
Våga visa, våga fråga
en studie i hur museer kan hantera utmanande 

ämnen

Malin Gustavsson

Examensarbete  (30  högskolepoäng)  i  museologi  för  masterexamen  inom  ABM-
masterprogrammet vid Lunds universitet.
Handledare: Pernilla Rasmussen
År: 2012

© Malin Gustavsson



Dare to show, Dare to ask – how can museums handle callenging 
topics?

Abstract
During the last  twenty years there's been a growing amount  of exhibitions that in 
different ways challenge peoples feelings and ideas. It can be exhibitions that show 
other interpretations of a phenomenon than the once we're used to see or subjects that 
can be found sensitive or provoking to some people. 

I've found an explanation to why museums show this type of exhibitions in the new 
role of the museum; it has gone from being a temple to being a forum. The museum is 
no longer set out to show the truth, it's now trying to be a place where different points 
of view can meet. With this master's thesis I set out to explore how museums think 
about,  and how they work when they challenge their  audience, but also how they 
work with people outside the museum before and during an exhibition.

To do this I've conducted a case study where I've explored how different museums 
have worked with the exhibition  Jerusalem by Elisabeth Ohlson Wallin. I've found 
that to be able to show challenging exhibitions museums need to communicate, both 
internal and external, and also they need to know why they show the things they do. 
Further more I've found that working with referential groups can be both including as 
well as excluding. It can give you a more complex view of something but also when 
you let a small group of people answer for a large group of people to questions who's 
answers are highly individual, the answers you get might not be representative. The 
reasoning that follows gives birth to a discussion where you on the one hand have the 
ideal that no one should be offended of what you show and on the other you have 
freedom of expression.    

Master’s thesis
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Inledning

Det ställs allt högre krav på att museer ska vara platser för dialog och utbyte. Som ett  
resultat  av detta  har  det  de senaste  tjugo åren utformats  alltfler  utställningar  som 
utmanat människors uppfattningar och idéer. Vissa av dessa utställningar har gjorts 
för att låta röster som tidigare inte fått komma till tals höras och på så vis uppmanat 
till att se på och tolka material på nya sätt. Andra utställningar har visat material som 
på olika sätt kan uppfattas som känsligt eller till och med provocerande. Ibland har 
den här typen av utställningar lett fram till olika sorters kontroverser och upprörda 
diskussioner, detta även om museerna haft en noggrann planering inför utställningen 
och tänkt igenom det som ska visas (Macdonald 2005, s. 195). I kulturpropositionen 
Tid  för  Kultur, från 2009,  står  det  i  målformuleringen att:  ”Kulturen ska vara en 
dynamisk,  utmanande  och  obunden  kraft  med  yttrandefriheten  som  grund” 
(Regeringen 2009, s. 26). 

I  och  med  det  ökande  antalet  utmanande  utställningar  har  det  uppstått  flera 
kontroverser och blossat upp debatter som rört museer. Frågorna har ofta handlat om 
vad museer ska visa, vilka frågor som ska tas upp samt hur dessa ska tolkas och 
presenteras.  Debatten  har  t  ex  rört  utställningar  som  behandlat  frågor  som 
kolonialism,  folkmord,  sexualitet  och religion men det kan naturligtvis  handla om 
ämnen som berör på andra sätt (Cameron 2006). I Sverige har vi de senaste 10 åren 
haft ett antal sådana här kontroverser som jag kort kommer att presentera nedan. 

Bakgrund
På vernissagen för utställningen Making difference på Historiska museet i Stockholm, 
2004, förstörde Israels dåvarande ambassadör, Zvi Mazels,  konstverket  Snövit  och 
sanningens  vansinne.  Dror  Feiler  och  Gunilla  Sköld-Feilers  konstverk  var  en 
installation  där  en bild  av den kvinnliga  palestinska  självmordsbombaren,  Hanadi 
Jaradat, placerats i en vit båt som seglade i ett rött blodliknande hav. Efter attacken 
uppmanade Mazel  publiken att  rösta om vem som skulle lämna museet,  han eller 
konstnären. Stämningen har beskrivits som obehaglig och till sist eskorterades Mazel 
ut under häftiga diskussioner med dåvarande museichefen Kristian Berg (Malmström 
& Ekinge 2007). Media runt om i världen anklagade Sverige och museet för att vara 
antisemitiska (Blomberg, Carlén & Stening 2011). 

Kulturen i Lund hamnade i händelsernas centrum 2007 när man visade A history of  
sex,  en fotoutställning av den amerikanska konstnären Andres Serrano som visade 
utmanande  bilder  av  sexuella  situationer  Utställningen  blev  delvis  förstörd  av 
nationalsocialister som slog sönder tavlor och uppträdde hotfullt. Efter dådet rådde en 

4



osäkerhet  inför  hur  man från museets  sida  skulle  tackla  situationen som uppstått. 
Skulle  utställningen stängas,  och i  så fall  helt  eller  delvis?  Skulle  den visas i  sitt 
befintliga skick eller skulle man reparera skadorna? (Zillén, Arvidsson &Assarsson 
2007)

Kontroverser i samband med utställningar behöver inte bestå i våldsamma handlingar 
eller hot om sådana utan det kan också handla om anklagelser mot museet angående 
hur man agerat när man visat sådant som upprört eller väntats uppröra publiken. På 
Världskulturmuseet i Göteborg (VKM)1 har man vid två tillfällen anklagats för censur 
när man av olika anledningar valt att låta bli att visa konstverk i utställningar. Första 
gången det inträffade var under utställningen  No name fever – Aids in the age of  
globalization 2005 då  man  valde  att  plocka  ner  tavlan  Scène d'amour av  Louzla 
Darabi.  Tavlan  föreställde  ett  älskande  par  tillsammans  med  verser  ur  Koranen. 
Medlemmar  i  museets  personal  signalerade  redan innan utställningen invigdes  att 
detta skulle kunna vara kontroversiellt men man bestämde sig ändå för att ha med den 
i  utställningen.  Cajsa  Lagerkvist  på  VKM berättar  hur  man  under  månaden  efter 
utställningens öppnande mottog ett stort antal mejl från muslimer som hade sett eller 
hört talas om tavlan. I mejlen bad man museet att redigera bort texten från tavlan eller 
att  avlägsna  tavlan  ur  utställningen.  De  flesta  av  de  600  mejlen  var  artigt  och 
respektfullt  formulerade  medan  några  få  var  aggressiva  och  hotfulla  (Lagerkvist 
2006). Lagerkvist berättar hur meningen med att ha med tavlan i utställningen var att 
den  skulle  vara  en  hyllning  till  lust  men  nu uppfattade  flera  människor  den som 
kränkande och man ansåg från museets sida att den därmed verkade för exkludering 
av vissa  grupper.  Museiledningen bestämde  sig  därför  för  att  ersätta  den  med  en 
annan tavla av samma konstnär. Massmedia nappade snabbt på det som hade hänt och 
de var i  allmänhet mycket  kritiska till  beslutet.  Man fokuserade på de få hot som 
framställts,  påstod att  VKM låtit  rädslan ta över och sa att man genom att ta bort 
tavlan riskerat yttrandefriheten (Ibid.).

2010 blossade en liknande debatt upp i massmedia. Då gällde debatten Jerusalem, en 
fotoutställning av Elisabeth Ohlson Wallin som visades på VKM i november 2010. 
Fotografierna i  utställningen föreställer  HBTQ-personer (HomoBiTransQueer) som 
tillhör  de  abrahamistiska  religionerna  (kristendomen,  judendomen  och  islam). 
Bilderna är  tagna på plats  i  Jerusalem och några av dem föreställer  nakna män  i 
sexuella  situationer.  I  bilderna  förekommer  även  citat  från  de  abrahamistiska 
religionernas  heliga  skrifter  där  de  fördömer  HBTQ-beteende (Grinell  2012).  När 
utställningen visades på VKM innehöll den en bild mindre än vad man hade tänkt 
från början. Vad detta berodde på råder delade meningar om men när pressen fick nys 
om att man hade rådfrågat representanter ur de religioner vars texter förekommer i 
bilderna inför utställningen och att man efter det valt att ta bort en bild höjdes röster 
om självcensur och inskränkningar av yttrandefriheten (Ibid.). 

Händelser som dessa har länge fascinerat mig och jag tycker att de visar på museets 
makt/möjlighet att  väcka känslor.  Det jag nu har velat  undersöka är hur man från 
museet sida ser på denna möjlighet och detta ansvar: Hur tänker man kring att utmana 
sin publik? Mycket av de studier som gjorts på ämnet utmanande utställningar handlar 
om direkta analyser av diverse kontroverser som uppstått kring specifika utställningar. 
1Lista med förkortningar finns i bilaga 1
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Jag vill istället lyfta fram varför man visar utmanande utställningar och koppla det till  
museernas uppdrag samtidigt som jag vill undersöka hur man på museet arbetar inför 
den här typen av utställningar. Mycket av den litteratur som finns, beskriver vikten av 
att  använda  sig  av  referensgrupper  i  arbetet  med  utställningar  men  man 
problematiserar sällan vad det innebär. Detta är något jag vill göra i och med denna 
uppsats. Utställningen Jerusalem kommer att fungera som ett exempel på hur man på 
museer kan hantera utmanande utställningar och jag har under våren 2012 genomfört 
en fallstudie där jag undersökt hur olika museer arbetat med utställningen samt hur 
man i arbetet använt sig av kontakter utanför museet.  
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Problemformulering, syfte och forskningsfrågor

Som jag nämnde tidigare står det i målformuleringen i kulturpropositionen  Tid för  
Kultur från 2009 att: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft 
med yttrandefriheten som grund.” Vidare motiverar man målet med att:
 

Ett levande samhälle behöver ett starkt kulturliv som med självförtroende fritt kan spegla, granska 
och  ifrågasätta  rådande  maktförhållanden  och  invanda  föreställningar.  Genom att  beröra  och 
inspirera  bidrar  kulturen  både  till  att  stärka  oss  som enskilda  individer  och  till  att  utveckla 
samhället  som  helhet.  Konsten  måste  få  utvecklas  på  egna  villkor  och  nya  perspektiv  på 
kulturarvet  måste  hela  tiden  ges  utrymme.  Att  slå  vakt  om kulturens  möjlighet  att  vara  en 
dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället är därför den grundläggande uppgiften för 
kulturpolitiken. [...]Yttrandefriheten är av central betydelse i vårt samhälle. En mångfald röster 
och  en  fri  debatt  är  en  grundläggande  förutsättning  för  en  levande  demokrati  och  en  fri 
åsiktsbildning. Det är en viktig och självklar uppgift, inte minst för kulturpolitiken, att skydda 
denna frihet. 

Regeringen 2009, s 28

Museerna ska i sitt arbete förhålla sig till detta men som vi sett ovan är att utmana inte 
alltid helt problemfritt. Hur ställer sig museer till den problematiken? Detta vill jag i 
och med denna uppsats undersöka. När Willard L. Boyd, professor i juridik och f d 
chef för Field museum of natural history i Chicago talar om museer och kontroverser 
säger han att ingen, framförallt inte experter, gillar att få sina åsikter utmanade. Trots 
detta  menar  han att  bara för  det  kan inte  museer  och museiproffesionella  avfärda 
kritik som okunskap utan om museet kan utmana andras åsikter måste andra kunna 
utmana  museet.  Det  ska  fungera  som ett  forum för  olika  perspektiv  och museets 
personal måste lyssna till  och reflektera över varierande åsikter (1999, s. 187). Att 
museet ska fungera som ett forum är något som museologer runt om i västvärlden 
återkommer till (Cameron 1971, Stam 1993, Hooper-Greenhill 2000, Svanberg 2010). 
Men hur ska denna dialog fungera i  praktiken och på vilket  sätt  ska utomstående 
kunna påverka vad som i slutändan visas på museet? När man på VKM efter dialog 
med  personer  utanför  museet  talade  om  att  ta  bort  en  bild  i  ur  den  ännu  inte 
färdigställda  utställningen  Jerusalem reagerade  massmedia  snabbt  och  kom  med 
anklagelser om censur (Grinell 2012). Så bör man låta publik och allmänhet påverka 
det som visas på museet? Och hur ska man i så fall göra det?  

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  varför  man  på  museer  arbetar  med 
utmanande  ämnen  i  sina  utställningar  och  hur  detta  i  praktiken  kan  gå  till. 
Undersökningen handlar även om hur museet  kan förhålla  sig till  och arbeta med 
personer utanför museet i samband med att man förbereder en utställning som har ett 
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innehåll som kan utmana publikens idéer och uppfattningar. I slutändan väcker det 
frågor som hur man ser på yttrandefrihet och var gränsen går för vad man får och inte 
får visa. Jag vill finna olika förhållningssätt och men också dess konsekvenser. 

Att museer ska visa utmanande utställningar står klart om man ser till deras uppdrag 
men att göra det är inte helt problemfritt. Mina frågeställningar är således:

• Hur ska museet visa utmanande utställningar?
◦ Vilken roll ska museet spela?
◦    Var går gränsen för vad man får visa?

• Hur ska utomstående få påverka arbetet med utmanande utställningar?

Avgränsning 
Jag  undersöker  inte  vad  som gör  en  utställning  utmanande  eller  hur  kontroverser 
uppstår.  Det finns  ofta  faktorer  som har  en stor roll  då kontroverser uppstår  som 
ligger utanför museets kontroll som t ex massmedia. Steve Dubin, professor i ”Arts 
administration” på Columbia university, menar att de ofta är med och konstruerar, 
förstorar upp och upprätthåller kontroverser som rör museer. Han säger att de gärna 
gör en följetong av det och har svårt att motstå saftiga historier (1999, s. 14). Att 
media hade en stor roll i det som hände då Jerusalem visades i Göteborg står ganska 
klart (Grinell 2012). Jag kommer inte att fokusera på denna debatt utan den kommer 
endast att beröras i förhållande till hur man på museet förhöll sig till den och hur man 
från museets sida tänker kring medias roll. 

Jag ska försöka hålla mig så kort som möjligt kring den kontrovers som uppstod i 
Göteborg och vad som gick fel där. Jag vill snarare komma åt vilka tankar som låg 
bakom de beslut som togs. I Göteborg går åsikterna om vad som hände isär men jag 
kommer att återge de olika bilder jag fått och försöka låta bli att bedöma vem som har 
rätt eller fel. Jag väljer dock att beskriva händelseförloppet då det var en viktig del av 
förberedelserna inför utställningen på VKM men då utgår jag ifrån det jag fått veta i 
mina intervjuer, artiklar som skrivits av personal samt den utredning som gjordes i 
efterspelet till utställningen och bortser från den bild som massmedia målade upp.

Det här är inte en utvärdering av hur olika museer arbetat med  Jerusalem  utan en 
undersökning av hur man förbereder sig för utmanande utställningar i allmänhet, där 
Jerusalem får fungera som ett exempel. 

Begrepp och definitioner

Svårt/kontroversiellt/tabu
I  litteraturen  har  jag  funnit  ett  antal  olika  begrepp  som  beskriver  den  typ  av 
utställningar jag har valt att kalla utmanande. För det första finns begreppet ”Difficult 
exhibitions” vilket jag har valt att översätta med Svåra utställningar. Här handlar det 
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ofta om utställningar med ett innehåll som väcker obehagliga minnen eller känslor 
hos besökarna. Man tar upp exempel på utställningar som visar katastrofer, folkmord 
eller personliga trauman. För det andra finns begreppet ”Controversial exhibitions” 
som jag menar är  Kontroversiella utställningar. Det är ofta utställningar som visar 
ämnen som människor kan uppfatta som provocerande då de tar upp ämnen som är 
känsliga för en del personer. Det kan vara utmanade konst men också utställningar 
över historiska skeenden där det finns flera olika tolkningar av vad som faktiskt hänt 
eller  olika  uppfattningar  om vad  som är  viktigt  att  lyfta  fram.  Ett  exempel  som 
ständigt återkommer här är Enola Gay-skandalen.2 Det finns även de som väljer att 
använda sig av begreppet tabu-ämnen eller ”hot-topics” för att beskriva den här typen 
av utställning. Skillnaderna mellan de olika begreppen är hårfin och gränserna mellan 
dem suddas lätt ut. I vissa texter likställer man dem, andra berör bara det ena och i 
vissa är det oklart om det är någon skillnad. Jag väljer därför att röra mig bort ifrån 
dessa  begrepp  och  använda  mig  av  ordet  utmanande.  Det  kan  vara  att  utmana 
besökaren  känslomässigt  men  också  att  utmana  besökarens  tankar  och  idéer  om 
verkligheten.  Detta  är  något  både  svåra  och  kontroversiella  utställningar  har 
gemensamt,  att  de  på  något  sätt  utmanar  besökaren.  Ibland  använder  jag  dock 
begreppen ovan då jag refererar till författare som använt begreppen i fråga.  

Yttrandefrihet
Yttrandefrihet är ett komplicerat begrepp och ibland kan det krocka med tankar om att 
alla  ska  känna  sig  välkomna  på  museet.  Det  är  en  grundläggande  rättighet  som 
samtidigt  innehåller  en  del  motsättningar  och  begränsningar.  Cajsa  Lagerkvist, 
museolog och utställningschef på VKM, berättar i en artikel hur detta blir extra tydligt 
i ett samhälle med kulturell mångfald. Hon säger att ingen får bli trakasserad för vem 
hen är samt att alla har rätt  att respekteras för sin religion och säger att  detta kan 
innebära  att  man  inte  alltid  kan  uttrycka  allt  det  man  tänker,  framförallt  inte  på 
offentliga  institutioner.  Hon  menar  att  yttrandefrihet  också  innebär  vissa 
maktstrukturer då vissa institutioner har makten att  definiera vilket  utrymme olika 
röster ska ges samt hur och var marginaliserade röster ska kunna höras (Lagerkvist 
2006, s. 63). 

Ett viktigt argument att föra fram då man talar om varför det är viktigt att verka för 
yttrandefrihet även då människor kan ta illa upp av det som sägs finner jag i John 
Stuart Mills  Om friheten som gavs ut för första gången 1859.  Enligt honom handlar 
det inte bara om att man har rätt att uttrycka sin åsikt utan kanske framförallt att man 
har rätt att ta del av alla åsikter, även de som skiljer sig från ens egna. Han säger att 
allt nedtystande av en debatt förutsätter att man ser sig själv som ofelbar (1984, s. 24). 
Det är även viktigt att alla åsikter får uttryckas för att de ska kunna granskas och 
kritiseras:  ”De  meningar  som  vi  litar  mest  på  har  inga  andra  garantier  för  sin 
sanningshalt  än  att  de  står  öppna  för  hela  världens  obehindrade  kritik  och 
verderläggning” (Mill 1984, s. 28). 

2För att uppmärksamma att det var 50 år sedan atombomben fälldes över Hiroshima ställde man på Smithsonians 
National  air  and  space  museum  i  Washingtion  DC  ut  flygplanskroppen  till  planet  som  fällde  bomben. 
Utställningen kritiserades bl a av krigsveteraner för att fokusera för lite på varför bombningen ägde rum och för att  
lägga för stort fokus på de förluster som drabbade den japanska befolkningen. Det slutade med att utställningen  
fick stängas och chefen för museet tvingades avgå (Mayr 1998).  För mer information se t ex  The Enola Gay 
fiasco: History, politics and the museum av Otto Mayr
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Curator
I uppsatsen kommer jag att använda mig av ordet curator för att beskriva den person 
vars roll i utställningsarbetet är att välja ut vad som ska finnas med i utställningen. 
När det kommer till konstutställningar är det ett ord man använder på svenska såväl 
som  på  engelska  men  när  det  kommer  till  kulturhistoriska  utställningar  är  inte 
användandet av begreppet lika utbrett i svenskan. Bland mina informanter används 
begrepp som curator, intendent eller intendent med innehållsansvar för att beskriva 
personer med samma eller liknande uppgifter. Jag kommer dock att använda det även 
då jag beskriver kulturhistoriska utställningar då jag inte tycker det finns något ord 
som kan ersätta det och ge det samma betydelse. 
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Museologiskt forskningsläge och museologisk 
teori

För att placera mina frågeställningar i ett museologiskt sammanhang har jag tittat på 
forskning som rör museets förändrade roll. Framförallt handlar det om förändringen 
från det moderna museiprojektet till det postmoderna museet då jag uppfattar denna 
förändring  som viktig  för  att  förstå  varför  museer  visar  utmanande  utställningar. 
Teoretiska  resonemang  som  förs  kring  denna  förändring  kommer  jag  senare  i 
uppsatsen att använda då jag diskuterar mina resultat. Jag tänker här kort presentera 
hur denna förändring sett ut för att sedan gå vidare och titta på ett antal frågor som 
påverkats av denna förändring. Jag inleder med frågor som rör museet som auktoritet  
och vem som har makt över vad som visas för att sedan gå vidare och tala  museets  
sociala ansvar. Sedan följer ett litet avsnitt om hur ekonomiska intressen kan påverka 
vad museet visar. Kapitlet avslutas med en kort genomgång av delar av den forskning 
som bedrivits i ämnet utmanande utställningar.

Från det moderna museet till det postmoderna
Museologisk  forskning har  under  slutet  av  1900-talet  rört  sig  bort  från  synen  på 
museet som ett palats, en skattkammare och emot bilden av museet som ett forum, en 
dialog mellan curator och publik (Stam 1993, s. 273). Många anser att museet ska 
vara en plattform för demokratisk diskussion, där olika röster och perspektiv ska få 
höras snarare än en plats för auktoritär indoktrinering och museet anses därför inte 
heller kunna vara passivt i aktuella frågor. Fredrik Svanberg kopplar samman detta 
med  två  viktiga  principer  för  museet  idag:  ”inreach”  och  ”outreach”.  ”Inreach” 
handlar om att  låta publiken delta i museiarbetet,  att  museet  vara ska en plats för 
samarbete. ”Outreach” i sin tur handlar om hur museet bör gå utanför museets väggar 
och använda sin kompetens på flera nya arenor (Svanberg 2010, s. 20). 

Museet som auktoritet och instrument för uteslutning
Den franske museologen Bernard Deloche menar att även om man på museet arbetar 
för ett mer öppet klimat och för att visa flera röster så kan det inte sägas vara neutralt  
utan museerna är instrument  som används för att  sprida idéer och känslor,  för att 
återuppliva minnen och bevara det som inte får glömmas. Museet kan på så vis öka 
medvetenheten  hos  befolkningen och skapa förståelse för  olika  fenomen (Deloche 
2003, s 45). Museet verkar således behålla sin auktoritet på så vis att det fortfarande 
är är museet som hyser utställningarna och bestämmer vad som ska visas och hur det 
ska visas. Till sist handlar ändå vad museet är om makt: vem styr vad som visas? 
(Stam 1993,  217)  Man kan se museet  som en karta  där  den som ritat  kartan har 
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makten över vad som ska gå att hitta respektive vad som inte syns, vad som är viktigt 
och vad som inte är viktigt (Hooper-Greenhill 2000, s. 17). Då museet traditionellt 
har setts som en auktoritet har publiken förväntat sig och förväntar sig till viss del 
fortfarande  att  få  se  ”sanningen”  (MacDonald  1996,  s.  5).  Den  brittiska 
socialantropologen Sharon MacDonald säger till exempel att utställningar tenderar att 
visas  som  färdiga  fakta  snarare  än  resultat  av  processer.  Här  inspireras  hon  av 
Foucault och säger att makt är inblandat i skapandet av kunskap, i valet av vad som 
visas och vad som inte visas (1998, s. 3 se även Hein 2000, s. 14f). Det verkar alltså 
som att även om publiken ges chans att delta så är det fortfarande museet som har 
tolkningsföreträde; att man genom sitt arbete med samlingarna, i utställningsarbetet 
och i programverksamheten ordnar historien, naturen, samhället och visar folk hur de 
ska  tänka  i  olika  frågor.  I  denna  process  objektifieras  vissa  idéer  och  görs  till 
allmänna regler medan andra mystifieras eller förtrycks (Ames 1992, s. 111). 

Även om folk skämtsamt kan säga att museet är ett 'mausoleum för gamla saker' eller 
komma  med  romantiska  uttalanden  om att  museer  är  'platser  att  vandra  runt  och 
drömma i' så är det trots allt så att museet är en mer aktiv agent än dessa uttalanden 
låter påskina; museet fungerar som en katalysator, en meningsbyggare (Hein 2000, s. 
15).  Museet borde därför ses som en aktiv producent av kultur  något som väcker 
frågor  om identitet,  moraliska  förpliktelser,  relationen  till  publiken,  vad  som ska 
representeras i utställningarna och vilka ”fakta” som ska lyftas fram (Svanberg 2010, 
s. 18). Att kontrollera ett museum innebär att man till viss del har kontroll över hur 
samhället representeras samt dess värderingar och sanningar (Duncan 2005, s. 79). 
Museet har makt att namnge, representera sunt förnuft, forma en officiell version av 
något,  representera  en  social  värld  och  beskriva  det  förflutna  och  på  så  vis  kan 
individuella curatorer göra skillnad beroende på vilken ställning de tar i olika frågor 
(Hooper-Greenhill 2000, s. 19). Man kan säga att museet genom vad de väljer att visa 
utgör ett ideologiskt och politiskt verktyg för uteslutning (Smeds 2007 s. 75).

När det postmoderna museerna inte kan förmedla en absolut kunskap och inte längre 
ses som samma auktoritet som de en gång gjort kan de bara erbjuda representationer 
och tolkningar av världen. Det finns inte ett budskap att förmedla med en röst. Som 
en konsekvens av detta finns det enligt Gerard Corsane, museolog vid university of 
Leicester, två frågor man måste ställa:

− Vilkas röster ska höras?
− Hur kan man låta olika röster höras?

Det finns en idé om att alla oberoende ålder, kön, klass, etnisk bakgrund, religiös 
övertygelse eller politisk tillhörighet ska representeras på museet (Corsane 2005, s. 9). 
De  som  representeras  i  samlingarna  och  i  utställningarna  kräver  i  allt  större 
utsträckning att få påverka i hur de representeras på museet och på samma sätt vill 
konstnärer allt oftare styra över hur deras konst ska visas (Hein 2000, s. 42). Hilde 
Hein, filosof och museolog, påpekar sedan att det inte är säkert att museiobjekten har 
samma  innebörd  innanför  museets  väggar  som objekten  en  gång haft  för  de som 
tidigare haft dem; dvs museiobjekten kan ha en helt annan innebörd för de som nu vill 
tolka objekten än den betydelse de har tillskrivits på museet ( Hein 2000, s. 43).  
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Vidare problematiserar Hein det växande kravet på att museerna ska låta alla röster 
höras, vara alla till lags och leverera en upplevelse som tilltalar alla. Hon menar att 
man inte alltid kan sträva efter att göra alla nöjda: 

Decisions of all kinds, including whether or not something should be exhibited at all, must be 
made on a case-by-case basis by each museum, according to its need and the dictates of its chosen 
logic. These decisions must not be reached in a manner that deludes the public or desensitizes 
people to the fractiousness of the world. Agreement is not always the best policy, and its possible 
that unanimity is reached only when nothing that matters is at stake. 

 Hein 2000, s. 146

Det är alltså museet, eller personer på museet, som väljer ut vad som visas och museet 
fungerar  på  så  vis  fortfarande som en kulturell  auktoritet  med  tolkningsföreträde. 
Detta väcker frågor om museets sociala ansvar och hur man väljer vilka frågor som 
ska tas upp.

Museets sociala ansvar
Om museet tidigare ansågs vara en plats där man konserverade kultur och förmedlade 
kunskap från förr ska det nuförtiden snarare fungera som en agent som arbetar för 
social  förändring (Hein 2000, s.  98).  Det krävs  ett  erkännande av möjligheten att 
påverka sociala orättvisor men också organisationens ansvar att använda sin auktoritet 
på ett sätt som stämmer överens med samhällets värderingar (Sandell 2002, s. 18). 
Alla museer, och gallerier, har ett socialt ansvar (Sandell 2002, s. 4). 

Museer används alltmer i massmedia som tolkare av politiska och sociala skeenden 
(Smeds 2007 , s. 77, Sandell 2002, s. 17). Sandell menar att museet kan påverka på 
flera sätt: Individen kan påverkas på ett personligt plan, det kan vara psykologiskt, 
känslomässigt eller genom att denne får ny kunskap, men att hur individen faktiskt 
påverkas inte behöver stämma överens med vad man från museets sida tänkt då man 
utformat utställningen. Museet kan också påverka det samhälle det existerar i då det 
kan vara en katalysator för samhällsengagemang (Sandell 2002, s. 5ff). Han påpekar 
att samtidigt som museet har en möjlighet att påverka ska man dock akta sig för att  
överdriva vad det faktiskt kan åstadkomma. Ett museibesök kanske inte kan förändra 
åsikter som är djupt förankrade hos någon, men någon som ännu inte format åsikter 
och värderingar i en fråga kanske kan få en utmaning eller en tankeställare (Sandell 
2002, s. 17). 

Hur ska museet då välja vilka frågor man ska lyfta, vilka åsikter som är de ”rätta”?  
Hilde Hein talar om institutionens moral, museets ansvar att följa etiska koder och 
säger att förutom att museet har ett moraliskt och etiskt ansvar gentemot samhället har 
statligt finansierade museer också ett ansvar gentemot befolkningen (Hein 2000, s. 
91ff ).  Sandell  citerar Edmund Barry Gaither, chef och curator på Museum of the 
national center of afro-american artist i Boston, som säger om museer att: 

They ought to increase understanding within and between cutural groups in the matrix of lives in 
which  we  exist.  They  ought  to  help  to  give  substance,  correction  and  reality  of  the  often 
incomplete stories we hear about art and social history. They should not dodge the controversy 
that often arises from the reappraisial of our common and overlapping pasts. If museums can not 
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muster the courage to tackle these considarations in ways appropriate to their various missions and 
scales then concern must be raised for how they justify the receipt of support from the public. 

Gaither i Sandell 2002, s. 19

Ovan talas det om att man som statligt finansierade museer har ett ansvar gentemot 
det samhälle  de verkar i,  ett  ansvar de måste  förvalta för att  göra sig förtjänta av 
anslag.  I stort  sätt  alla  museer  behöver  någon form av finansiering  för  att  kunna 
fungera och de krav som ställs av finansiärer, om det så är staten som ger anslag, 
sponsorer eller besökare som betalar inträde, påverkar vad museet kan och inte kan 
visa.

Hur ekonomiska intressen kan påverka vad museet visar
Det finns de som anser att ökade krav på självfinansiering och anskaffande av privata 
medel (sponsring) kan få negativa konsekvenser på vad museet väljer att visa; att det 
skulle kunna leda till att man håller sig till säkra kort som man vet kommer att ”gå 
hem”. En som är av den åsikten är Michael Ames, kanadensisk professor i social-
antropologi som säger att museer numera måste vara underhållande och ägna sig åt 
inkomstbringande aktiviteter snarare än vara reflekterande eller stridslystna. Vidare 
menar han att när avreglering, politiserad finansiering och kommersialism sätts i ett 
kulturellt sammanhang får det biverkningar, även om det inte är det som är meningen. 
Det tystar kritik och skapar politiskt korrekt och harmlös underhållning om man inte 
gör motstånd och revolterar (Ames 1992, s. 5ff).

Ames fortsätter och säger att ökad kommersialism kan förändra museet så att det blir 
en del  av konsumtionssamhället  och undrar  om uttrycket  ”kunden har  alltid  rätt” 
numera även gäller för museer? Han menar att trenden är att benämna museet som en 
sevärdhet (attraction) som förväntas tävla om ”kunderna” på en öppen marknad och 
att detta resulterar i ett sätt att marknadsföra harmoniska livsstilar med en kapitalistisk 
ekonomi snarare än att kritisera den (Ames 1992, s. 12). Även om Ames hämtar sin 
inspiration 1990-talets Kanada så kan jag se många likheter med Sverige idag. Det 
ställs allt högre krav på finansiering från flera håll för att söka statsbidrag3 och från 
regeringens håll ser man det som positivt om icke-offentlig finansiering av kulturen 
ökar (Regeringen 2009). Även det faktum att man i kulturpropositionen från 2009 tog 
bort formuleringen att man ska skall motverka kommersialismens negativa verkningar 
inom kulturområdet anser jag vara tecken på att man uppmanar till att söka externa 
finansiärer och att de som styr kulturpolitiken inte anser att kommersialism har en 
negativ inverkan på kulturens kvalitet eller frihet.

3I  Kulturbryggans  uppdrag  ingår  att  ”sträva  efter  att  etablera  samverkan  med  andra  finansiärer”.  (Dir  
2010:77). Regeringen ser det som avgörande att bidragsgivningen ger incitament till finansiering från flera parter.  
Därför har man i bidragsförordningen skrivit in att ”Krav på finansiering även från annan part ska ställas som 
villkor för statsbidrag. Om det finns särskilda skäl, behöver dock sådant krav inte ställas, om bidrag ges för att  
påbörja en försöksverksamhet eller för att vidareutveckla en projektidé” (Kulturbryggan). 
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Tidigare forskning på ämnet utmanade utställningar
Utmanande  utställningar  har  som sagt  blivit  allt  vanligare  men  jag  har  funnit  få 
direkta forskningsprojekt som endast fokuserar på detta tema. Jag har bara funnit det 
internationella projektet  Contested sites  som pågick mellan 2002 och 2004. Det var 
ett  samarbete  mellan  Australien  research  council,  University  of  Sidney,  The 
Australien  museum  och  Australian  war  museum  där  man  studerade  institutioner, 
besökare  och  icke-besökares  attityder  gentemot  museer  och  den  här  typen  av 
utställningar.  De  institutioner  man  undersökte  var  belägna  i  Australien, 
Storbritannien,  USA och Kanada.  I och  med  projektet  ville  man  röra  sig  bortom 
enskilda kontroverser och teoretiska resonemang för att istället fokusera på att utreda 
hur  museets  roll  kan  se  ut  i  framtiden  samt  hur  museet  ska  förhålla  sig  till 
kontroversiella ämnen (Cameron 2003, s. 3).4 

Det  finns  även flera  artiklar  av  varierande längd som diskuterar  ämnet  utmanade 
utställningar. Få av dem är dock svenska utan de flesta kommer från anglosaxiska 
länder  och  många  av  dem  är  fallstudier av  specifika  utställningar  som  orsakat 
kontrovers. En sådan fallstudie är  Empowerment and anger: learning how to share  
ownership of the museum av Cajsa Lagerkvist, museolog, utbildad vid University of 
Leicester och utställningschef på VKM. I artikeln analyserar hon kontroverserna som 
uppstod  i  samband  med  utställningen  Advantage  Göteborg5 och  borttagandet  av 
tavlan  Scène  d'amour.6 Oftast  kan  man  finna  mer  allmängiltiga  resonemang  i  de 
artiklar som rör specifika utställningar men jag har dock försökt att finna litteratur 
som diskuterar ämnet på en mer generell nivå. Denna typen av artiklar går att finna 
inom flera olika vetenskapliga discipliner. De kan vara skrivna av historiker som Niel 
Harris som i Museums and controversy: some introductory reflections ger en historisk 
bakgrund  till  ämnet  eller  Lonnie  Bunch  som  i  Embracing  controversy:  museum 
exhibition  and  the  politics  of  change  beskriver  hur  kontroverser  kan  vara  något 
positivt. Från ett annat håll kommer Caleb Williams, doktorand i kulturvetenskap på 
University of Melbourne, som i  Beyond good and evil? The taboo in contemporary  
museums:  strategies  for  negosiation  and  representation  ger  olika  förklaringar  på 
varför museer visar utmanande utställningar. 

Självklart finns det även museologer som utforskat ämnet t ex Gerard Corsane, lektor 
vi University of Leicester, vars  Issues in heritage, museums and galleries  beskriver 
hur man kan använda sig av referensgrupper då man arbetar med utmanande ämnen. 
Vissa  av  artikelförfattarna  kommer  ifrån  mindre  ”museitypiska”  vetenskapliga 
discipliner,  såsom  Willard  Boyd,  professor  i  juridik,  specialiserad  på  ”non-profit 
organizations”  och  som  också  varit  chef  för  Field  museum  of  natural  history  i 

4Vill man läsa mer om detta kan man läsa Furguson (2006).
5 Advantage Göteborg var ett EU-projekt för att motverka svårigheter för medborgare från Afrikas horn att ta sig  
in på den svenska arbetsmarknaden.  VKM deltog i projektet  genom att arbeta tillsammans med personer från  
området med frågor som hur deras kultur representerades på museet och i dess samlingar. Det hela ledde fram till  
utställningen Horizons: Voices from a global Africa. Några månader in i projektet växte kritiken mot museet från 
personer som deltog i projektet. Kritiken handlade om att man ansåg att museet bara lät påskina inkludering av 
deltagarna  i  utställningsprojektet.  Man  ansåg  inte  heller  att  museet  var  mer  välkomnande  än  andra  sociala 
institutioner man tidigare mött och man upplevde sig möta samma fördomar och rasism på museet som i andra 
delar av samhället (Lagekvist 2006).
6Se bakgrund.
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Chicago. I Museums as centers of controversy  beskriver han hur museer kan arbeta 
med kontroversiella ämnen.

Detta var en kort presentation av vissa delar av den litteratur jag använt mig av och 
jag kommer att återkomma till  dessa författare och framförallt  deras resonemang i 
kapitlet Resonemang, diskussion och reflektion kring utmanande utställningar. 
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Den offentliga sfären 

De teoretiska utgångspunkter som jag använder då jag resonerar kring olika frågor i 
denna  uppsats  är  dels  de  museolgiska  teorier  om  museets  förvandling  från  det 
moderna till  det postmoderna museet som jag beskrivit i föregående kapitel.  Dessa 
kompletteras även teorier om den offentliga sfären och hur samtal i denna kan fungera 
idag. Ursprunget för den teori jag använder finns i den tyske sociologen och filosofen 
Jürgen  Habermas  verk  Borgerlig  offentlighet  (1962) men  det  jag  framförallt  har 
fördjupat mig i är förslag på hur hans teorier skulle kunna appliceras på det samhälle 
vi lever i idag. Jag utgår då ifrån den kritik Nancy Fraser, amerikansk filosof och 
feministisk teoretiker, formulerat i Rethinking the public sphere (1990). 

Hos Habermas finner jag en historisk bakgrund till hur hur det offentliga samtalet bör 
föras men jag finner inte allt det han säger helt kompatibelt med den tid vi lever i idag 
utan  det  fungerar  mer  som en förförståelse  och ingång till  de  förklaringar  Fraser 
senare ger. 

Habermas och den borgerliga offentligheten
Habermas  beskriver  i  Borgerlig  offentlighet hur  det  i  hamnstäder  och  på 
handelsplatser i 1600-talets Europa växte fram platser där en välutbildad borgerlighet 
kunde  samlas  och  diskutera  frågor  av  allmänintresse.  Det  kunde  vara  världshus, 
kaffestugor, hemliga ordenssällskap och diverse salonger. Dessa fungerade som fora 
för  offentlig  debatt  och  var  platser  mellan  marknadsrelationernas  samhällsliv  och 
staten  där  det  fördes  kritiska  resonemang.  I  dessa  fora  framfördes  krav  på 
församlingsfrihet, religionsfrihet och tryckfrihet (Habermas 1962 s. 60ff). 

Habermas menar att individens sociala liv är uppdelat i olika sociala områden: Det 
”privata” området består av det ekonomiska livet (marknad, produktion, ”social sfär”) 
och familjelivet (”intimsfär”). Till denna intimsfär hör frågor som rör bl a känslor och 
religion.  Individen  har  alltså  ett  antal  olika  roller:  ”Människa”  i  familjelivet, 
”borgare” i det ekonomiska livet och till sist ”medborgare” i förhållande till  staten 
(Dahlkvist 1984, s. xxif).7  

Den  borgerliga  offentligheten  är  ett  socialt  område  som  består  av  de  sociala 
institutioner  där  ”privatfolk  kan  samlas  till  publikum”  för  att  diskutera  och  föra 
kritiska resonemang. Därigenom kan man tillsammans forma en ”offentlig mening” 
eller ”allmän opinion” och på så sätt bestämma allmänhetens bästa (Dahlkvist 1984, 

7Mycket  av  min  tolkning  av  Habermas  kommer  från  förordet  till  den  svenska  översättningen  av  Borgerlig  
offentlighet från 1984. Detta är skrivit av Mats Dahlqvist som även översatt boken.
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s. xiv). För att samtalen i den borgerliga offentligheten ska fungera krävs det, enligt 
Habermas, inte att alla som deltar har samma status utan sådana ting ska man kunna 
bortse ifrån. Det krävs dock en öppenhet så att alla kan vara delaktiga i samtalet som 
förs  (Habermas  1962,  s.  34f).  Habermas  talar  om  vikten  av  att  inte  låta  privata 
intressen  påverka  den  ”offentliga  meningen”.  Sådan  påverkan  skulle  t  ex  kunna 
handla om att låta privatekonomiska intressen styra i offentligheten. Vidare beskriver 
Habermas hur publikums roll förändrats med tiden och detta innebär att modellen för 
hur  man  tillsammans  ska  forma  en  allmän  opinion  genom diskussion  inte  riktigt 
fungerar idag. Istället för att vara ett resonerande publikum talar Habermas snarare 
om ett konsumerande där den kritiska och diskuterande offentligheten har ersatts av 
fasta kanaler för organiserade privata intressen. Han menar att istället för att själva 
diskutera och debattera följer nu privatpersoner debatt via diverse medier (Dahlkvist 
1984, s. xviiif). 

Den kritik Habermas för fram emot att låta privata intressen påverka den ”offentliga 
meningen” och allmänna  opinionen  vill  jag jämföra  med  den kritik  Ames  (1992) 
framfört gentemot att ekonomiska intressen påverkar vad museet visar. Jag anser att 
detta resonemang är mycket relevant även idag, samtidigt som jag menar att andra 
resonemang Habermas för behöver kompletteras för att fungera i dagens samhälle. 

Frasers kritik av Habermas
I  Rethinking the public sphere för Nancy Fraser ett resonemang kring hur man kan 
använda Habermas  teori  om borgerlig  offentlighet  i  det  samhälle  vi  lever  i  idag. 
Fraser  använder  dock  begreppet  ”public  sphere”  eller  offentlig  sfär  istället  för 
borgerlig offentlighet.8

Fraser ser Habermas teori om den borgerliga offentligheten som oumbärlig för kritisk 
social  teori och demokratisk politisk debatt  men hon finner flera brister i  den och 
anser att den behöver modifieras för att användas på den typ av demokratiskt samhälle 
vi lever i idag. Det Fraser bl a tar fasta på av Habermas teori är att han i den på ett bra 
sätt  avgränsar  vad  som  menas  med  den  offentliga  sfären.  T  ex  använder  många 
feministiska teoretiker begreppet för att  beskriva allt  utanför hemmet och familjen 
något  som Fraser  anser  vara  en  för  bred  definition.  När  Fraser  tolkar  Habermas 
beskriver hon den offentliga sfären som en plats för samtal om ämnen av gemensamt 
intresse: 

It designates a theater in modern societies in which political participation is enacted through the 
medium of talk. It is the space in which citizens deliberate about their common affairs, hence, an  
institutionalized arena of discursive interaction. This arena is conceptually distinct from the state; 
it (sic!) a site for the production and circulation of discourses that can in principal be critical of the 

8När jag beskrivit  Habermas teori har jag använt mig av begreppet ”borgerlig offentlighet” för att beskriva de 
platser där diskussionen om allmänna intressen förs emellan privatpersoner. Det är det begreppet som används i 
den svenska översättningen av Habermas Borgerlig offentlighet. I engelskspråkiga översättningar används istället 
Public sphere. Detta är det begrepp Fraser använder och jag har valt att översätta det med den ”offentliga sfären” 
då även jag i fortsättningen kommer att använda detta begrepp  då jag anser att det är mer kompatibelt med vårt 
samhälle. Jag använder alltså ”borgerlig offentlighet” för att beskriva dåtid och ”offentlig sfär” för att beskriva  
nutid eller framtid. 
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state.  The  public  sphere  in  Habermas's  senses  is  also  cenceptually  distinct  from the  official 
economy /.../a theater for debating and deliberating rather than for buying and selling. 

Fraser 1990 s. 57

Jag  anser  att  man  kan  dra  många  paralleller  mellan  denna  beskrivning  av  den 
offentliga sfären och hur man beskriver vad det postmoderna museiprojektet ska vara 
i föregående kapitel.
 
När  Habermas  talar  om  den  borgerliga  offentligheten  beskriver  han  en  grupp 
privatpersoner som samlades för att diskutera frågor av allmänintresse. De fungerade 
som  medlare  mellan  samhället  och  staten.  Verktyget  för  att  göra  detta  kallar 
Habermas publicitet. Genom publicitet gjordes statens funktion synlig och på så sätt 
möjlig att granska (Fraser 1990). 

Meningen var att diskussionen skulle vara öppen för alla och att man skulle debattera 
som jämlikar och på så sätt skulle en allmän opinion kunna formas. Riktigt så här 
enkelt är det dock inte i verkligheten säger Fraser. Den arena Habermas talar om var 
långt ifrån öppen för alla. Det var en borgerlig miljö och en grupp bestående av män, 
men  Fraser  menar  att  man  inte  behöver  förkasta  idén  för  det.  Hon hittar  dock 4 
problem med Habermas teori:

1. Att den utgår från att det går att debattera ”som om” man var jämlika trots att 
man har olika förutsättningar.

2. Att den utgår från att det är bättre att man har en samstämmig offentlig sfär än 
flera offentligheter.

3. Att den utgår från att man bara ska debattera saker som är av ”allmänintresse” 
i den offentliga sfären och att ”privatsaker” alltid är oönskade i detta rum.

4. Att den utgår från att i en fungerande demokrati måste man skilja på ”civil 
society” och staten (Fraser 1990).

Jag finner framförallt att de resonemang som Faser för i de tre första punkterna är 
intressanta för mitt arbete och kommer därför att beskriva dem nedan. 

Öppenhet och social rättvisa
Den borgerliga offentlighet som existerade i 1700- och 1800-talets Europa och som 
Habermas  talar  om var  aldrig  öppen  och  tillgänglig  för  alla.  Han  säger  dock  att 
deltagarna skulle diskutera ”som om” de var jämlika och bara den formulering anser 
Fraser tyder på att man de facto inte var jämlika. Att man dock bara skulle kunna 
stryka ett streck över det och låtsas att man ändå skulle kunna föra ett samtal där alla 
deltog på samma villkor är något som både Fraser och jag ser som ytterst otroligt. Om 
människor har olika förutsättningar för att delta i samtalet så kommer det leda till 
fördelar för vissa och nackdelar för andra. Detta är något som jag anser vara mycket 
viktig  för  museer  att  ha  med  sig  när  man  arbetar  med  sin  publik  och  olika 
referensgrupper, att alla inte har samma förutsättningar att delta och att man inte bara 
kan bortse från det. 
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Att  människor  har  olika  förutsättningar  är  viktigt  att  tänka  på när  man  bjuder  in 
utomstående att delta i olika delar av museiarbetet. Det skulle kunna handla om att de 
museiprofessionella har lättare att hävda sig i en diskussion på museet och kanske ges 
tolkningsföreträde eller att vissa grupper av allmänheten nås eller ges mer utrymme än 
andra.  

Jämlikhet, mångfald och flera offentligheter 
Habermas talar om den offentliga sfären i singular och i den borgerliga offentligheten 
förutsätts att en enig allmänhet är det mest önskvärda (Fraser 1990). Meningen med 
det  som  försiggick  på  den  borgerliga  offentlighetens  arenor  var  att  fastställa  en 
offentlig  mening,  en allmän opinion (Dahlqvist  1984, s.  xiv). Fraser argumenterar 
istället för att flera arenor och flera offentliga sfärer leder till  ett mer demokratiskt 
samhälle.  Hon säger att i  ett samhälle där det finns orättvisor och befolkningen är 
uppdelad i olika skikt eller klasser kommer underordnade grupper alltid att ha svårt 
att hävda sig. Då kan det vara bra med en alternativ offentlighet. Man kan titta på t ex. 
kvinnorörelser och hur man genom att bryta sig loss och skapa ett eget forum för 
debatt  kunnat  forma  ett  gemensamt  språk  och  gemensamma  värderingar  inom 
gruppen något som sedan gjort det möjligt att hävda sig även i andra offentliga sfärer. 
Fraser  kallar  den här  typen av offentliga sfärer  för  ”subaltern  counterpublics”,  på 
svenska suboffentligheter. Dessa har två funktioner: De fungerar dels som en plats att 
dra sig tillbaka till för att omgruppera och dels som en arena där man kan slipa på sina 
argument innan man tar dem till en bredare allmänhet.  

Fraser är noga med att påpeka att alla suboffentligheter dock inte är ärbara och har 
demokratiska mål i sikte utan att det även finns de som arbetar för uteslutning och 
marginalisering. Det skulle t ex kunna handla om nynazistiska grupperingar. 

Fraser talar även om hur det i ett klasslöst, jämlikt och mångkulturellt samhälle också 
skulle vara önskvärt med flera offentliga sfärer och inte en enda samstämmig offentlig 
sfär. Det säger sig självt att i ett mångkulturellt samhälle tycker inte alla lika om allt  
utan det behövs flera olika offentliga arenor där olika röster och åsikter kan föras fram 
och höras. Fraser säger dock att det inte existerar ett samhälle utan orättvisor idag 
men  för  att  kunna  uppnå  det  krävs  att  man  kan  kommunicera  över  gränser  av 
kulturella  skillnader.  Man  får  inte  heller  glömma  att  vi  deltar  i  flera  olika 
offentligheter och att olika offentligheter överlappar varandra (Fraser 1990).

Detta  resonemang  för  mina  tankar  till  synen  på  museet  som ett  forum där  olika 
offentliga sfärer kan mötas och att meningen med detta forum inte behöver vara att 
alla ska lämna museet med samma uppfattning. Man behöver inte att skapa en allmän 
opinion utan det viktiga är låta olika grupper komma till tals. Jag anser att det från 
museets  sida är viktigt  att  tänka på att  det inte  bara finns en offentlig version av 
samhället och historien, utan de olika suboffentligheter som finns i samhället har alla 
sin historia, sitt sätt att se på nuet. 

Offentliga sfärer, gemensamma intressen och privatsaker
Habermas  anser  att  det  är  viktigt  att  skilja  mellan  vad  som  är  frågor  av  privat 
respektive  allmän  natur  och  anser  att  den  offentliga  sfären  ska  vara  en  plats  där 
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privatpersoner  diskuterar  frågor  av  allmänintresse.  Men  frågan  är  då  vad  som är 
frågor  av  allmänintresse  och vad som är  privatsaker?  Vem avgör  vad som är  av 
intresse för alla?9 Fraser menar att det kan bara de som ingår i allmänheten avgöra och 
det är inte säkert att alla har samma åsikt om vad som är av intresse; det blir däför 
svårt att sätta upp gränser i förhand. Vad som är privat respektive offentligt är även 
olika i olika kulturer eller från person till person. 

Det Fraser argumenterar för i sin artikel är alltså att vi behöver ett nytt sätt, ett ”post-
borgerligt” sätt att se på den offentliga sfären. Hon vill visa på hur sociala orättvisor 
försvårar  offentlig  debatt  och  att  orättvisor  påverkar  relationerna  mellan  olika 
offentliga sfärer. Dessutom är dessa offentliga sfärer olika starka i  förhållande till 
varandra samtidigt som det finns olika sätt  att  se på vad som är privat respektive 
offentligt.

Om man  ser  till  den  museologiska  forskning  som bedrivs  angående  museet  som 
forum för diskussion tycker jag att det resonemang Fraser för i sin artikel är mycket 
användbart och jag tror att museet kan spela en viktig roll i samspråket mellan olika 
offentliga sfärer som finns i samhället idag. Även det faktum att det inte går att låtsas 
att alla har samma förutsättning att delta i offentliga debatter är något jag kommer att 
ha i bakhuvudet när jag analyserar frågeställningarna i denna uppsats.

9Här tar Fraser upp exemplet våld i hemmet, något som tidigare sågs som en privatsak men som numera ses som 
en fråga som rör allmänheten (Fraser 1990).
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Metod

För att få en djupare förståelse för hur man tänker kring och arbetar med utmanande 
utställningar  har  jag gjort  en  kvalitativ  fallstudie.  Att  valet  föll  på  just  kvalitativ 
metod handlar om att jag vill få en djupare förståelse för ett fenomen som det inte är 
helt klart vad det innebär. Jag har inte någon hypotes jag vill pröva utan det handlar 
om att  ta reda på vilka problemen är och hur man resonerat kring dem (Ahrne & 
Svensson 2011, s. 14).

Kvalitativ  forskning  utgår  från  forskaren  själv  och  detta  är  något  jag  har  varit 
medveten  om  under  projektet  (Ahrne  & Svensson  2011).  Det  är  jag  som ställer 
frågorna och således kommer undersökningen färgas av min utgångspunkt. Därför har 
jag försökt vara medveten om mina förutfattade meningar och hur jag ser eller har sett 
på  frågan.  Att  man  ska  visa  utmanade  utställningar  har  jag  hela  tiden  sett  som 
självklarhet då jag tycker det är en viktig del i museets uppdrag. Det är snarare frågan 
om i vilken utsträckning man ska låta utomstående påverka och hur de i så fall ska ske 
som jag många gånger bytt åsikt i och som jag fortfarande har svårt att ta ställning till 
och därför har jag svårt för att redogöra för vad min utgångspunkt är.

I fallstudien har jag undersökt hur olika museer arbetat med utställningen Jerusalem. 
Jag har intervjuat personer som arbetat med utställningen, studerat en utredning som 
genomfördes när utställningen visats på Världskulturmuseet samt studerat litteratur 
som berör museets roll när det visar utmanande utställningar. 

Jag  har  intervjuat  personer  från  Världskulturmuseet  i  Göteborg,  Kulturparken 
Småland (KS) i Växjö och Örebro länsmuseum (ÖLM) som arbetat med utställningen 
Jerusalem när den visats vid respektive museum. Intervjuerna har kompletteras med 
frågor ställda via mejl till andra inblandande och en artikel skriven av Klas Grinell 
som var curator för utställningen på VKM när arbetet med den inleddes men som 
senare byttes ut.

Jag har valt att arbeta med olika institutioner som visat samma utställning då man 
utgått från samma material som man sedan arbetat med på olika sätt. Detta gör en 
jämförelse mellan de olika museerna möjlig.  Samtidigt som de utgått  från samma 
material  har de emellertid inte exakt  samma förutsättningar då alla institutioner är 
olika och arbetar utifrån olika traditioner. 

Jag valde utställningen Jerusalem på grund av att den är aktuell just nu och har visats 
på flera platser. När den visades första gången på VKM var den mycket omdiskuterad 
och det var framförallt museet och museets val som diskuterades inför utställningen. 
Därför antog jag att de som arbetat med utställningen hade reflekterat kring och fått ta 

22



ställning till frågor som var av intresse för min uppsats. Temat i utställningen är ett 
ämne som kan ses som utmanande då det  rör frågor som,  religion och sexualitet, 
ämnen som ofta ses som kontroversiella (Furguson 2006).

Intervjuerna
Museet som institution består av enskilda individer och arbetet bygger i hög grad på 
deras beslut som de tar utifrån sina personliga erfarenheter och sin personliga kunskap 
(Boyd 1999). Jag tyckte därför att  det var viktigt  att  söka min kunskap hos dessa 
individer genom att intervjua dem. 
 
Jag har genomfört fyra semistrukturerade intervjuer som hade jag förberett ett antal 
teman  inför:  Varför  Jerusalem?,  Hur  Jerusalem?,  Jerusalem  som  ”hot” samt 
Allmänna frågor om att utmana.10 Till varje tema fanns förslag på frågor som var mer 
eller mindre öppna; på så vis fick informanten möjlighet att tänka relativt fritt kring 
sina upplevelser  och följdfrågor  utformades  efter  informantens  svar.  Utställningen 
Jerusalem  fungerade  mest  som en  ingång till  ämnet  utmanande  utställningar  och 
fokus i intervjuerna hamnade oftast på frågor kring museets roll och ansvar gentemot 
sin publik, vad man får och inte får visa och hur man ska arbeta med folk utifrån. 

Innan jag genomförde intervjuerna trodde jag att vissa skulle kunna uppfatta ämnet 
som lite jobbigt att prata om men alla var väldigt lätta att prata med och öppna i sina 
svar. Situationen kändes bekväm och det kändes som jag fick ärliga svar. 

När intervjuerna transkriberats och jag börjat bearbeta mitt material kompletterade jag 
det med frågor ställda via mejl angående saker jag missat att spinna vidare på vid 
intervjutillfället. Intervjuerna har även kompletterats med frågor ställda via mejl till 
personer som jag av olika anledningar inte haft möjlighet att träffa.

Informanter
Mina informanter och deras roll i arbetet med Jerusalem har varit:

• Curatorn för utställningen på Världskulturmuseet. Hon var den som tog den 
första kontakten med Elisabeth Ohlson Wallin då hon var chef på VKM och 
hon  blev  så  småningom  curator  för  utställningen.  Kallas  för  Curatorn  på 
VKM.

• VD:n  på  Kulturparken  Småland.  Hon  var  med  och  tog  beslutet  att 
utställningen skulle visas och har motiverat varför den var viktig för museet. 
Kallas för VD:n på KS.

• Intendenten för utställningen på Örebro Länsmuseum. Har varit  curator för 
utställningen på ÖLM och utformat  programverksamheten  till  utställningen 
tillsammans  med  en  representant  från  Arbetarnas  bildningsförbund  (ABF). 

10För intervjuguide se Bilaga 2
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Hon ingår även i utställningsgruppen på museet som väljer vilka utställningar 
som ska visas. Kallas för Intendenten på ÖLM. 

• Avdelningschefen för den publika verksamheten på Örebro Länsmuseum. Har 
en drivande och sammankallande roll i utställningsgruppen på museet.  Hon 
var  med  och  beslutade  att  utställningen  skulle  visas  på  museet.  Kallas 
Publikchefen på ÖLM.

• Utställningsansvarige på Kulturparken Småland då Jerusalem visades (endast 
via mejl). Kallas utställningsansvarige på KS.

• Konstnären Elisabeth Ohlson Wallin (endast via mejl).

Etiska aspekter
Att garantera informanternas anonymitet är en viktig etisk aspekt (Öberg 2011, s 64) 
men i min studie känns det nästintill omöjligt att garantera något sådant. Det är ett  
begränsat antal individer på varje institution som har arbetat med utställningen och 
hur ska man då garantera att de förblir anonyma? Jag har dock valt att inte kalla dem 
vid namn utan istället säga vilken funktion de haft då de arbetat med utställningen och 
vilken institution de arbetat på då jag beskriver dem. Detta för att jag anser det på så 
vis blir lättare att förstå vem det är som pratar. Jag väljer alltså att bortse från att 
namnge mina informanter även om ingen önskat få att vara anonym. Jag har dock låtit 
mina  informanter  godkänna de citat  jag använt  från dem och de sammanhang de 
förekommer i. 
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Fallet Jerusalem 

Detta  kapitel  är  början  av  min  resultatredovisning.  Här  kommer  jag  att  ge  en 
bakgrund till utställningen Jerusalem, hur den blev till verklighet och varför museerna 
jag tittat på valt att visa den. Jag kommer även att berätta hur man arbetat med, och 
hur man visat, utställningen på de olika institutionerna samt vilka konsekvenser dessa 
val  har  fått  och  hur  utställningen  tagits  emot.  Avslutningsvis  kommer  en  kort 
sammanfattning i form av en jämförelse mellan de olika institutionerna. 

Jerusalem visades för första gången i november 2010 på VKM i Göteborg och är en 
utställning av fotokonstnären Elisabeth Ohlson Walllin som tagits fram i samarbete 
med VKM.11 Sedan dess har utställningen även visats på Kulturparken Småland12 i 
Växjö,  Södra  teatern  i  Stockholm och  just  nu,  våren  2012,  visas  den  på  Örebro 
länsmuseum.13 Här följer  en presentation av hur man arbetat  med utställningen på 
respektive institution (jag har dock inte undersökt hur man arbetade på Södra teatern 
då det inte är ett museum).

Jerusalem på Världskulturmuseet
Jag  väljer  här  att  utgå  ifrån  den  utredning  som  gjorts  på  beställning  av  VKM 
angående  hur  man  ska  hantera  samtidskonst  efter  den  kontrovers  som uppstod  i 
samband  med  arbetet  med  Jerusalem.  Utredningen är  gjord av MAQS Law Firm 
advokatbyrå  AB  som  har  gått  igenom  dokumentation  från  Statens  museer  för 
världskultur  och VKM samt  mediedebatt  kring utställningen, de har även tittat  på 
avtal gällande utställningen och intervjuat personal på VKM, Elisabeth Ohlson Wallin 
och Lars Gårdfeldt14 (Blomberg, Carlén & Stening 2011). Till min hjälp har jag även 
den intervju jag gjort med curatorn för utställningen samt en artikel skriven av Klas 
Grinell som var curator för utställningen då projektet startades upp.

Under  hösten  2007  tog  dåvarande  museichefen  på  VKM  kontakt  med  Elisabeth 
Ohlson  Wallin  sedan  hon  hade  fått  kännedom  om  att  Elisabeth  Ohlson  Wallin 

11Världskulturmuseet  är  en  del  av  Statens  museum för  världskultur.  På  sin  hemsida  beskriver  de  sig  som:  
”Världskulturmuseet vill vara en arena för diskussion och reflektion där många och olika röster kommer till tals,  
där kontroversiella och konfliktfyllda ämnen kan tas upp, samt en plats där människor kan känna sig hemma över  
gränser.” (Världskulturmuseerna) 
12Kulturparken  småland  är  ett  aktiebolag som ägs av landstinget  Kronoberg  och Växjö  kommun.  Målet  med  
verksamheten  är  att  samordna  kulturarvsfrågorna  i  Kronobergs  län.  Enligt  deras  hemsida  ska  de  vara:  ”en 
samlingsplats och referenspunkt för debatt och samtal när det nya Smålands framtid ska formas.” (Kulturparken 
Småland) 
13Örebro  länsmuseum är  ett  länsmuseum som drivs  i  form av  en  stiftelse.  Något  övergripande  slagord  eller 
uppdrag går ej att finna på hemsidan.
14Präst, teolog och homosexuell som Elisabeth Ohlson Wallin samarbetat med när hon tagit fram utställningen bla  
när det handlar om texterna som förekommer i utställningen (Grinell 2012).
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planerade en ny utställning som verkade passande för VKM. I en projektbeskrivning 
från 2007 skrev Elisabeth Ohlson Wallin: 

Jag vill plocka ut hatiska och kärleksfulla texter ur Koranen, Toran och Bibeln och med hjälp av 
projektor belysa texterna på heliga platser i Jerusalem. Mitt i den bannlysta texten står också olika 
transor, lesbiska och bögar /…/. Jag vill skildra religionernas förtryck av homosexuella på den 
allra heligaste platsen i världen.

 Elisabeth Ohlson Wallin i Blomberg, Carlén & Stening 2011, s. 35

Curatorn för utställningen på VKM, som då var chef på VKM, berättar i intervjun att 
museet  blev  intresserade  av  utställningsidén  då  HBT-frågor  är  en  del  av  VKM:s 
agenda och att hon hade goda efarenheter av att arbeta med Elisabeth Ohlson Wallins 
utställningar på Kulturen i Lund. Elisabeth Ohlson Walin i sin tur var intresserad av 
att visa på VKM så när hon presenterat konceptet för ledningsgruppen togs beslutet 
att museet skulle bidra med pengar för att konstnären skulle kunna resa till Jerusalem 
och göra verklighet av projektet. Kravet museet ställde då var att de skulle vara först 
med att få visa bilderna (Intervju med curatorn på VKM). 

Från VKMs sida menar man att man redan i den här fasen av projektet meddelade 
Elisabeth  Ohlson  Wallin  att  projektet  skulle  komma  att  förankras  i  olika 
referensgrupper på grund av den problematik  som uppstått  i  samband med  Scène 
d'amour några år tidigare.15 (Blomberg, Carlén & Stening 2011)
 
Projektet  låg  på  is  fram  till  2009  då  man  återigen  tog  upp  utställningen  i 
ledningsgruppen för museet. Man meddelade Elisabeth Ohlson Wallin att man ville se 
materialet när hon återkommit från sin resa innan man kunde fatta ett beslut angående 
utställningen  då  projektet  ansågs  komplicerat  och  skulle  kunna  väcka  upprörda 
känslor.  Först  i  februari  2010  tecknades  ett  uppdragsavtal  mellan  museet  och 
konstnären där det står att utställningen skapas av Elisabeth Ohlson Wallin och att 
den består av foton tagna av henne. Det innehåller  även ett  stycke som säger att: 
”Världskulturmuseet  i  Göteborg vill  se bildmaterialet  och diskutera med Elisabeth 
Ohlson  Wallin  snarast  efter  hennes  återvändande  till  Sverige.  Först  därefter  tar 
Världskulturmuseet  beslut  om  utställningen  skall  visas  på  Världskulturmuseet  i 
Göteborg eller ej” (citat i Blomberg, Carlén & Stening 2011, s. 35f).

Efter det att Elisabeth Ohlson Wallin återvänt skickade hon bilderna till VKM som 
meddelade  att  de var  imponerade men behövde tid  att  tänka.  VKM stod inför ett 
chefsbyte,  deras  utställningschef  var  föräldraledig och de behövde därför  mer  tid. 
Elisabeth Ohlson Wallin upplevde dock situationen som att VKM ”dragit öronen åt 
sig” och ville hitta skäl för att inte visa utställningen. (Blomberg, Carlén & Stening 
2011)

Inför  utställningen  var  det  viktigt  för  VKM  att  visa  utställningsmaterialet  för 
förankringsgrupper bestående av representanter för de tre religionerna för att få en 
indikation på vilka reaktioner man skulle kunna vänta sig på utställningen.16 

15Se Bakgrund.
16Elisabeth  Ohlson  Wallin  tryckte  på vikten  av att  det  skulle  finnas  åtminstone  en  homosexuell  bland  dessa  
representanter. Det verkar dock som om gruppen bestod enbart av heterosexuella män.
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Man  höll  fyra  möten  med  referenspersonerna  som  var  två  kristna  pastorer 
(frireligiösa),  två  muslimer  (ej  företrädare),  en  judisk  rabbi  och  en  judisk 
församlingspedagog. På tre av dessa möten representerades Elisabeth Ohlson Wallin 
av Lars Gårdfeldt och i övrigt bestod gruppen av anställda på VKM. Dessa möten var 
strikt  konfidentiella  och  här  framkom  att  några  av  bilderna  skulle  kunna  vara 
provocerande då de behandlade svåra teologiska frågor, men även att utställningen var 
viktig  då  den  lyfter  fram  HBTQ-personers  utsatthet.  I  media  har  dessa  möten 
beskrivits som att VKM låtit religiösa företrädare bestämma hur utställningen skulle 
se ut (Blomberg, Carlén & Stening 2011). 

När Klas Grinell beskriver samarbetet med de religiösa personerna, påpekar han att de 
inte  valdes  som representanter  för  sin  religion utan att  de bara representerade sig 
själva  samt  att  ingen  av  dem  gjorde  några  försök  att  stoppa  eller  censurera 
utställningen. Han säger dock att vissa bilder uppfattades som provocerande men att 
man respekterade museets beslut huruvida man skulle visa dem, då man ansåg att de 
tog upp ett viktigt ämne samtidigt som man ansåg att bilderna kanske snarare skulle 
leda till en ökad spänning än en ökad förståelse. Grinell forsätter att berätta om hur 
han uppfattade Elisabeth Ohlson Wallin som kritisk till att inkludera motsatta röster i 
utställningen,  han  menar  då  inte  HBTQ-negativa  röster  utan  röster  som 
argumenterade för respekt för religiösa känslor kring heliga platser och situationer. 
Från museets sida hade man även en önskan om att visa argument för hur religiös tro 
och  homosexualitet  går  ihop.  Han  säger  dock  att  konstnären  trodde  att  en  mer 
pluralistisk  syn skulle  förvirra besökaren och att  budskapet skulle  förloras.  Därför 
separerades  själva  utställningen  och  rummet  för  dialog  och  diskussion  kring  de 
kontrasterande perspektiven när utställningen sedan visades (Grinell 2012). Detta kan 
jämföras  med  Hilde  Heins  resonemang,  som jag  tog  upp  i  kapitlet  Museologiskt  
forskningsläge och museologisk teori, om hur konstnären och museet kan ha olika syn 
på hur man ska visa konsten och att konstnären kräver makt över hur hens konst ska 
visas (2000, s. 42).

I utredningen beskrivs hur VKM efter det att samtalen med referensgrupper hållits 
fick ett  erbjudande om en annan utställning och då föreslog för Elisabeth  Ohlson 
Wallin att  Jerusalem skulle visa i en mindre lokal i form av en digital presentation 
men detta var dock inte något hon var intresserad av. Något beslut om att inte visa 
utställningen verkar  dock inte  tagits  även om Elisabeth  Ohlson Wallin  verkar  ha 
uppfattat det så när hon gick ut i media som drog paralleller till borttagandet av Scène 
d'amour  och sa att museet vikit sig efter påtryckningar av religiösa män. När detta 
skedde befann sig ledningsgruppen för museet i Washington och meddelade Elisabeth 
Ohlson Wallin att efter dessa utspel så var förtroendet dem emellan förbrukat och de 
inte  såg  någon  möjlighet  att  gå  vidare  i  arbetet  med  utställningen.  Efter  interna 
diskussioner återupptogs arbetet dock bara någon vecka senare och då med uppsåt att 
visa utställningen så snart som möjligt om konstnären fortfarande önskade göra det 
och  man  sade  även  att  VKM  i  samband  med  utställningen  skulle  anordna 
programverksamhet  med  de  frågeställningar  som  lyfts  fram  i  media  (Blomberg, 
Carlén & Stening 2011). 

27



Den nyutsedda curatorn på VKM var den som fick återuppta kontakten med Elisabeth 
Ohlson Wallin. De såg tillsammans över vilka konstverk som så småningom skulle 
komma att  ingå i  utställning. Ett  villkor från Elisabeth Ohlson Wallin  var att  hon 
endast  skulle  ha kontakt  med curatorn och att  övrig personal  inte  fick delta  i  det 
inledande skedet. Tillsammans upprättade de en preliminär verksförteckning och man 
planerade en utställning på fem veckor i ”Guldrummet” på museet. Curatorn på VKM 
berättar att det även i denna fas av arbetet förekom samtal med religiösa personer, bl a 
imamer från olika delar av världen som Elisabeth Ohlson Wallin kände samt en grupp 
av homosexuella muslimer i Göteborg. Hon säger att man under dessa samtal kom 
fram till att en bild var extra känslig. Bilden, De bedjande, som förställer en man med 
bar överkropp i böneställning tillsammans med två andra män, togs så småningom 
bort ur utställningen (Intervju med curatorn på VKM). Om det var på grund av att den 
var en onödig provokation eller om konstnären tvingades plocka bort den råder delade 
meningar om och Elisabth Ohlson Wallin  är mycket  kritisk mot  hur utställningen 
hanterats  och framförallt  emot polisen i  Göteborgs agerande (Blomberg, Carlén & 
Stening 2011).

Under sommaren och hösten 2010 var polisen på museet och lämnade information om 
säkerhetsläget. Det fanns aldrig några konkreta hot utan bedömningen gjordes utifrån 
en potentiell hotbild och denna meddelades till VKM i början av november (Intervju 
med curatorn på VKM). Att utställningen inte var så känd i omvärlden gjorde att den 
sas  vara  svårbedömd,  men  i  och  med  massmedias  bevakning  av  utställningen 
konstaterades att nyheten om utställningen sannolikt skulle spridas utanför Sveriges 
gränser.  Bedömningen  baserades  på  expertutlåtanden,  omvärldsanalys  och 
erfarenheter  av  liknande  projekt,  inklusive  tidigare  Elisabeth  Ohlson 
Wallinutställningar.  Man  bedömde  att  det  troligtvis  skulle  bli  opinionsyttringar 
utanför huset såsom t ex demonstrationer och att det fanns en stor sannolikhet för att  
hot skulle riktas mot museets ledning och konstnären. Det sas vara mycket sannolikt 
att det skulle förekomma hotfulla brev och det ansågs troligt att människor skulle vilja 
störa utställningen och förstöra konstverk.  Man trodde även att  det  fanns  risk för 
bombhot (Blomberg, Carlén & Stening 2011). Curatorn på VKM berättar även om en 
möjlig hotbild mot svenska trupper i utlandet. 

Hotbilden, som ansågs vara mycket beroende av hur media framställde utställningen, 
ifrågasattes inte av VKM utan man följde de rekommendationer polisen gett. Man 
satte  upp  en  larmbåge  och  hade  förstärkt  personalstyrka  samtidigt  som  man 
upprättade  en  kriskommunikationsgrupp  och  en  handlingsplan  för 
pedagoger/frontpersonal togs fram. Informationen om hotbilden delgavs personalen 
innan öppningen av utställningen och när det var vernissage hade man 12 vakter i det 
relativt lilla utställningsutrymmet och curatorn vittnar om hur de nästan syntes mer än 
bilderna (Intervju med curatorn på VKM).

På grund av det stora säkerhetspådraget hade man bara råd att visa utställningen i tre 
veckor istället för fem.17 Texterna i utställningen som från början var tänkta att vara 
på engelska, svenska, arabiska och hebreiska blev till sist bara på svenska. Varför det 
blev så är dock oklart för mig.
17Kostnaden för säkerhetsarbetet inför och under utställningsperioden uppgick i 700 000 kr och är på så vis unik i  
sitt slag (Blomberg, Carlén & Stening 2011).
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I samband med utställningen visades  sex  filmer rörande tro och sexuell  läggning. 
VKM anordnade visningar av utställningen varannan timme och anordnade även fyra 
panelldebatter  och  samtal  som livesändes  på  VKM:s  blogg.  Vidare  fanns  det  en 
dialogvägg i utställningen där besökare kunde lämna kommentarer (Blomberg, Carlén 
& Stening 2011). 

När utställningen avslutades den förste december 2010 konstaterades det att det inte 
förekommit några konkreta hot. VKM menar att man hade velat säkra yttrandefriheten 
genom att följa polisens rekommendationer men Elisabeth Ohlson Wallin gick åter ut 
i  media  och  uttryckte  att  VKM  pressat  henne  till  att  visa  utställningen  och  att 
utställningen censurerats genom att bara visas i tre veckor (Ibid.).

Att det uppstod många problem kring utställningen i Göteborg gjorde att det var svårt 
att ta den vidare och VD:n på Kulturparken Småland vittnar om att de var ensamma 
om att våga ta sig an utställningen efter VKM.

Jerusalem på Kulturparken Småland
Jerusalem visades i Utvandrarnas hus, som är en del av Kulturparken Småland (KS), 
mellan 31 mars och 14 augusti 2011. På KS blev man intresserad av utställningen då: 
”Vi tyckte att det var viktigt, både själva innehållet i utställningen som handlar om 
mänskliga rättigheter och att man inte fegade alltså båda dom sakerna” (Intervju med 
VD:n på KS). När man bestämt sig för att hysa utställningen ställdes man inför vissa 
problem.  Man oroade sig för personalens  säkerhet  och gjorde därför en noggrann 
undersökning där man bl a kontaktade SÄPO. Här kom man fram till att risken för 
personskada var liten. 

VD:n  på  KS berättar  om ett  annat  problem man  stötte  på  nämligen  att  delar  av 
personalen inte var bekväma med att man skulle visa utställningen och säger att det 
framförallt var religiösa som uttryckte känslor av obehag inför utställningen. Detta 
löstes genom enskilda samtal och genom att låta dem träffa konstnären och diskutera 
utställningen.  Utställningsansvarige  på  KS  ger  ytterliggare  en  förklaring  till 
motståndet  mot  utställningen  och  berättar  att  man  tidigare  samma  år  visat  Åsa 
Johanssons  utställning  The  boy  & the  twins på  Smålands  museum.  Utställningen 
handlade i grova drag om en ung man som föddes som flicka. Denna överlappade 
Jerusalem med några veckor, något som några i personalen reagerade på och tyckte 
att man lade en alltför stor tyngd på HBTQ-frågor. I och med att det rådde delade 
meningar  inom  personalen  fördes  flera  interna  diskussioner  inför  utställningen 
(Mejlkonversation med utställningsansvariga på KS). VD:n på KS berättar vidare hur 
man arbetade med fortbildning av personalen inför utställningen och vad konstnären 
spelade för roll i denna utbildning:

Vi  gjorde  en  sån  här  mångfaldsutbildning  för  alla  i  personalen  inför  den  här 
utställningen där vi anlitade ett studieförbund, vi hade en halvdag som var obligatorisk 
för alla som handlade om mångfald, queerfrågor och så. Där hade vi värderingsövningar 
och lite sådana saker så det tillförde ju på det viset i vår egen organisation det tycker jag.  
Jag tror inte att det fanns ett jättestort motstånd hos personalen för Elisabeth Ohlson har  
ställt ut här många gånger innan så många är kompis med henne och det gjorde också sitt  
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till,  det  gjorde  det  faktiskt/.../Hon  hade  också  en  kväll  för  dom som jobbade  med 
utställningen,  träffade  dom  och  pratade  igenom  alla  frågorna  och  så.  Det  var  ju 
utbildning  för  dom  med  så  det  var  mycket  bra,  hon  är  ju  som  person  lätt  att  
kommunicera med så det gjorde ju att de kände sig trygga sen

Intervju med VD:n på KS

När utställningen sedan visades på KS var det i sin helhet, dvs man visade även den 
bild man valt att inte ha på VKM och man hade texterna i utställningen översatta till 
arabiska, hebreiska och engelska så som det från början varit tänkt.

Vi hade diskussioner kring bilden som inte visades i Göteborg. Vi bestämde oss för att 
antingen visa hela utställningen ocensurerad eller inte visa den alls. Visst diskuterade vi 
frågan fram och tillbaka och jag minns ju inte allt som vi sa, men ett spår var att om vi 
betraktar just  de muslimska personerna som särskilt  farliga och plockar bort  just  den 
bilden så bekräftar vi ju bilden av muslimer som terrorister. Det verkar respektlöst i sig 
att utgå från att just den gruppen skulle vara mera riskabel än de kristna eller judarna.  
Det skulle stärka fördomarna ytterligare.

Mejl från VD:n på KS

På KS valde man att visa utställningen under en lång tid så att fler personer skulle 
kunna se den och för att  samtalen och frågorna på så vis  skulle  kunna fördjupas 
(Månsson 2011). Däremot var programverksamheten i samband med utställningen på 
KS begränsad då man hade många andra utställningar som pågick samtidigt och att 
man  på  KS  inte  anordnar  någon  programverksamhet  under  sommaren. 
Utställningsansvarige på KS vittnar dock om att man när RFSL (Riksförbundet för 
sexuellt  likaberättigande)  i  Kronoberg  i  maj  det  året  arrangerade  IDAHO 
(Internationell  dagen  mot  homofobi)  hade  man  ett  minipride  i  museiparken.  I 
Utvandrarnas hus arrangerade man då ett panelsamtal med Elisabeth Ohlson Wallin 
och Lars Gårdfelt, publiken och representanter från Svenska kyrkan, Sensus,18 Islam, 
press och RFSL. Sedan arrangerade Sensus 2-3 programpunkter kring temat tolerans. 
Utställningsansvarige på KS påpekar att samarbetet med Sensus varit mycket gott och 
att de även hade specialvisningar för olika kyrkoförsamlingar.

Man hade alltså samarbeten med utomstående genom sitt arbete med Sensus och man 
hade även viss kontakt med de religiösa samfund som finns i Växjö. Man informerade 
dem om att man tänkte genomföra utställningen och att de var välkomna att komma 
och diskutera de frågor som tas upp men de kom inte med så mycket synpunkter 
(Intervju med VD:n på KS).

Medan utställningen pågick hade man en extra anställd som gick runt i utställningen. 
Hen var tillgänglig för samtal med besökare och såg till att allt var okej men så många 
samtal blev det dock inte. Detta tror VD:n på KS beror på att man kanske är blyg eller 
rädd för att säga vad man tycker om man inte är positiv. Om någon skulle bli upprörd 
eller komma med frågor som personalen kände att de inte kunde svara på hade man 
utformat  en  tydlig  ordergång  på  vem som skulle  kontaktas,  antingen  VD:n  eller 
utställningsansvarige.  Detta för att  ingen i  personalen skulle känna sig trakasserad 
eller utsatt. Även om personalen inte fick så mycket direkta reaktioner från besökare, 

18Ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor (Sensus). 
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fick man däremot  ta emot  mycket  negativa kommentarer i  gästboken som fanns i 
samband med utställningen (Intervju med VD:n på KS).

Jerusalem på Örebro länsmuseum
På Örebro  länsmuseum (ÖLM),  där  utställningen visas  i  skrivandets  stund (våren 
2012),  är  utställningen  ett  samarbete  mellan  museet  och  ABF  (Arbetarnas 
bildningsförbund) och det första initiativet till utställningen togs av just dem. De ville 
lyfta HBT-frågorna och tog därför kontakt med museet och undrade om de inte kunde 
ta  dit  Jerusalem  (Intervju  med  intendenten  på  ÖLM).  Samtidigt  tyckte  man  från 
museets sida att utställningen passade bra in i det tema man har arbetat utifrån den 
gångna våren, nämligen mänskliga rättigheter. Publikchefen på ÖLM påpekar att det 
ingår museets uppdrag att visa den här typen av utställning: ”Vi SKA, våra politiker 
säger  åt  oss  i  kulturplanen  som vi  har  fått  nu,  att  arbeta  med  samhällsangelägna 
frågor, så då är det väldigt uttalat att det ska vi göra och det vill vi göra och då kan 
man göra det på en mängd olika sätt.” Hon säger samtidigt att:  ”Det är också en 
utställning vi tror att våra besökare är intresserade av och att den kan skapa samtal 
mellan människor/.../Samtidigt  som det är en intressant jättefin utställning förstås” 
(Intervju med publikchefen på ÖLM).

Även på ÖLM hade man flera  interna diskussioner inför  utställningen och vårens 
tema.  Man  formulerade  vad  man  ville  med  temat,  de  olika  utställningarna  och 
programverksamheten och detta är något som publikchefen på ÖLM tycker är mycket 
viktigt att göra inför utställningar som Jerusalem; att man för en dialog internt ganska 
länge i förväg. Vidare säger hon att man framförallt måste ställa frågor som: ”vad vill 
vi, hur kan vi stå för det här, hur kan vi uttrycka det här?”

Intendenten på ÖLM vittnar om att man haft diskussioner kring säkerheten eftersom 
man hade dåliga erfarenheter från förr och hon berättar även att hon är nöjd med deras 
samarbete med polisen och hur de hanterar läget:

Ecce  homo19 och  den  var  ju  väldigt  kontroversiell  här/.../hennes  [Elisabeth  Ohlson 
Wallin]  tavlor  blev  vandaliserade,  de  försökte  tända  eld  på  tavlorna/.../.  Hon  blev 
nedslagen här och hon har ju dödshot på sig sen förut så min uppgift i det här nu har ju  
också varit att ringa till polisen, till den lokala SÄPO-avdelningen här i Örebro och dels 
berättat om de här samtalstimmarna som vi ska ha och berättat om förra gången och att  
Elisabeth  behöver  personskydd.  Så då ringde jag upp samma polisman som jag haft 
kontakt med förut/.../Vi har sagt till polisen att det kan vara bra om bara de åker utanför  
museet  flera gånger med sin bil,  bara sådana där saker. Så dom har vi haft  jättegott  
samarbete med.  De vet ju att  vi ringer om det är nånting och de uppskattar ju att  vi  
ringde såhär tidigt och de vet att de ska komma hit då känner jag mig tryggare så det 
känns bra.

Intervju med intendenten på ÖLM

19En fotoutställning av Elisabeth Ohlson Wallin som visades för första gången 1998. Bilderna föreställde Jesus 
omgiven  av  homosexuella  och  transvestiter,  och  porträtterad  naken  tillsammans  med  Johannes  döparen. 
Utställningen väckte starka känslor bilder saboterades, kyrkor bombhotades, Elisabeth Ohlsom själv utsattes för 
hot och det blev sammandrabbningar utanför kyrkolokaler (RFSL). 
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Om det skulle hända något säger publikchefen att: ”Vi har inte pratat så jättemycket 
om det men jag tror att vi tänker såhär allihopa att ja det kan komma människor som 
blir  upprörda och det kan hända grejer i utställning också men rädslan för sådana 
saker det ska inte styra oss” (Intervju med publikchefen på ÖLM).

Inför  utställningen har  man  försökt  kontakta  olika  religiösa  samfund  som finns  i 
Örebro för att erbjuda dem att ge sin syn på de frågor som tas upp i utställningen och 
för att  bl  a erbjuda dem att  delta  i  samtal  som en del  av programverksamheten  i 
samband med utställningen. Intendenten på Örebro vittnar dock om att museet haft 
svårigheter att nå ut till dem och att de knappt kommenterat deras förfrågningar. Den 
enda som direkt svarat är en präst i Svenska kyrkan som kommer att vara med i en 
debatt med på ämnet ”Prästfobi – Homofobi” där man kommer att försöka knäcka 
varandras fördomar. Förutom denna debatt har man flera programpunkter där ämnet i 
utställningen  kan  diskuteras;  det  handlar  om  seminarium  och  samtalstimmar  för 
allmänheten samtidigt som man har regelbundna visningar av utställningen (Intervju 
med intendenten på ÖLM). 

Även på ÖLM visas utställningen i sin helhet och där hänger den i deras  Kyrksal  i 
vilken man har behållit en del medeltida skulpturer samt en dopfunt och tillsammans 
ramar de in fotografierna (Mejlkonversation med intendenten på ÖLM).

Sammanfattning/jämförelse
Även om arbetet inför utställningen sett olika ut på de olika institutionerna så finns 
det vissa gemensamma nämnare. Till exempel säger inte någon att man valt att visa 
utställningen för att den tar upp något nytt,  något man saknat utan snarare att den 
passar in i museets profil eller i ett tema man har. Alla påpekar även att man arbetat 
med  Elisabeth  Ohlson  Wallin  tidigare.  När  museerna  bestämt  sig  för  att  visa 
utställningen har samtliga på olika sätt tagit kontaktat med religiösa grupper utanför 
museet. Hur arbetet sett ut och vad det fått för resultat skiljer sig dock mellan de olika 
institutionerna. På VKM fungerade de som referensgrupp inför utställningen och gavs 
på så vis  möjlighet  att  påverka innehållet  samtidigt  som de åsikter  som framkom 
syntes  även  i  programverksamheten  samt  i  ett  rum  som  fanns  i  anslutning  till  
utställningen. På KS bjöd man in religiösa att delta inför utställningen men intresset 
var svalt och likaså på ÖLM där man endast fått kontakt med Svenska kyrkan. När 
man jämför hur de olika museerna arbetat med utställningen måste man komma ihåg 
att VKM var först med att visa utställningen och att de kanske därför fått ta mycket av 
medias  reaktioner.  På  KS  upplevde  man  snarare  motsatsen  till  ett  mediedrev: 
”Pressen var anmärkningsvärt tyst i Växjö, det var nästan som om man kände ett tyst 
avståndstagande  men  det  är  min  tolkning.”  (Mejlkonversation  med 
utställningsansvarige på KS). 

I och med att VKM var först ut har de fungerat som en inspiration och något som de 
andra museerna fått förhålla sig till. Inför att utställningen skulle visas på VKM var 
polisen hård i  sin bedömning inför utställningen och målade upp en stark hotbild. 
Detta skapade oro på museet men sedan hände inget, detta kan ha lett till att man inte 
såg  utställningen  som  en  lika  stor  säkerhetsrisk  när  man  sedan  gjorde 
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säkerhetsbedömningar på de andra museerna. På VKM var säkerhetspådraget enormt 
om man jämför med de andra museerna. Samtidigt måste man påpeka att oron som 
uppstod inför att utställningen skulle visas på VKM kan ha smittat av sig och att det 
kan ha lett till tveksamhet inför utställningen på övriga institutioner.

En viktig skillnad i arbetet inför utställningen är att man på VKM valde man att inte 
visa en av bilderna,  De bedjande, som ursprungligen var tänkt  att  vara en del  av 
utställningen. Hur detta gick till råder delade meningar om men att den inte visades 
utlöste stor debatt kring hur museet agerat. På KS valde man istället att visa bilden 
och på ÖLM gör man likadant. Där man på VKM kanske tyckte att motivet var en 
onödig kränkning gentemot muslimer ansåg man på KS att om man tagit bort den 
skulle ha pekat ut muslimer som ett hot. 

Det  råder  alltså  både  likheter  och  skillnader  i  hur  olika  institutioner  arbetat  och 
resonerat.  Frågan är  om det  finns  några  rätt  eller  fel.  Jag  kommer  nu  att  lämna 
Jerusalem för en stund för att diskutera fenomenet utmanade utställningar i allmänhet.
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Resonemang, diskussion och reflektion kring 
utmanande utställningar 

Följande  kapitel  fungerar  som  en  presentation  av  litteratur  som  tar  upp  ämnet 
utmanande utställningar samtidigt som jag låter mina informanter komma till tals i 
olika frågor som litteraturen tar upp. Det handlar om varför man visar utmanande 
utställningar, om kontroverser som något positivt, huruvida museet ska ta ställning, 
hur man kan låta utomstående vara en del i arbetet med utställningen och avslutas 
med en diskussion som rör yttrandefrihet och vad man i slutänden får och inte får 
visa. Med hjälp av dessa frågor för jag ett resonemang kring hur man kan tänka då 
man  visar  utmanande  utställningar.  Jag kommer  även att  själv  komma med  vissa 
synpunkter då delar av analysen är förlagda till detta kapitel. 

Stora delar av litteraturen jag funnit  behandlar som jag tidigare nämnt fall utanför 
Sverige.  Framförallt  handlar  det  om USA, Australien,  Storbritannien  och Canada. 
Mycket av resonemanget går att överföra på svenska förhållanden då diskussionen 
ofta  handlar  om museets  förändrade  roll,  en  diskussion  som även  förekommer  i 
Sverige (jfr Svanberg 2010). Litteraturen tar inte bara upp varför museer väljer att 
visa utställningarna utan varför vissa utställningar leder till olika sorters kontroverser. 
Dessa förklaringar kan dock vara svårare att överföra på svenska förhållanden då man 
måste  komma  ihåg  att  vad  som  ses  som  utmanande  är  tids-  och  platsbestämt 
(Cameron 2006), att kontroverser på museum beror oftast på timing (Dubin 1999). 

Varför visar man utmanande utställningar? 
En förklaring till varför museer väljer att visa utmanande utställningar finner man i 
museets  förändring  från  tempel  till  forum  (Cameron  1971,  Stam  1993,  Hooper-
Greenhill 2000, Svanberg 2010). Förändringen kan beskrivas som att museet rört sig 
från att bara visa triumfer och stordåd på ett patriotiskt vis mot att istället visa mer 
komplexa historier. Istället för att hylla historien har det växt fram en ny ärlighet där 
museet uppmanas att visa upp även mörkare sidor av historien på ett reflexivt och 
självkritiskt  sätt.  Man  ser  helt  enkelt  en  ökad  vilja  att  beröra  svåra  ämnen  i  de 
utställningar man visar (Williams 2001, Bonnell & Simon 2007, s. 65). Det sägs att 
museet ska vara en säker plats för osäkra idéer; det kan vara svårt att ställa ut tabun,  
men bara för att det är svårt är det inte något som ska undvikas (Williams 2001, s. 9,  
Bunch 1992, s. 65). 

Caleb Williams finner sex olika förklaringsmodeller till varför museer väljer att visa 
det han kallar för tabu-ämnen. Han tar för givet att flera av förklaringsmodellerna kan 
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appliceras på samma utställning samtidigt. Den första förklaringen han ger är att det 
under 1990-talet rått en ”re-brandingtrend” och att museer nu använder tabun som ett 
sätt att marknadsföra sig själva; att man gör det för att skapa ett intresse, visa att man 
är en vital  kulturell  zon och på så vis  locka ny publik.  Man vill  helt  enkelt  göra 
museet ”hippt”. Vidare förklarar han varför museer ställer ut tabun som att det är en 
motreaktion mot det moderna museiprojektet där man försökte förklara världen; det 
postmoderna museet erkänner istället kaoset och mångfalden och konfronterar därför 
det som tidigare varit tabu och inte getts plats i utställningsrummet. Sedan har vi vad 
Williams kallar ”the emancipatory museum”, det frigörande museet, som accepterar 
postmodernismen men förkastar dess pessimism. Man drivs av att visa saker ”som de 
är”, dvs inte förskönande. Vidare säger han att man kan se det som att museer som 
visar tabun gör det för att de har rätt att undersöka och visa vad de vill. Ett femte 
synsätt är att museet har ett ansvar gentemot samhället, att desarmera tabut som en 
bomb  och  visa  det  så  att  man  kan  förstå  det.  Det  sista  perspektivet  Williams 
presenterar handlar om att  man på museet  tidigare undersökt  och exotiserat  andra 
kulturer medan den västerländska setts som norm. Som reaktion på detta vill man nu 
undersöka västerländska tabun och vanor (Williams 2001).

När  jag  ser  till  varför  mina  informanter  anser  att  museet  bör  visa  utmanade 
utställningar  som t  ex  Jerusalem  tycker  jag mig  kunna se spår  av flera  av dessa 
förklaringsmodeller.  Bland  förklaringarna  till  varför  man  visat  utställningen  finns 
faktorer  som  intresse  hos  publiken  samtidigt  som  man  säger  att  museet  har  ett 
uppdrag från politiker att visa den här typen av utställning (Intervju med publikchefen 
på ÖLM). Jag finner även spår av att det skulle vara en reaktion mot det moderna 
museiprojektet:  ”Det  är  ju  lite  roligt  att  visa  sådana här  utställningar  här  för  det 
behöver röras om lite i grytorna för det är så fruktansvärt traditionellt, så jag njuter, 
jag tycker det är kul alltså” (Intervju med intendenten på ÖLM). Jag tycker även att 
Jerusalem kan också tolkas som ett projekt för det ”frigörande” museet:

Jag dras till utställningar som väcker känslor och reflektioner. Utställningar som berör något inom 
oss och då kan det röra sig om allt från avsmak, sorg, glädje, intresse, nyfikenhet och vetgirighet. 
Framförallt utställningar som gör våra egna personliga värderingar synliga. Varför reagerar jag så 
här? Varför tänker jag så här? Det är oerhört  tacksamt att ha skolvisningar och samtala kring 
sådana frågor och förhoppningsvis töja på stelnade värderingar.

Mejlkonversation med utställningsansvarige på KS

Något  som  många  påpekar  när  de  talar  om  varför  man  ska  visa  utmanande 
utställningar är att man inte ska visa något bara för att att de är just utmanande, att 
kontroverser  för  kontroversens  skull  kan  vara  destruktiva  (MacDonald  1996). 
Historikern Niel Harris ger i artikeln  Museums and contoversy: Some introductory  
reflections  en  historisk  bakgrund  till  ämnet  museikontroverser.  Här  säger  han  att 
museet  inte  kan styra om något  blir  en kontrovers  utan att  det  snarare bygger på 
reaktionerna en utställning utlöser än intentionerna med den. Möjliga kontroverser 
ska alltså varken vara en drivkraft för att göra en utställning eller en anledning att 
undvika att visa den (Ibid. jfr. Bonell & Simon 2007). Jag finner liknande resonemang 
hos mina informanter:
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Att bara göra det för att det är kontroversiellt det är ju inte riktigt trovärdigt, man måste ha nån 
slags syfte med att visa det, att väcka debatt, att kämpa för yttrandefrihet eller vad det nu är för 
nånting, för annars kan man ju använda kontroversiella utställningar som marknadsföring i stort 
sätt och det tycker inte jag är, det är inte okej liksom.

Intervju med VD:n på KS

Curatorn på VKM påpekar istället vikten av att veta varför man visar något och att 
veta vad det är man ställer ut. Detta kan låta som en enkel uppgift men olika saker kan 
ha olika innebörd för olika individer på samma sätt som Fraser menar att vad som är 
privat respektive offentligt skiljer sig från individ till individ, från kultur till kultur.

När man talar om att man inte ska provocera bara för provokationens skull kan jag 
känna mig lite  undrande över vem som bestämmer  när  man gör det.  En av mina 
informanter tar till exempel upp konstnären Lars Vilks som ett exempel på en sådan 
provokation  medan  andra  menar  att  Lars  Vilks  gärning  handlar  om  att  försvara 
yttrandefriheten. Så vem har rätt? Vem bestämmer om man bara provocerar för att 
provocera? Även om man inte gör en utställning bara för att uppröra människor så 
innebär  inte  det  att  ingen  tar  illa  upp eller  att  den  inte  leder  till  någon form av 
kontrovers. Att kontroverser uppstår behöver inte vara något negativt utan det kan 
snarare vara ett tecken på att det man gör är viktigt. 

Bra när det hettar till?
Boyd skriver i sin artikel Museums as centers of controversy att museet är en plats för 
idéer. Han beskriver hur att olika idéer alltför ofta leder till konflikter snarare än till  
förståelse; hur våra idéer och uppfattningar hela tiden förändras och att detta kan leda 
till kontroverser då de nya idéerna säger emot det vi tidigare har trott (Boyd 1999, s. 
185). Vidare återkommer även Boyd till  tanken på museet som ett forum där olika 
åsikter ska kunna diskuteras och säger att man från museets sida därför måste vara 
beredd på  negativa  reaktioner  på  beslut  som fattats  inför  en  utställning.  Det  kan 
handla om kritik mot det som visas i utställningar men också censuranklagelser på 
grund av något man valt att inte visa (Ibid.).

I museets förändring från tempel till forum finner Caleb Williams en förklaring till att 
utmanande utställningar kan skapa kontroverser. Han säger att traditionellt har museet 
varit en isolerad plats, ett tempel, där verkligheten har stängts ute. Detta gör att om 
man tar in ämnen som uppfattas som tabu i detta tempel kan det innebära en krock 
(2001, s.9). Habermas hade kanske uttryckt det som att privatsaker får ta plats i den 
offentliga sfären. Williams säger att människor inte väntar sig att se tabu-ämnen på 
museet. Han föreslår att man kan avvärja hot genom att behandla tabut med respekt 
och vetenskaplig stringens inom museet; på så vis neutraliserar man tabut så att det 
inte  skapar  en irrationell  rädsla  och låter  museet  hantera  det  på ett  rationellt  sätt  
(2001, s. 9). Gerard Corsane, lektor i museologi på University of Leicester, menar att 
när man tar risker för att skapa kanaler och program för allmänheten som ska vara 
utmanande  och  stimulerande  finns  det  alltid  potential  för  kontroverser.  Men  han 
menar samtidigt att om man försiktigt förhandlar på ett ansvarsfullt och känsligt sätt 
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så  kan  man  minska  risken  för  kontrovers  samtidigt  som  möjligheterna  för 
engagemang och lärande kan förbättras (Corsane 2005, s. 9f).

Steve  Dubin  ser  på  kontroverser  som ett  tecken på  en  maktkamp.  Han  säger  att 
tidigare hade museet makten men i och med att man ger utomstående ett allt större 
inflytande och att det råder en ny öppenhet kommer det innebära en maktkamp om 
vad som sägs. Det kan handla om att någon inte håller med om de nya tolkningarna 
eller att någon vill ha mer inflytande; därför uppstår maktkamper och kontroverser i 
och med att museet delar med sig av sin makt och visar upp flera narrativ (Dubin 
1999, s. 2). Om man ser till  Frasers resonemang skulle man kunna se det som att 
suboffentligheter har alternativa uppfattningar av hur verkligheten ser ut och att de nu 
allt oftare kräver att få synas och höras.

Alla är dock inte så säkra på att allmänheten uppfattar att museerna kan ha fel eller att  
det som visas på museet bara är en möjlig tolkning av verkligheten utan vissa säger 
att allmänheten uppfattar museet som en förmedlare av sanningen och att det är en 
vördad  kulturell  auktoritet  (Harrison  2005,  s.  39).  Fiona  Cameron,  australiensisk 
historiker, hänvisar till undersökningen Mastering Civic engagement: A callenge for  
museums  från  2002 som gjorts av American association of museums (AAM). Där 
beskrivs hur museer uppfattas som institutioner som flyter ovanför samhället,  som 
institutioner  som  kontrollerar  kunskap,  expertis  och  lärande  (Cameron  2005). 
Liknande  resultat  finner  man  i  publikundersökningar  som  gjorts  i  samband  med 
Contested sites, där det framgår att vissa museibesökare anser att museet ska hålla sig 
till att visa ”historiska fakta” (Furguson 2006).

Det är inte bara bland publiken det råder en förvirring om huruvida museet ska visa 
”sanningen”. Även bland museiprofessionella kan man finna dem som ser på museet 
ur ett mer traditionellt modernt perspektiv:

Vissa tycker det räcker med att vi tar fram kunskap, att det är vår och roll och sen så får andra ta  
till sig det. Men jag tycker inte att det räcker utan jag tycker att man både måste förmedla och sen 
måste man ta in kunskap, för det handlar ju om det, vi vet ju inte allt/.../Det är ju en 1800-tals myt 
att tro att museerna vet allt, det är klart att vi inte gör.

Intervju med VD:n på KS

Man kan se det som att museet antingen måste anpassa sig efter vissa perspektiv eller 
att möta raseriet från dem som inte håller med om det som sägs i de utställningar man 
visar eller de tolkningar man gjort (Macdonald 1996). Man menar att det kan vara 
bekvämt att hålla sig till vad som kan verka vara neutrala frågor; att involvera politik 
och  moraliska  frågor  kan  skapa  motsättningar  personalen  emellan  eller  mellan 
personal och andra intressenter (Weil 1990, s. 46 i Harrison 2005, s. 38). Samtidigt 
trycker Sharon Macdonald på att museernas uppgift anses vara: Att vara intellektuellt 
tillgängliga, röra upp känslor samt skapa dialog och när ett museum misslyckas med 
detta  sviker  de  allmänhetens  förtroende,  så  ska  museet  kunna  utvecklas  som  ett 
centrum för lärande måste man även kunna hantera kontroverser (MacDonald 1996).

Även om många anser att kontroverser inte ska fungera som en drivkraft kan man på 
museet lära sig mycket av tidigare kontroverser. Lonnie Bunch, historiker och curator, 
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skriveri  artikeln  Embracing  controversy:  museum  exhibition  and  the  politics  of  
change, att museer och curatorer måste våga ta tillvara på kontroverser, även om man 
genom att ta upp svåra ämnen kan sätta museet i obekväma och oönskade situationer. 
Han säger att det visserligen kan leda till problem med finansiärer eller påtryckningar 
från ett politiskt styre men den största faran är att professionella riskerar att ta till  
självcensur för att slippa en obekväm situation eller för att undvika att få sina anslag 
indragna (Bunch 1992, s 64). Att ställa ut utmanande utställningar kan alltså leda till  
förlorade  finanser  (jfr  Ames  1991)  samtidigt  som  det  kan  ses  som  ett 
marknadsföringsknep, ett sätt att få ekonomisk vinning (se Williams 2001). 

Cajsa Lagerkvist drar i sin artikel  Empowerment and anger: Learning how to share  
ownership  of  the  museum följande  slutsatser  i  sin  analys  av kontroverserna  kring 
Advantage Göteborg och Scène d'amour: Om ett museum tar sig an att visa den här 
typen av utställning måste man, förutom att planera noggrant och lära sig av andras 
erfarenheter, förbereda sig på oväntade reaktioner och vändningar. Hon menar att man 
istället  för  att  se  detta  som hinder  ska  se  det  som något  man  kan ta  tillvara  på; 
reaktioner och kritik ska tas emot med öppenhet och att det är viktigt att ta sig tid för 
dialog och omprövning av idéer. Hon fortsätter med att säga att kontroverser ska ses 
som en del av lärandeprocessen kring ett mer inkluderande museum och att skapa en 
sådan institution handlar inte om att hitta den rätta vägen, en som fungerar överallt, 
utan om att hålla en dialog vid liv. Vi måste alltså undvika att konstruera institutioner 
där man slåss med näbbar och klor för sin makt och på så vis misslyckas med sitt  
uppdrag att hantera det komplexa och pluralistiska samhälle vi lever i. På så vis kan 
kontroverser kan göras till något positivt som kan användas för att göra museer mer 
inkluderande (Lagerkvist 2006). 

Samtidigt som det verkar råda konsensus om att museet bör visa utställningar som 
utmanar och att kontroverser ibland kan vara något positivt så väcker resonemanget 
ovan frågor om vilken roll museet ska spela då man visar den här typen av utställning. 
Ska man ta ställning till det man visar? Går det överhuvudtaget att visa något utan att 
ta ställning? Men det känns också viktigt att veta vem ”museet” är, vem det är som tar 
ställning. 

Det ställningstagande museet? Vem är det här ”Museet”?

Vi som kulturinstitutioner måste undersöka och tänja på gränserna mot den traditionella  
bilden av vad ett museum ska syssla med/.../En fråga är också: Ska museet ta ställning? 
Det måste man också bestämma, vill vi ta ställning för eller emot nåt här? Det är inte så 
svårt att säga: 'ja vi är för alla människors lika värde', att säga: 'ja vi är för mänskliga  
rättigheter', för det gör vi ju/.../men det kan ju finnas andra lite kontroversiella ämnen 
eller samhällsämnen sådär som det inte alls faller sig lika naturligt att ta ställning. Man 
vill ju inte komma som en stor institution och vara pekpinne och vara PK och säga det är 
rätt såhär ska alla tycka, så det får man ju faktiskt bestämma sig: Vill man ta ställning 
eller inte?

Intervju med publikchefen på ÖLM

Det  verkar  finnas  flera  tolkningar  av  vad  det  innebär  att  ta  ställning.  Ovan talar 
publikchefen  på  ÖLM om att  ta  ställning  i  specifika  frågor  och  jag  kommer  att 
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återkomma till det men först lite om hur museet som institution tar ställning hur man 
än gör.

Man tar ju ställning vad man än gör. Man tar ju ställning när man visar liksom, det är ju samma 
med teater, med hela kulturområdet./.../ Jag var inne på detta redan på 70-talet då man talade om 
att viss teater var politisk, jag menar att all teater är politisk, och samma med utställningar, det är 
ju det hur man än tar fram den, det viktiga är att man redovisar vad man har för diskussioner. Jag 
tycker att programverksamheten kring utställningarna är det som ger allra mest.

Intervju med curatorn på VKM

Niel Harris menar att museer alltid har tagit ställning i de utställningar de visat, att att 
samla och visa alltid innebär ett ställningstagande. Han säger att det sker genom att 
man  bedömer  och prioriterar,  att  det  är  ett  uttryck  för  värderingar  på  så  vis  blir 
tolkningar ett viktigt led i utställningsarbetet (Harris 1995, s. 1103). Precis som tv, 
film,  radio  och  tidningar  fungerar  museerna  som  samhällets  minne  och  har  en 
möjlighet att forma vad samhället förstår som sitt kulturarv (Bonell och Simon 2007, 
s.  65).  Termen  kollektivt  minne  är  något  som  används  flitigt  i  svenska 
kulturarvspolicys  såväl  som  av  museiprofessionella,  men  vems  minne  är  det 
egentligen? (Lagerkvist 2006, s. 54) Museet kan jämföras med en författare men det 
signerar sällan sina verk och frågan är om man då kan kräva att publiken ska förstå 
vems argumenten är (Harris 1995, s. 1110).

De val som gjorts inför en utställning förklaras sällan för publiken och Lonnie Bunch 
säger att museer klarar sig bättre om de förklarade varför de undersöker svåra frågor 
som rör  ras,  klass  eller  kön;  motiverade  varför  det  är  viktigt  att  visa  konst  som 
utmanar samhällets normer eller bryter mot vad som förväntas av dem. Det räcker inte 
att säga: ”vi vet bäst” (Bunch 1995 i Boyd 1999, s. 200). Boyd påpekar att det som 
visas på museet väljs av museets personal som i sin tur består av individer med olika 
åsikter och egna uppfattningar om verkligheten och detta påverkar de val de gör. Trots 
detta är allmänheten inte medveten om vem personen som ligger bakom är, utan det 
verkar som det är institutionen, museet, som talar. Han menar att när en institution 
talar väger det tyngre än när en individ säger något och att sådan institutionell makt 
ger ett privilegium men också ett stort ansvar gentemot publiken (Boyd 1999, s. 200). 

Boyd säger vidare att beslut om vad som ska visas måste backas upp av museet och 
att man samtidigt måste beredd på att ta emot kritik angående varför vissa saker visas 
medan andra inte gör det. Denna kritik måste, oavsett om den är trevlig eller otrevlig, 
tas i beaktande och man måste lyssna och konsultera med andra, särskilt med dem 
som har en åsikt som skiljer sig från ens egen (Boyd 1999 jfr Hein 2000 s. 103). För 
att sammanfatta det hela, museet måste vara en lyssnare såväl som en talare och hela 
tiden söka olika perspektiv. Frågan jag då ställer mig är: När museet då talar, ska det  
då ta ställning i specifika frågor?

Museets roll  är  mer att  ställa  frågor  tycker  jag,  väcka debatt  och så.  Det  är  ju svårare  att  ta  
ställning, visst det kan väl hända ibland att man måste göra det,  men i första hand ta upp till  
diskussion tycker jag och här var det ju många frågor vi inte hade nån kompetens, vad det gäller 
tro och så här, vi kan ju liksom bara visa och starta en debatt. Vi kan ju inte tycka nånting om vad  
folk tror, det vore ju fullständigt förmätet liksom. Nej, i första hand tycker jag nog att man ska ta  
upp frågor till debatt, jag tror det är kulturinstitutionernas roll. Men sen kan man ju behöva skruva 
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till perspektiven, det räcker ju liksom inte bara och ställa kunskap till förfogande utan då måste 
man kanske vara kontroversiell för och väcka debatt.

Intervju med VD:n på KS

Jag  tycker  att  det  verkar  råda  en  osäkerhet  kring  vad  att  ta  ställning  egentligen 
innebär. Tar man ställning genom att ta upp en viss fråga eller tar man ställning först 
när man säger var man står i frågan? Angående Jerusalem uttrycktes även åsikter om 
att det inte var museet som tog ställning i frågan utan att det var konstnären som stod 
för ställningstagandet. ”Det kände vi väl hela tiden att det var Elisabeths konstverk 
och vi står bakom att vi visar dom men vi står ju inte bakom allt, alltså vi står bakom 
och visar det men hon är ju konstnären som får ta ställning för, ja alltså får stå för 
budskapen i dom här bilderna”(Intervju med VD:n på KS). Personligen anser jag att 
man tar ställning genom vad man väljer att visa, sedan tycker jag inte att det är fel att  
man tar ställning så länge man är medveten om att man gör det. 

Alltfler svenska museer ifrågasätter sitt egna tolkningsföreträde och konsulterar eller 
samarbetar med organisationer eller individer utanför museet (Lagerkvist 2006, s. 56). 
Att museet fungerar som ett forum öppnar för möjligheten att ta upp flera diskurser 
samtidigt (Williams 2001) och just bilden av museet som ett forum öppnar för min 
nästa fråga: Hur ska museet använda sig av utomståendes åsikter och erfarenheter?

Att arbeta med utomstående i utmanande utställningar
Alla de museer som ingår i min fallstudie av Jerusalem har på olika sätt arbetat med 
personer  utanför  museet  i  arbetet  inför  och  under  utställningen.  Att  arbeta  med 
personer utanför museet är något som mina informanter anser vara viktig:

Det är det viktigaste av allt/.../att aldrig sitta en ledningsgrupp och ensam bestämma utan 
då  gå  ut  till  olika  grupper./.../Det  är  så  man  måste  göra  tror  jag  om museerna  ska 
överleva,  vad  är  de  för  ämnesområden  som  intresserar  människor  just  nu,  vilka  
åldersgrupper, vilka grupper ska man vända sig till, jag tycker personligen att det är det  
roligaste, att det ger allra mest, arbetet med utomstående och inte bara kollegor.

Intervju med curatorn på VKM
Jag finner liknande resonemang på ÖLM:

Jag tror att en väg att gå är att aktivt bjuda in människor till museet eller att gå ut och  
möta andra grupper på andra platser, andra stadsdelar eller andra orter ute i länet eller  
vad det kan vara för att finnas ute i samhället på ett annat sätt än nu./.../Det finns ett  
samhälle utanför museet och då måste vi släppa lite på våra höga institutionshästar och 
så och släppa in andra åsikter och andra perspektiv, det kan vara nya sätt att se på våra 
samlingar och utställningar som handlar om andra frågor som vi aldrig hade valt att göra 
utställningar  om/.../Alltså  vi  måste  lätta  lite  på  det  här,  men  vi  får  inte  sluta  vara 
museum, vi måste fortsätta ha vår integritet och vår museiprofessionalitet kvar i det här 
så det är ju nya gränser man får upptäcka lite efterhand tror jag och vi är inte så bra på 
det här i nuläget.

Intervju med publikchefen på ÖLM

På  KS  har  man  en  policy  som  säger  att  alla  projekt  som  genomförs  i  deras 
organisation ska innefatta någon form av samarbete. 
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Det är ju jätteviktigt att göra det tror jag och det är ju samtidigt svårt då museerna har en  
roll  som  kunskapsorganisation  som  står  för  'så  var  det  egentligen'  i  historisk 
tid/.../samtidigt är det ju viktigt att människor får formulera sina egna historier och också 
påverka innehållet, absolut, det tycker jag är jätteviktigt./.../Vi måste vara mer öppna för  
kommunikation det är jag helt övertygad om. Annars blir inte vi angelägna i samhället,  
tror jag, då tror jag museerna kommer förpuppas och bli helt ointressanta, jag tror att det  
är jätteviktigt/.../det är många som är hemskt rädda för detta, de tycker att vi släpper på  
vårt uppdrag men jag tror att det är hemskt viktigt att vi mixar. Vi får vara tydliga med  
vad vi kan och vill och vår kunskap men vi måste också ta till oss ny kunskap det är jag 
helt säker på faktiskt, men det är svåra frågor. 

Intervju med VD:n på KS

Så att  man ska arbeta med utomstående på något vis  framstår som självklart  men 
frågan är då: Hur ska denna dialog med utomstående se ut?  Klas Grinell talar om 
vikten av att dialogen inleds i ett tidigt skede av utställningsarbetet. Han menar att 
man inte kan inleda en dialog när parametrarna redan är bestämda och säger att det 
inte ska handla om en marknadsundersökning om vad de tillfrågade tycker om de 
beslut  som  museet  redan  fattat.  Att  göra  så  anser  Grinell  vara  nedlåtande:  ”If 
dialogical work is not implemented at the very heart and start of museum work then it 
might  very well  sow  division,  distrust  and  anger,  rather  than  understanding  and 
inclusion” (Grinell 2012).

Gerard Corsane, menar att meningsskapandeprocessen inför en utställning består av 3 
delar:

− Urvalet av material och informationen
− Konstruktionen av det budskap som ska kommuniceras
− Mediet man väljer för att kommunicera detta budskap. 

I de här delarna av processen anser Corsane att det är extra viktigt att använda sig av 
referensgrupper. Sedan fortsätter han med att det finns två ytterliggare punkter att ta 
hänsyn till: Att processen ska vara öppen för feedback och utvärdering samt att man 
måste vara medveten om att det inte bara är individer utanför museet kan påverka 
processen  utan  även  andra  externa  faktorer.  Dessa  faktorer  kan  vara  politiska, 
ekonomiska, sociala eller kulturella villkor och agendor (Corsane 2005, s. 4f).

Resonemanget ovan tycker jag har många poänger men man får inte glömma att man 
inte kan tro att bara för att man bjuder in allmänheten till dessa samtal har alla samma 
möjlighet att delta i dessa på samma villkor. Som Fraser säger så kan man inte bara 
bortse från att det finns orättvisor och att individer har olika förutsättningar att delta. 
Till  exempel  är  vissa  grupper  av  befolkningen  överrepresenterade  bland 
museibesökare medan andra inte ser det som lika naturligt att delta i verksamheten 
som bedrivs på museer. Även om man från museets sida anstränger sig för att nå ut 
till nya grupper innebär inte det att man kan låtsas att alla har samma förutsättning att 
delta  utan  det  är  något  man  måste  vara  medveten  om.  Samtidigt  gör  man  från 
museernas sida ett val angående vilka de bjuder in som referensgrupper. Man talar 
ofta om att de som har en anknytning till föremålet som visas ska ges möjlighet att 
komma med synpunkter (Boyd 1999).
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När man ser på Jerusalem tycker jag mig kunna urskilja en osäkerhet kring vem som 
”äger” innehållet i bilderna. Är det konstnären eller de vars texter som använts i dem? 
Man  har  under  arbetet  med  utställningen  valt  att  kontakta/konsultera  religiösa 
personer då texter som anses vara deras finns med i konsten som visas. Samtidigt är 
det konstnären som står bakom konsten. Det finns alltså två instanser utanför museet 
som kan anse att de har rätt att tolka och bestämma hur utställningen ska visas (jfr  
Hein 2000, s. 42). Curatorn på VKM säger t ex att man bör tillfråga dem som ägt 
föremålen när man ställer ut något och påpekar att man valde att fråga människor från 
olika religioner inför  Jerusalem just på grund av att  man på sätt och vis kan se det 
som att det är deras texter som visas i utställningen. Detta kan sägas vara helt i linje 
med vad som sägs i ICOMs (International council of museum) etiska regler:  

4.3 Exhibition of Sensitive Materials
Human remains and materials of sacred significance must be displayed in a manner consistent 
with professional standards and, where known, taking into account the interests and beliefs of 
members of the community,  ethnic or  religious groups from whom the objects  originated. 
They must be presented with great tact and respect for the feelings of human dignity held by 
all peoples.

4.4 Removal from Public Display
Requests for removal from public display of human remains or material of sacred significance 
from  the  originating  communities  must  be  addressed  expeditiously  with  respect  and 
sensitivity. Requests for the return of such material should be addressed similarly. Museum 
policies should clearly define the process for responding to such requests. 

ICOM 2004

Ser man det som att någon kan äga budskapet i religiösa skrifter så skulle det alltså 
kunna vara rätt att plocka ner tavlor ur utställningen om de religiösa personer som 
äger texterna så önskar. Enligt antropologen Stephen Lavine väljer man allt oftare att 
visa flera röster istället för en auktoritär röst i sina utställningar. Samtidigt säger han 
att  man  från  museets  sida måste  vara uppmärksam på vem det  är  man  väljer  att 
konsultera, att man måste ställa sig frågan: Vem från minoritetsgruppen får komma 
till tals? (i Sandell 2002, s. 20) Man måste alltså man ställa sig frågan vilka religiösa 
är det då som ska bjudas in? Alla har olika tolkningar och åsikter om hur texterna får 
och inte får användas. 

När man t ex talar om de religiösa representanter som fick komma med synpunkter på 
bilderna i Jerusalem inför utställningen påpekar bl a Grinell att de inte representerade 
någon annan än sig själv. En fråga jag ställer mig då hur stor makt ska man ge en 
enskild individ? Låt säga att man får en synpunkt av en individ som känner att museet 
inte bör visa något, innebär det då att man inte ska visa det eller innebär det att man 
ska använda den synpunkten i  utställningen tillsammans med det man från början 
tänkt visa? Jag anser att det är det museet som forum går ut på, att olika åsikter ska 
kunna mötas. Inte att man ska nå en lösning där alla står för hela budskapet (jfr Hein, 
2000). Jag vill jämföra detta med Fraser resonemang om att det inte går att skapa en 
allmän  opinion.  Hur  ska  man  då  undvika  att  de  individer  som  tillfrågas  får 
representera en hel grupp? Meningen med att tillfråga individerna verkar vara att de 
faktiskt tillhör en viss grupp. Men då många som tillhör samma grupp kanske inte 

42



håller med om vad dessa individer säger kan de i sin tur känna sig kränkta då de dras 
över samma kam. Så var fallet med Scéne d'amour på VKM där man genom att ge 
efter  för  påtryckningar  från  muslimer  som kände  sig  kränkta  gjorde  så  att  andra 
muslimer kände att de blev kränkta och stämplade som ett hot eller som extremister 
(Lagerkvist 2006).

Men om man då inte ska forma utställningen efter vad enskilda individer kommer 
med för synpunkter, vad ska kontakter med referensgrupper leda till? Ska det ge nya 
och fler vinklar på det man ställer ut? Ska det leda till  förändringar i utställningen 
eller till  och med censurliknande åtgärder? Om man ser till  hur de olika museerna 
arbetat med  Jerusalem så har kontakterna med utomstående framförallt används för 
att  visa  på  alternativa  sätt  att  se  på  religion  och homosexualitet  eller  till  att  låta 
religiösa personer ”försvara” sin religion. I de fallen anser jag att det handlar om att 
ge en mer mångsidig bild av ett fenomen och låta museet vara ett forum där frågorna i 
utställningen  kan  diskuteras.  På  VKM  fick  kontakten  med  utomstående  dock 
ytterliggare  en  konsekvens;  man  plockade  bort  ett  fotografi  ur  utställningen. 
Visserligen råder delade meningar om huruvida man censurerade sig själv på grund av 
rädsla eller respekt för religiösa personer eller om bortplockandet av fotografiet  De 
bedjande handlade om att den inte var viktig för budskapet i utställningen. Frågan är 
vem som ska  fatta  sådana beslut  och  på  vilka  grunder  ska besluten  tas?  Var  går 
gränsen för vad som är okej att visa? 

Var går gränsen för vad man får visa? Hur mycket kan man utmana?
Vad man får och inte får visa är en mycket komplex fråga som man egentligen bara 
kan resonera kring då det inte verkar finnas några tydliga gränser för vad som är rätt 
eller fel.

Jag  kan  inte  säga  var  den  gränsen  går  men  jag  tycker  det  är  viktigt  att  visa  olika 
konstnärliga uttryck och obekväma frågor som, ja, inte passar alla./.../Dels kan det ju  
vara så att nån känner sig provocerad mot sin religiösa uppfattning eller mot sin läggning 
eller nåt liknande/.../och då måste ju vi stå för vad vi gör som institution. Då kan inte vi  
göra sånt som passar alla, det kan vi aldrig nånsin göra utan vi måste ha den integriteten, 
den kunskapen och kunna stå för det vi visar/.../Naturligtvis får man inte ställa ut något  
som är kränkande mot människor, det får man inte göra men det där kan ju också vara 
individuellt vad man uppfattar som kränkande så det där är ju jättesvårt. Jag har liksom 
aldrig ställts inför det konkret så jag har lite svårt att se hur jag skulle ta det om det var  
så att nån kom hit och sa att 'jag känner mig jättekränkt som person av den här tavlan,  
jag vill att ni tar ner den'. Jag kan inte se att jag skulle svara ja eller nej utan då skulle  
man nog få avgöra lite från fall till fall.

Intervju med publikchefen på ÖLM

Just att man inte får kränka människor är något som återkommer men vad det faktiskt 
innebär är otydligt. På frågan om vad man inte får visa svarar VD:n på KS: ”Det är 
väl sånt som är kränkande för människor. Att man till exempel inte får ha en nazistisk 
utställning det är väl mer sådana grundlagsskyddade rättigheter./.../ Det är ju svårt, det 
var ju många som blev kränkta, sade sig bli kränkta av Jerusalem, så var det ju, det 
var ju människor i vår personal som också tyckte det.” Eller som utställningsansvarige 
på KS säger: ”Det jag tycker är viktigt när man visar utmanande utställningar är att 
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man inte kränker enskild eller grupp. Men annars har jag inga förbehåll, det är viktigt 
att  skapa utrymme för reflektion.  Jag vill  gärna känna att  jag står för budskapet i 
utställningen för annars kan det skava.”

Sätts  då verkligen gränsen vid att  ingen får bli  kränkt? Är det skillnad mellan att 
känna sig kränkt och att faktiskt bli kränkt? Vissa känner sig kränkta av allt möjligt 
och tar all kritik mot något de tror på som ett personligt påhopp (O'Niell 2011). Vem 
bestämmer när någon är kränkt? Och finns det grupper vars åsikter man får kränka 
medan andra ska skyddas från kränkning? 

Det som hela tiden står emot varandra här är vad som är viktigast: Yttrandefrihet eller 
att man inte ska behöva bli kränkt på grund av vem man är, i det här fallet sin tro eller 
religiösa övertygelse (O'Niell 2011).  Kanske är problemet att man har olika syn på 
vad som tillhör det privata och vad som tillhör det offentliga. Habermas anser t ex att  
religion är något  som tillhör  det  privata  och när man tar  upp det  i  det  offentliga 
rummet som museet tillhör så skulle det kunna uppstå en krock. Kanske känner sig 
människor kränkta när de får något som de anser vara privat kritiserat i den offentliga 
sfären. 
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Avslutande diskussion

Följande kapitel inleds med en diskussion kring frågor som väckts under arbetet med 
uppsatsen men som hamnat lite i bakgrunden. Sedan kommer jag återvända till mina 
frågeställningar och avsluta med en sammanfattande diskussion kring de frågor som 
ställdes i början av processen. 

En av de frågor som inte synts så mycket är frågan om hur ekonomiska intressen 
påverkar det som visas. Att den inte syns så mycket tidigare i uppsatsen kan bero på 
att mina informanter inte direkt talade om det men jag tror ändå att det är något som 
påverkar mer än man kanske tror. Som jag nämnt tidigare verkar det finnas två olika 
sätt  som  ekonomiska  intressen  kan  påverka  på  när  det  handlar  om  utmanande 
utställningar. Dels att man ibland utmanar eller provocerar för att få publicitet och 
locka publik (Williams 2001) och dels att man låter bli att utmana på grund av rädsla 
för att uppröra finansiärer eller för att inte få sina anslag indragna (Ames 1991). Om 
man ser till  Habermas sätt  att  se på det:  man låter privata (ekonomiska) intressen 
påverka vad som får ta plats i den offentliga sfären. En sak som jag anser stå klart är 
att museer behöver finanser för att kunna existera och dessa finanser kommer från 
någon eller  några som har  intressen eller  krav  på  det  som visas.  Det  kan handla 
uppdrag från politiker som måste följas för att få anslag, om sponsorer som vill eller 
inte vill kopplas samman med vissa frågor eller att man måste synas och höras för att  
locka publik. 

Det faktum att det står i kulturpropositionen att kulturen ska utmana kan tolkas som 
att detta är något som ska göras för att man ska tilldelas anslag. Sen kan man fråga sig 
i vilken utsträckning det efterföljs och hur man tolkar att  utmana.  Om man sedan 
samtidigt ska söka sig andra finansiärer för att få anslag ser jag framför mig hur det 
skulle kunna leda till att vissa utmanade frågor får ta plats medan andra, som externa 
finansiärer inte vill förknippas med, inte kommer att kunna visas. 

En annan aspekt på frågan om utmanande utställningar som till  viss del även den 
handlar om ekonomi är frågan konstutställning kontra kulturhistorisk utställning. Att 
hyra in en kontroversiell konstutställning som man vet lockar folk torde vara billigare 
än att  producera en ny kulturhistorisk utställning där man tar upp liknande frågor. 
Kanske är det något som spelar roll då man ska pussla ihop program och budget. Flera 
eller alla exempel på kontroverser jag tagit upp handlar om just konstutställningar på 
kulturhistoriska museer. Sambandet mellan utställningarna var något som slog mig 
tidigt i processen men då tänkte jag mest på om konsten tolkas på ett annat sätt då det 
visas på ett kulturhistoriskt museum än på ett konstmuseum. Varför väcker just de här 
utställningarna så starka känslor eller  är  det  bara en slump?  Jag ställde  i  alla  fall 
frågan till mina informanter och det visade sig att de såg vissa skillnader:
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Konsten är ju mera fri helt enkelt /.../Konstnären är ju ändå fri att tolka verkligheten som den är, så 
det är ju viktigt att med konsten ur den aspekten då. Men en kulturhistorisk utställning hade ju haft 
ett helt annat krav på sig att stämma och man skulle kolla alla fakta och vad vill man åstadkomma 
med det när man ställer ut nåt och det var väl kanske inte det som Elisabeth vill åstadkomma men 
den här utställningen så konsten är ju väldigt bra i sådana här sammanhang det tycker jag definitivt 
och konsten bör ju va fri då och då är det ju konstnären som står för det. Det kände vi väl hela  
tiden att det var Elisabeths konstverk och vi står bakom att vi visar dom men vi står ju inte bakom 
allt, alltså vi står bakom och visar det men hon är ju konstnären som får ta ställning för, ja alltså 
står för budskapen i dom här bilderna.

Intervju med VD:n på KS

Det som slår mig här är att museet ser det som att  konsten måste vara fri och att 
budskapet som visas i utställningen får stå för konstnären. Museet upplåter bara ett 
utrymme där  konstnären får  visa  sitt  budskap och konsten  behöver  dessutom inte 
”stämma”.  Kanske  är  det  lättare  för  publiken  att  se  det  på  samma  sätt  på  ett 
konstmuseum där man inte väntar sig förklaringar eller att få se ”sanningen”. Kanske 
är det så att  publiken fortfarande väntar sig att  se ”sanningen” på kulturhistoriska 
museer och då uppstår lätt kontroverser när man ser utmanande konst i dessa lokaler 
och samtidigt lämnas utan förklaring. Om museet ska fungera som ett forum måste 
man kanske öppna för nya typer av konstutställningar på kulturhistoriska museer där 
konsten sätts in i ett sammanhang och där man låter flera röster höras. På så sätt kan 
man låta konstnären tolka samtiden men också låta andra tolka konsten. Kanske måste 
konstnären  släppa  på  sin  kontroll  och  tolkningsfrihet  då  hen  ställer  ut  på  ett 
kulturhistoriskt museum. Detta är bara mina spekulationer men det öppnar för frågor 
som hade varit intressant att forska vidare på: Hur ska kulturhistoriska museer hantera 
utmanande konst? Eller kanske till och med, är kulturhistoriska museer ”rätt” forum 
för den typen av konst?

För att avsluta tänker jag nu återvända till mina frågeställningar:

• Hur ska museet visa utmanande utställningar?
◦ Vilken roll ska museet spela?
◦    Var går gränsen för vad man får visa?

• Hur ska utomstående få påverka arbetet med utmanande utställningar?

För att kunna visa utmanande utställningar gäller det att man från museets sida lämnat 
den traditionella moderna synen på sig självt bakom sig. Att man inte ser sig som 
ofelbara och ett instrument för att ge folket sanningen. Man måste måste våga visa 
och samtidigt våga göra fel. Man måste våga kommunicera med andra och våga ta 
tillvara på kritik annars kan man inte ge en mångsidig bild av det som visas. 

Det är inte bara museerna som behöver erkänna det nya sättet att se på museet utan 
även de som finns utanför museet, besökare, massmedia och andra intressenter måste 
även de acceptera att museet inte bara kan visa fakta och allmängiltiga ”sanningar”. 
När jag tittar tillbaka på min studie tycker jag mig se att så inte riktigt är fallet. Även 
om museerna alltmer har förändrat sin självbild så hänger inte alla med. Museerna 
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måste vara en plats där olika syner och åsikter kan mötas och som Fraser säger när 
hon talar om den offentliga sfären: Man kan inte diskutera fram en offentlig version. 
Museet måste få vara en plats där olika versioner kan få mötas. Förmodligen är det så 
att alla museer inte kan visa allas historia, allas syn på ett fenomen på en gång, men 
det måste finnas plats för alla suboffentligheter i museilandskapet. Det kan handla om 
specialmuseer men även att man låter deras versioner ta plats istället för eller jämte 
traditionella tolkningar på alla museer. Till sist blir det en fråga om demokrati, ska vi 
leva  i  ett  samhälle  med  demokrati  och  yttrandefrihet  måste  alla  ges  möjlighet  få 
uttrycka sin åsikt men även få sin åsikt och sina värderingar ifrågasatta genom att 
lyssna  till  andras  åsikter.  Publiken  måste  förberedas  på  att  få  sina  värderingar 
ifrågasatta på museet på samma sätt som museet måste vara berett på att ifrågasättas 
av sin publik. På det viset kan museet verkligen bli ett forum, för tycker alla samma 
sak om det som visas blir det ingen diskussion. Det farligaste som finns skulle vara att 
sträva efter att ingen ska bli upprörd. 

Men hur ska man från museet sida då agera? Ska man ta ställning i specifika frågor? 
Vilken roll ska man spela och vad får man visa? Jag tror som sagt att museet måste 
vara ett forum, en arena, som är öppet för att visa alla typer av frågor, alla typer av 
föremål och alla typer av konst. Det finns såklart lagar som kontrollerar vad man får 
och inte får visa, till exempel rörande hets mot folkgrupp, men så länge lagen inte 
säger stopp, varför ska då museet säga stopp? Samtidigt kräver utställningar som tar 
upp svåra frågor eller visar objekt som väcker känslor förberedelser från museets sida 
och man måste veta varför man gör det man gör. Man måste kunna ta till sig och ta 
tillvara på kritik och framförallt måste man kommunicera; dels måste man föra en 
intern kommunikation så att de som arbetar på museet känner sig trygga med det som 
visas men också med de situationer som kan uppstå och dels måste man kommunicera 
med utomstående då de som arbetar på museet inte sitter  inne med alla svar, alla 
tolkningar. Inför utställningen är det viktigt att kommunicera med utomstående för att 
få  fler  synpunkter  och  vinklar  på  ämnet  man  planerar  ta  upp  i  utställningen. 
Kommunikationen kan dock inte sluta vid utställningens öppnande utan det måste 
även finnas rum för kommunikation under utställningen, i programverksamheten men 
kanske även i utställningsrummet.

Forumtanken bygger för mig på kommunikation och öppenhet och om museet ska 
vara ett forum tror jag att det kan vara svårt om man driver en alltför tydlig tes, alltför  
aktivt tar ställning i en fråga. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att man alltid tar 
ställning på ett eller annat sätt, t ex genom att välja att visa en utställning och låta bli  
att visa en annan. 

Museet som forum för debatt bygger på att alla ska ges möjlighet att delta, men som 
Fraser resonerar så måste man komma ihåg att man kan inte bara låtsas och stryka ett 
streck  över  de  ojämlikheter  som  finns  i  samhället.  Det  krävs  att  museet  gör 
kraftansträngningar för att få alla att känna sig välkomna, och sådana ansträngningar 
görs runt om i landet, men samtidigt så verkar det svårt att komma ifrån att det alltid  
är någon som har tolkningsföreträde.  

I vilken utsträckning bör man då låta utomstående påverka arbetet med utställningen? 
Som jag ser det bör man låta utomstående komma med åsikter på det som visas men 
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det ska handla om en dialog där olika åsikter lyfts fram, inte vara ett försök att nå 
fram till ett resultat som alla är nöjda med, ett försök att ta fram en allmän uppfattning 
av ett fenomen eller en frågan. Ser man till vad Fraser säger så är detta är nämligen 
omöjligt då vi lever i ett samhälle som består av individer med olika bakgrund och 
som tillhör olika grupper.

För mig framstår det som att arbetet med referensgrupper kan vara både inkluderande, 
då det syftar till att ge en mer mångsidig bild av ett fenomen, och exkluderande, då 
man låter en liten grupp tala för en stor grupp i frågor vars svar är ytterst individuella.  
Det kommer alltid vara någon som inte håller med om det som visas eller kanske till  
och  med  känner  sig  kränkt  av  det  men  istället  för  att  följa  vad  en  liten  del  av 
samhället tycker och på så vis undvara någon annan något hen hade velat se borde 
man se sig om efter alternativ. Att censurera är en lösning man i största mån borde 
undvika. Det viktigaste borde vara att vara öppen för att ta emot kritik och att man 
kan föra  en  dialog  med  dem som tycker  olika,  genom att  till  exempel  skapa  ett 
utrymme där även de kan höras. Museet kanske inte kan göra alla nöjda och sträva 
efter att ingen ska känna sig kränkt samtidigt som man följer sitt uppdrag att utmana. 
Innan man säger att man inte får kränka någon måste man kanske fundera över vad 
begreppet kränkt i så fall innebär. Självklart ska man hålla sig inom ramen för vad 
som är lagligt men jag är rädd för att man ibland drar i bromsen för tidigt. 

Även om det  är  svåra frågor måste  de kunna diskuteras samtidigt  som det verkar 
omöjligt  att  utforma en policy utan man verkar snarare vara tvungen att  diskutera 
utifrån fall från fall (jfr Hein). Ibland kanske man kan anse att det viktigare att nå ut 
med budskapet i hela utställningen en att visa ett speciellt objekt som kanske upprör 
många (jfr diskussionen kring Scène d'amour). I extrema fall skulle det kunna handla 
det  handla  om att  man inte  vågar riskera personalen eller  publikens  säkerhet  och 
därför tvingas låta bli att visa något (detta är dock något man bör tänka igenom, hur 
reella är hoten och finns det alternativa lösningar). Det viktigast verkar dock vara att 
man vågar visa det som utmanar men samtidigt vågar släppa på sitt tolkningsföreträde 
genom att våga fråga för att på det sättet kunna ge en mångsidig bild av ett fenomen; 
man  måste  komma  ihåg  att  det  inte  bara  finns  en  sanning,  ett  sätt  att  uppfatta 
verkligheten.   
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Bilaga 1

KS – Kulturparken Småland

VKM – Världskulturmuseet

ÖLM – Örebro länsmuseum
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Bilaga 2
Intervjuguide 1, användes vid intervjuerna på ÖLM
Underlag till intervjuguide
Vad är din roll i arbetet med utställningen? (Fråga i mail inför intervjun kanske? Så 
att man kan
rikta frågorna till rätt person)
Varför Jerusalem
Varför har ni valt att visa utställningen Jerusalem?
Hur var diskussionen innan ni bestämde er för att ta in utställningen?
Reflekterade ni över det som hände i Göteborg?
Hur Jerusalem
Hur planerar ni arbeta ni med utställningen?
Har någon utanför museet fått komma med synpunkter? (Hur? Varför? Vad har ni 
gjort av dem?
Hur valde ni vilka som skulle få komma med synpunkter?)
Har Elisabeth varit delaktig/kommit med synpunkter på något sätt?
Har ni arbetat med liknande ämnen tidigare? (Hur fungerade det?)
Jerusalem som ”hot”
Hur har ni funderat kring ämnet i utställningen?
Har ni reflekterat över att det skulle kunna väcka upprörda känslor?
Har ni förberett er på reaktioner från publik/allmänhet eller massmedia? Hur?
Allmänna frågor om att utmana
Vad tycker du om att arbetat med folk utifrån?
Hur ser du på vad man får visa?
Vad ser du som viktigt att tänka på när man visar ämnen som kan vara 
kontroversiella?
Är det någon skillnad på att visa konst eller kulturhistoriska objekt?
Något att tillägga?

Intervjuguide 2, Användes vid intervjuerna på VKM och KS

Vad var din roll i arbetet med utställningen?

Varför Jerusalem
Varför tyckte du Jerusalem var viktig att visa?
Hur var diskussionerna inför utställningen?
Hur ser du på det som hände?

Hur Jerusalem
Hur arbetade ni inför utställningen? 
Varför bestämde man sig för att ta in folk att titta på fotona i förväg?
Vilka var de som fick tycka till? 
Och hur valde man dessa? (Hur? Varför? Vad har ni gjort av dem? Hur valde ni vilka  
som skulle få komma med synpunkter?)
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Jerusalem som ”hot”
Hur funderade ni kring ämnet i utställningen? 
Vilka förberedelser gjordes på eventuella reaktioner från press och allmänhet?

Hur tycker du att man från museets sida hanterade situationen som uppstod? 

Allmänna frågor om att utmana

Vad har du för erfarenhet av utmanande utställningar?

Hur ser du på vad man får visa? 

Vad  ser  du  som  viktigt  att  tänka  på  när  man  visar  ämnen  som  kan  vara 
kontroversiella?

Ska museet ta ställning i de frågor man visar?

Vad tycker du om att arbetat med folk utifrån?

Är det någon skillnad på att visa konst eller kulturhistoriska objekt?

Något att tillägga?
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