inte vara så. Montern ger en 

distans mellan föremålet och betraktaren och en del av känslan för föremålet kan förloras. 

Vissa föremål behöver man komma nära för att till fullo förstå dess innebörd, att se slitaget 

efter många års arbete med redskapet eller se de små detaljerna på tyget och förstå vilket 

hantverk som ligger bakom. 

 

En annan aspekt på gestaltning är det alltmer teknikinfluerade berättandet, där all upptänklig 

teknik används i museernas utställningar. Att skapa en upplevelse har blivit mer centralt än 

förståelse och mening. 21 En allmän uppfattning verkar vara att upplevelse skapas genom ljud-, 

ljus- och lukteffekter. Den upplevelse som kan uppstå genom föremåls laddning verkar 

                                                                                                                                                         
Hillström, Magdalena (red) (1999) Kulturarvet, museerna och forskningen, sid 185-87. 
20 Adolfsson (1987), sid 74. 
21 Lindwall, Karin (1999) ”Musealisering idag, aspekter på nutida historiebruk” ur Alzén, Annika och Hillström, 
Magdalena (red) (1999) Kulturarvet, museerna och forskningen. Rapport från en konferens, sid 157. 
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glömmas bort i sorlet från högtalare och bildskärmar som blinkar. Den teknikinfluerade 

gestaltningen utnyttjar föremålen, då de får fungera som ett slags sanningskriterium för 

utställningen. 22 De får bli bevis för att det som visas i utställningen är verkligt och sant. 

 

Låta föremål tala för sig själva  
Texten får ofta större betydelse än föremålet i en utställning. Utan texten tros inte betraktaren 

kunna förstå objektets innebörd alls. Utställarna utgår alltså inte först och främst från objektet 

utan från förklaringen till objektet. Att orden får så stor plats i många utställningar gör att de 

flesta gestaltningar, trots att de innehåller föremål, verkar vara tvådimensionella.23 Gundula 

Adolfsson menar att det ideala utställningsobjektet är undersökt med hänsyn till sin 

lämplighet att ingå i utställningsspråket och med hänsyn till sitt värde för ett överordnat 

utställningsbudskap.24 

 

Ett annat arbetssätt skulle kunna vara att utgå från föremålen i gestaltningen. Självklart kan 

inte föremål rent fysiskt tala för sig själva, det vi menar är att det vore bättre att utgå från den 

berättelse som är knuten till föremålet än att sätta ihop föremål från olika sammanhang för att 

gestalta något annat. 

 

Det kan räcka med att utgå från ett föremål och se vilka berättelser det har att förmedla och 

vilka andra föremål som är relaterade till det. I vissa lägen kan det bli svårt att förstå vad 

utställningen egentligen vill säga om för mycket information tas med i utställningen. När det 

gäller föremål eller ämnen som är starka i sig behövs en enkelhet för att förmedla dess 

berättelser. Som Göran Olsson säger ”Visa bara filmen från gaskammaren det räcker med det, 

det är bara det som behövs liksom”. 

 

Svåra saker 
Problematiken kring hur museer ska förhålla sig till svåra och problematiska ämnen är något 

som under senare år diskuterats en hel del. Det finns ingen tradition i Sverige att göra 

utställningar som tar upp det icke-positiva kulturarvet, traditionellt sett har det handlat om att 

visa upp sådant man kan vara stolt över. Det kan te sig problematiskt att behandla svåra 

ämnen utan att lämna ut någon eller verka sensationslysten. För det här fältet av utställningar 

                                                 
22 Lindwall (1999) sid 159. 
23 Adolfsson (1987) sid 61. 
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har dokumentären en tydlig plats. Att arbeta utifrån stor respekt för de inblandade, visa 

autentiska föremål och undvika påkostade gestaltningsformer. Dokumentären kan här stå för 

en enkelhet som krävs för att besökaren ska kunna ta till sig utställningen och möjligen också 

bearbeta något hemskt man varit med om. 

 

För dokumentärmakarna Göran Olsson och Susanne Björkman är det självklart att man kan 

göra dokumentärer om vad som helst, bara vinkeln känns befogad och arbetet utförs med 

respekt för de inblandade. Susanne Björkman uttrycker också vikten av att vara i tiden. 

Museichef Anders Björklund förtyd ligar att man inte får avstå från att göra en relevant 

utställning bara för att det blir känsligt eller svårt. Det är viktigt för museerna att befinna sig i 

verkligheten, en verklighet som inte bara består av sådant som är vackert och positivt. Om 

museerna inte upplevs som relevanta får de heller ingen reell funktion i samhället. En 

utställning som tar upp en inträffad katastrof som exempelvis diskoteksbranden i Göteborg 

hösten 1998 kan, om den görs med respekt och värdighet, vara en hjälp i sorgearbetet för 

överlevande och anhöriga, eller så kan en utställning vara ett sätt att förvalta en gemensam 

erfarenhet. Museet skulle på det sättet kunna bli en större mötesplats än vad det är idag, som 

Susanne Björkman menar. 

 

På grund av att föremål är så laddade kan det bli känsligt att ställa ut sådant som är 

problematiskt på olika sätt. Enligt Anders Björklund är det dock en risk man får ta, och ska ta, 

om utställningen kan fylla en funktion. Valet bör mer stå mellan om det skulle göra mer nytta 

än skada att föra ut materialet vid en viss tidpunkt. Är man övertygad om nyttan av 

utställningen är det bara att sticka ut hakan och göra den. Risken att någon skulle bli upprörd 

är faktiskt ganska liten. Risken att museet förlorar i anseende då det inte vågar visa upp något 

problematiskt eller ta ställning i en kontroversiell fråga är större. 

 

Från museernas sida finns dock en rädsla över att få kritik. Självklart vill ingen anklagas för 

att vara sensationslysten eller för att frossa i andras olycka. Karin Nygren uttrycker denna oro 

för kritik som en oro för att besökarna ska tro att museet gör utställningar enbart för att locka 

publik. Museerna säger själva att de ser tendensen att det kommer fler besökare om 

utställningarna är spektakulära eller behandlar ett iögonfallande ämne. Men återigen kan vi 

påpeka att huruvida en utställning uppfattas som sensationsinriktad eller befogad mer är en 

                                                                                                                                                         
24 Adolfsson (1987) sid 24. 
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fråga om hur materialet behandlas. Både anhöriggrupper för Estoniakatastrofen och drabbade 

av diskoteksbranden i Göteborg uttrycker tydligt i den allmänna debatten att de gärna skulle 

vilja att det gjordes utställningar kring detta. De ser det mer som ett sätt att mötas och minnas, 

ett sätt att tillsammans kunna bearbeta vad de varit med om. 

 

Rädslan för kritik grundar sig mycket i att det på museerna inte finns någon tradition att göra 

utställningar kring svåra ämnen. Inom andra medier är det självklart att också synliggöra det 

som är problematiskt eller till och med obehagligt. De tidiga museerna uppfördes som ett 

monument över den egna staten och fylldes med skatter som skulle visa landets makt och 

rikedom. Stefan Bohman, FD i etnologi och docent i museologi, menar att museernas uppgift 

under lång tid har varit att visa upp vårt positiva kulturarv, det vi kan ”gilla” och vara stolta 

över.25 Ett exempel på att denna syn fortfarande finns kvar på museerna är bokprojektet 

Adressat okänd, framtidens museiföremål som resulterade i en stolt samling väldigt snälla och 

trevliga föremål. 

 

De senaste åren har det dock debatterats en del kring vad det egentligen är som museerna 

visar upp och en förändring har börjat göra sig märkbar. Allt oftare ger utställningar exempel 

på att nu också det problematiska och svåra tas omhand av museerna. Från att enbart ha visat 

upp exklusiva dyrbarheter och kuriosa finns nu det vardagliga, allmängiltiga och till och med 

obehagliga på museer runt om i landet. Breven från Titanic är ett exempel på detta även om 

den utställningen behandlar en katastrof som ligger relativt långt tillbaks i tiden. Kanske är det 

viktigt att det får gå tid innan den här typen av katastrofer visas i utställningsform? Titanic 

kan jämföras med Estonia och Birgitta Skarke från Nordiska museet menar att Estonias 

bogvisir inte kommer vara lika starkt laddat om hundra år som det är idag. Då kommer det 

påminna om en hemsk olycka, men vara en i raden av många andra. Idag däremot tror hon att 

det är för jobbigt för de anhöriga att se det. 

 

Det kan också finnas ett annat problem i att något ”hamnar på museum”. Föremål eller 

händelser kan få högre dignitet och värde men de kan också göras ofarliga genom att de 

förvandlas till något passerat och mumifierat.26 När det gäller att föra in svåra frågor som 

exempelvis diskriminering och rasism på museer kan det få en negativ följd att besökaren ser 

                                                 
25 Bohman, Stefan (1997) ”Vad är museivetenskap och vad är kulturarv”, ur Bohman, Stefan och Palmqvist, 
Lennart Museer och kulturarv, sid 14. 
26 Bohman (1997) sid 14. 
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frågan som något tillhörande det förgångna, att de inte inser vikten av sitt eget engagemang 

och ställningstagande. Vi diskuterar däremot hur utställningar kan fungera som ett underlag 

för förståelse och debatt, hur museer kan öppnas upp och fungera som en minnes- och 

mötesplats. I det läget skulle museerna snarare kunna hjälpa till att lyfta fram ämnen och dess 

relevans i samhället. 

 

Vi anser att utställningsmediet kan beröra starkare än andra medier. Dels för att utställningen 

upplevs med hela kroppen och alla sinnen och för att autentiska föremål har en inneboende 

laddning. Dessutom går man som besökare till museet just med syftet att uppleva detta. TV:n 

däremot slås allt för ofta på utan något annat syfte än en stunds avkoppling. Föremål som 

förknippas med skräck, oro och sorg blir oerhört starka. Göran Olsson menar därför att 

hänsyn måste tas till tidsfaktorn i museisammanhang. 27 Om tio år kan föremål från Estonia bli 

oerhört viktiga för att hjälpa människor att förstå vad som hände, vidden av att förlora en nära 

anhörig, men för nära inpå katastrofen är det för hårt att hålla fram dessa föremål. Karin 

Nygren som arbetat med utställningen om Titanic påpekar också att det finns en skillnad i att 

se något på film och att stå inför de verkliga föremålen. 

 

Över lag framgår ur intervjuerna ändå att det känns viktigt att också ställa ut det som är svårt, 

utställarna Maria Perstedt, Karin Nygren och Birgitta Skarke verkar dock inte riktigt veta hur 

de ska förhålla sig till ett sådant material. När det gäller svåra eller kontroversiella ämnen är 

det viktigt att kunna vinkla sin berättelse och våga ta ställning. Det verkar vara problematiskt 

eftersom museerna traditionellt sett har uppfattats som objektiva kunskapsinstitutioner. 

Museerna har haft ett upplysande och utbildande syfte. Deras institutionella position tillåter 

dem att uttrycka sig inom vetenskapligt trovärdiga ramar. Dessa ramar bidrar till att det 

museet visar upp ses som en objektiv sanning. 

 

                                                 
27 Dokumentärmakarnas uppfattning om hur lång tid som behöver få passera skiljer sig dock markant från 
utställarna. Göran Olsson pratar om ett decennium medan Birgitta Skarke talar i termer om sekler. 



 58

Det dokumentära på museet 

Dokumentärer i olika former har stort utrymme i våra TV-kanaler idag. Inom fiktionen 

används gärna uttryck som lånats från dokumentären, exempelvis skakig handkamera. Nya 

former av dokumentärer har uppstått, med dokusåpan i spetsen, och traditionella 

dokumentärer lånar uttryck från fiktionen, där animation är ett talande exempel. Gränserna 

mellan dokumentär, fiktion och även konst för den delen har luckrats upp. Tidskriften Glänta 

uppmärksammade fenomenet och ägnade ett helt nummer åt att belysa problematiken. 28 Här 

diskuteras allt från dokusåpor och dokumentära strategier inom samtidskonsten till amatörporr 

och vittnespsykologi. Alla är givetvis inte överens om att det dokumentära är något positivt. 

Så här skriver Dagens Nyheter-recensenten Jonas Thente om det dokumentära i konsten: 

 

Till sist har jag varit tvungen att erkänna för mig själv, så som jag nu erkänner för dig, att 

det dokumentära i konsten tycks mig vara en styggelse som jag inte vill ha med att göra.  

(…) Det dokumentära har en förmåga att skita ner allting det kommer i kontakt med. 29 

 

Det dokumentäras spridning och uppluckring gör det svårt att ringa in begreppet och dess 

infiltration i andra medier än filmen, där den har sitt ursprung, mottas inte alltid välvilligt.  

 

Varför bör då dokumentären diskuteras i relation till museiutställningen och museibranschen? 

Helt enkelt för att det ger en ny vinkel att betrakta utställningsmediet ur, ett nytt perspektiv att 

kunna studera, analysera och kritisera ett medium där en mediekritisk tradition egentligen helt 

saknas, eller åtminstone förs på ett mycket internt plan. Även om dokumentärbegreppet är 

relativt svårt att definiera så är det allmänt känt, ett begrepp som på ett allmänt plan indikerar 

verklighetsanknytning och står i motsatsförhållande till begreppet fiktion som indikerar påhitt 

och konstruktion. 

 

Objektivitet 

En av våra utgångspunkter för denna studie är att museibesökare i allmänhet betraktar det som 

visas på museer som sant, objektivt och autentiskt. Denna utgångspunkt är kanske väl 

kategorisk, för säkerligen finns det museibesökare som kritiskt bedömer utställningars 

sanningshalt och objektivitet. Ett visst belägg för ovanstående utgångspunkt fås dock genom 

                                                 
28 Glänta nr 2-3 2000. 
29 Thente, Jonas (2000) ”Brev till redaktören” i Glänta nr 2-3 2000, sid 5. 
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de intervjuer med museimänniskor som vi presenterar här. Maria Perstedt, Birgitta Skarke och 

Karin Nygren ger alla uttryck för att de anser att det som museerna visar i allmänhet kan 

betraktas som objektivt gestaltat, att museerna har krav på sig att vara objektiva och inte att 

ingen enskild persons sanning får överväga. Anders Björklund däremot påpekar att det inte 

finns någon objektivitet i museers berättelser och att det aldrig går att komma ifrån att allt 

perspektiveras och styrs av de människor som tar fram, väljer ut och står för utställningarnas 

berättelser. 

 

Med Anders Björklunds syn som utgångspunkt blir det tydligare varför dokumentären har en 

plats på museet. Han klargör att det är alltid är någon som står för urvalet, någon som berättar. 

Anders Björklund menar att museiutställningar försöker vara representativa och skildra ett 

ämne från olika perspektiv, att utställningen ska fungera som ett diskussionsunderlag snarare 

än att uttrycka en åsikt. Men om man ändå aldrig kan uppnå kravet på objektivitet, varför inte 

tydliggöra att det rör sig om subjektiva berättelser, även på museerna? 

 

Maria Perstedt talar i intervjun ofta om berättelsen, vikten av att berätta en historia och 

Sörmlands museum har t o m som slogan ”Sörmlands museum har alltid en historia att 

berätta…”. I uttrycket ”att berätta” ligger implicit att det är någon som berättar. Någon som 

har valt en vinkel att berätta historien ur. 

 

Frågan är förstås om det ur ett narratologiskt perspektiv ens går att  betrakta en utställning 

som en berättelse. Arthur Asa Berger menar att en berättelse (narrative) innehåller en serie 

händelser som utspelar sig under en viss tidsperiod.30 Han skiljer vidare ut berättelser 

(narratives) från ickeberättelser (nonnarratives). Som ickeberättelser nämner han målningar 

och fotografier, sådant som finns inom en ram och saknar sekvensiellt berättande och 

ordningsföljd. Ickeberättelser, menar Berger, fö rmedlar en ögonblicksbild men inget 

händelseförlopp.31 Linjärt berättande är dock inte avgörande för berättelser (narratives) utan 

berättelsen kan lika gärna röra sig i cirklar eller andra former. 32 

 

Utställningar kan enligt ovanstående definition vara både berättelser och ickeberättelser. Vissa 

utställningar kan liknas vid fotografier eller ickeberättelser; ögonblicksbilder utan början eller 

                                                 
30 Berger, Arthur Asa (1997) Narratives in Popular Culture, Media and Everyday Life , sid 4. 
31 Berger (1997) sid 6. 
32 Berger (1997) sid 5. 
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slut. I andra utställningar sker ett sekvensiellt berättande, som kan vara linjärt eller icke-

linjärt. För att göra ytterligare en jämförelse med narratologin så har en berättelse (narrative) 

ofta, men inte alltid, en berättare (narrator), ett subjekt, som berättar historien. 33 Det är detta 

subjekt som ofta är så otydligt i museiutställningar och som skulle kunna göras tydligare med 

ett dokumentärt tänkande. 

 

För dokumentärmakarna Göran Olsson och Susanne Björkman är det självklart att inta en 

position som subjekt när de gör dokumentärer. Göran Olsson talar om dokumentären som 

”människor som skildrar verkligheten” och menar att dokumentärmakaren alltid har ett motiv 

till varför en viss företeelse är viktig att skildra. Susanne Björkman menar också att det 

personliga förhållningssättet är det som kännetecknar det dokumentära. Det subjektiva är 

således helt avgörande. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att museernas ambition är att skildra verkligheten 

objektivt. Däremot går åsikterna isär om huruvida man lyckas med det eller om det över 

huvud taget är möjligt. Här har dokumentären en stor lucka att fylla. Genom att tala i 

dokumentära termer och tydliggöra att det är en sanning som skildras och att den inte 

nödvändigtvis är den enda eller rätta så kan det skapas utrymme för en eftertänksamhet och 

kritisk hållning hos besökarna, och då kan museet fungera som en arena för diskussion i 

stället för att utge sig för att visa en objektiv sanning som står över all kritik. 

 

Fiktion och autenticitet på museerna 

Väl medvetna om att vi sticker ut hakan hävdar vi att mycket av det som visas på museer är 

ren fiktion. När ett museum väljer att gestalta ”en typisk 1800-talssmedja” med hjälp av 

föremål som vare sig hör samman i tid eller rum, i stället för att utgå från en verklig smedja 

som faktiskt har existerat, Karl Petterssons smedja i utkanten av byn såsom den såg ut 1862, 

är det samma sätt att arbeta som när man i TV-serien Rederiet gestaltar familjen Dahlén. 

Visst, en familj med viss verklighetsanknytning, en familj som rent hypotetiskt skulle kunna 

existera men som till alla delar är konstruerad, precis som den typiska smedjan som aldrig 

existerat. Det här är givetvis betydligt svårare att hantera när det handlar om historiska 

föremål, platser, händelser och människor, men som vi ser i exemplet med utställningen 

Fursten är det fullt möjligt att i alla fall ha ambitionen att hålla sig så nä ra sina källor som 

                                                 
33 Berger (1997)  sid 7. 
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möjligt, låta föremålen tala i sin rätta kontext i stället för att degraderas till rekvisita i en 

konstruerad miljö. 

 

De utställningar som vi analyserar i denna studie har alla förhållit sig på olika till sätt till 

frågan om hur autentiska föremål ska avvägas gentemot rekvisita. I Fursten har man hållit sig 

så nära de historiska källorna som möjligt, och i möjligaste mån använt autentiska föremål. 

Det har ändå ansetts acceptabelt att även ta med föremål som inte hör till tiden eller där 

ursprunget är okänt, då de är viktiga för gestaltningen. I Breven från Titanic är samtliga 

föremål autentiska men man använder bilder från andra fartyg och även från filmen Titanic. I 

båda dessa fall har man alltså valt att använda icke-autentiskt material helt medvetet för att de 

tillför utställningen något som inte kunnat göras på annat sätt. I båda fallen är det också ett 

faktum att det helt inte finns något annat material att tillgå. Maria Perstedt uttrycker också att 

de givetvis hellre skulle använt autentiska föremål om de hade haft tillgång till dem. 

 

Att använda icke-autentiskt material i en dokumentär produktion behöver inte vara ett 

problem. Ett visst mått av fejk eller konstruktion behövs ofta för att göra en bra gestaltning. 

Detta bekräftas också av båda dokumentärmakarna Göran Olsson och Susanne Björkman. 

Susanne Björkman menar att det är en balansgång hur mycket som regisseras i en 

radiodokumentär och att en gräns kan överskridas när det inte redovisas för lyssnaren vad det 

handlar om. Denna tanke kan överföras på utställningarna Fursten och Breven från Titanic; 

där har ett val gjorts att använda icke-autentiskt material, men de som gjort utställningarna 

talar också om relativt tydligt varifrån materialet, bilderna eller föremålen, kommer. Detta till 

skillnad mot ABBA - the exhibition där det inte verkar ha gjorts några medvetna val angående 

vilken typ av föremål som ska användas och hur eller om det ska tydliggöras för besökarna 

om det är autentiska föremål eller rekvisita. 

 

Göran Olsson har en lite annan syn på det autentiska, och menar att det inte är nödvändigt att 

betraktaren får veta om det är autentiskt material eller inte, han säger att han är övertygad om 

att man känner det. Detta kanske stämmer vad gäller film, men det är tveksamt om det 

stämmer i fråga om museiföremål, där det faktiskt är fullt möjligt att få besökarna att uppfatta 

ett föremål som autentiskt även om det är en kopia. Om man tar exemplet med väckarklockan 

från Estonia som finns på Sjöhistoriska museet, skulle man som besökare uppfatta om den 

bytts ut mot en annan likadan?  
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Arbetssätt 

För dokumentärmakarna Göran Olsson och Susanne Björkman är det viktigt att det 

dokumentära arbetet får ta tid. Göran Olsson pratar om en tidsperiod på flera år för att 

färdigställa en film, även om han arbetar med flera projekt samtidigt. Även Susanne 

Björkman menar att om något görs klart för snabbt hinner inget hända mellan 

ljudupptagningen och färdigställandet och då kan materialet kännas obearbetat och rått. 

 

Vad gäller de utställningar som vi analyserar i studien går det också att se att de som så att 

säga hamnar högre på den dokumentära skalan, Breven från Titanic och Fursten har haft 

längre produktionstid, cirka ett och ett halvt respektive två år, jämfört med ABBA-

utställningens fem månader. Självklart hinner fler val göras, avvägningar och omvärderingar 

om det finns mer tid att förfoga. 

 

En annan viktig faktor som dokumentärmakarna Göran Olsson och Susanne Björkman båda 

framhåller som viktiga i det dokumentära arbetet, är en nära relation till den eller det som 

gestaltas. Göran Olsson säger att det oftast är dokumentärmakaren själv som sett ett problem 

eller ett fenomen och således står för idén själv, till skillnad mot journalistiska uppdrag som 

ofta tilldelas av någon annan. Dokumentärmakaren har alltså själv ett motiv till att skildra en 

viss företeelse. Susanne Björkman påtalar också att det finns en risk med att komma den 

person man följer väldigt nära, så nära att personen kan bli utnyttjad. I de fallen är det viktigt 

att kunna ta ansvar för att ens dokumentära arbete kan bli skadligt för någon. 

 

Respekt för materialet, personligt engagemang och tid att låta materialet mogna verkar vara 

receptet för ett bra dokumentärt arbetssätt. I den serie utställningsexperiment som vi 

producerat inom ramen för denna studie fanns inte tillräckligt med tid för att bearbeta 

materialet. I efterhand kan vi också konstatera att mer tid skulle ha påverkat resultatet av 

experimenten avsevärt. Precis som Susanne Björkman påpekar behöver materialet tid att 

mogna, och denna tid fanns inte i det här fallet.  

 

Avsändare och subjektivitet 

Avsändaren, subjektet, kan göras synlig på olika sätt i utställningar t ex genom stil, personligt 

tilltal, vinkling av innehållet o s v. Det viktigaste är alltså inte att utställarnas namn 
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presenteras på en skylt, även om detta också är av betydelse, utan att en känsla av personligt 

förhållningssätt förmedlas och att det framgår att det är en subjektiv berättelse. 

 

Vad gäller frågan om avsändare, om det är viktigt att en dokumentär har en tydlig avsändare 

och huruvida detta skulle fungera i museisammanhang, finns tydliga skillnader mellan 

dokumentärmakarna och museimänniskorna. Både Göran Olsson och Susanne Björkman 

konstaterar att ett personligt förhållningssätt, en personlig prägel är kännetecknande för en 

dokumentär produktion. Göran Olsson liknar dokumentärarbetet vid konsthantverk, där ju ett 

stort mått av personlighet ingår. Museimänniskorna ser på avsändarrollen på ett annat sätt. 

Birgitta Skarke och Anders Björklund menar att en museiutställning är resultatet av ett 

kollektivt arbete och att de därför inte blir så personliga. Karin Nygren säger att museernas 

tradition av att visa en generell bild av något gör att det kan vara svårt att hitta en egen vinkel. 

Hon anser dock att det är bra att utställningarna färgas av dem som gjort dem, men att det 

sällan framkommer vilka personerna är. Anders Björklund är däremot inte säker på att en 

subjektiv syn på ett ämne är bra och pekar på museet som statligt finansierat offentlig rum, 

som ska användas för projekt av allmänt intresse. 

 

Här undrar vi om det är de intervjuade museimänniskornas väl invanda arbetssätt och 

svårighet att tänka i dokumentära banor, som gör att de ställer sig frågande till varför frågan 

om avsändare är viktig? De är tveksamma till vilken nytta det skulle det föra med sig att låta 

utställningar få en mer personlig prägel och tydligare avsändare. Vi kan anta att de aldrig 

tänkt i de banorna förut. För dokumentärmakarna var det däremot en självklar fråga.  

 

En tydligare avsändare skulle göra det mer påtagligt för museibesökare att utställningar inte 

visar upp en allmängiltig sanning, utan att det är någon som gjort ett urval och som berättar 

sin historia. I förlängningen medför detta en mer kritisk hållning hos museipubliken, ett större 

engagemang i att diskutera, kritisera och reflektera över utställningens innehåll och budskap. 

Detta måste ju även vara positivt för museerna, såvida inte dessa anser sig visa en objektiv 

sanning som står över all kritik.  

 

En jämförelse kan göras med dokumentärfilm, och andra program också för den delen, som 

visas i exempelvis Sveriges Television. I filmens början anges för det mesta med stor 

tydlighet vem som gjort filmen, ”En film av…”. Om man som tittare har kritik mot filmen, så 

vet man vem man ska kritisera, det finns en person som står bakom filmens budskap. Sedan 
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kan man givetvis även kritisera SVT för att ha sänt filmen, men det är kritik på en annan nivå. 

I museisammanhang däremot är det inte alltid lätt att ens få veta vem som står bakom en 

utställning. Ofta är det olika människor som står för olika delar av produktionen. Denna 

aspekt, att utställningar är resultatet av ett samarbete med väldigt många människor med olika 

specialistkunskaper, är något som återkommit i intervjuerna som en anledning till varför det 

är svårt att ha en tydlig avsändare i museisammanhang. Detta kan jämföras med exempelvis 

filmens värld, där det också är en oerhörd mängd människor inblandade, men där man ändå 

kan skriva i filmens början, ”En film av…”. Det har alltså inte med antalet medarbetare att 

göra om en produktion kan få en personlig prägel och tydlig avsändare. 

 

Dokumentära utställningar med personlig prägel skulle kunna tillföra museerna en dimension 

de saknar idag, göra museet till en arena för diskussion och möjliggöra ett deltagande i 

samhällsdebatten, på en helt annan nivå än idag. 
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SLUTDISKUSSION 

 

Detta är en explorativ studie, ett försök att introducera ett nytt begrepp - 

utställningsdokumentären. Dokumentärbegreppet, som i sig är svårdefinierat, hör hemma i 

den värld som lite slarvigt kan kallas medievärlden. Inom film, TV, radio och litteratur är 

dokumentären väletablerad och det finns en kunnig kritikerkår med specialistkunskaper och 

en rik begreppsflora till sin hjälp att bedöma de enskilda verken. I denna studie introducerar vi 

dokumentären i museivärlden, en värld som inte utan motstånd låter sig karaktäriseras som 

jämförbar med medievärlden och en värld där tradition av genreuppdelning och mediekritik så 

gott som helt saknas. Självklart uppstår problem. 

 

Att diskutera vad som kännetecknar en dokumentär med professionella dokumentärmakare 

ställer givetvis inte till med några som helst problem, men att diskutera samma problematik 

med museimänniskor är betydligt mer komplicerat. För museimänniskorna är det ovant att 

tänka sig genreuppdelning på museerna och de har svårt att förstå vad det tjänar till att sätta 

etiketten ”dokumentär” på en museiutställning. Detta gäller inte bara för de museimänniskor 

som vi intervjuat till denna uppsats, utan även de som på olika sätt medverkat i den serie 

utställningsexperiment som vi producerat inom ramen för projektet. 

 

Det tycks därför vara på sin plats att klargöra att målet med projektet inte är att visa att 

museivärlden som helhet måste förändras. Målet är i stället hitta en plats för 

dokumentärgenren på museet och visa att dokumentären kan vara ett bra komplement till 

museets övriga utställningar. 

 
 
Den utställningsserie som ingått i projektet var ett sätt att experimentera med dokumentära 

metoder och ta upp problem som på olika sätt berörts även i denna uppsats: hur låter man 

museiföremål tala för sig själva, kan vad som helst ställas ut, även svåra ämnen, hur viktig är 

avsändaren och får man ta ställning som museiutställare, o s v. Rummet för denna 

utställningsserie var ett genomgångsrum mellan museets reception och café, vilket gjorde att 

många människor passerade genom rummet utan att ha som primär avsikt att besöka 

utställningen. Att fånga dessa besökares intresse var svårt. Många reagerade visserligen på att 

det visades en ny utställning (fem utställningar visades på sex veckor), men därifrån till att 
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stanna upp på vägen till lunchen och ta till sig ett budskap är steget långt. Kanske är ett 

genomgångsrum inte rätt typ av rum att visa utställningsdokumentärer i. En fördel är ju att det 

passeras av många människor och kan de lockas att stanna till är det ju bra. Nackdelen är att 

det kan vara svårt att skapa det utrymme för eftertanke och kontemplation som kan behövas 

för att kunna uppleva exempelvis laddningen hos de autentiska föremålen. 

 

Som tidigare nämnts utfördes utställningsexperimenten under en mycket begränsad tidsperiod 

vilket gjorde att tid för eftertanke och bearbetning av materialet saknades. 

Utställningsexperimenten blev på det sättet kanske snarare reportage i utställningsform. 

Materialet var aktuellt och produktionstiden var oerhört snabb i museers mått mätt. En 

förutsättning för att klara denna snabba produktionstid var att hitta enkla gestaltningslösningar 

som kunde byggas på kort tid, utan att falla för frestelsen med färdiga moduler där bara 

innehållet byts ut. Idén att innehållet skulle få styra utformningen, var alltså grundläggande. 

 

Utställningsserien var också ett sätt att skapa en arena där museet kan delta mer aktivt i 

samhällsdebatten. En utveckling av serien skulle kunna vara att ett museum ställer ett rum till 

förfogande som en arena för samhällsdebatt med dokumentära förtecken. Utställningarna på 

denna arena behöver inte vara objektiva utan där ska finnas utrymme för personliga tolkningar 

av ämnen, historiska eller samtida, problematiska, vinklade, med laddade föremål eller helt 

utan föremål, kort sagt subjektiva utställningsdokumentärer. För att skapa dynamik i debatten 

är det också viktigt att utställningarna byts ofta och att olika typer av människor får komma 

till tals. Rent organisatoriskt skulle det kunna röra sig om en liten arbetsgrupp på museet som 

enbart arbetar med denna utställningsarena och där olika personer bjuds in för samarbete.  

 

Något som är grundläggande för dokumentären är verklighetsanknytningen och ofta är det 

just den aspekten, att det som visas faktiskt har hänt på riktigt, som berör och fascinerar. En 

utställningsdokumentär behöver inte vara så påkostad. Det autentiska materialet, bilderna, 

ljudet, föremålen - dokumenten - har en förmåga att förmedla något till betraktaren som 

kanske gör sig bäst i en mycket enkel gestaltning, utan påkostad scenografi. Som 

dokumentärfilmaren Göran Olsson säger ”Visa bara filmen från gaskammaren, det räcker med 

det”. 
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Men det räcker inte bara med materialet, en tydlig avsändare som tolkar och berättar, pekar ut 

riktningar och anger sammanhang, ett subjekt med en personlig anknytning till ämnet måste 

också till för att utställningen ska bli en dokumentär.  

 

I denna form blir utställningsdokumentären ett komplement till museernas övriga utställningar 

och ett forum för aktuell samhällsdebatt - något som saknas på svenska museer idag. 
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