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Förord 
I slutet av 1700-talet blev det mode med den engelska parkstilen. Vindlande 
stigar och överraskningsmoment ersatte det symmetriska och tuktade idealet. 
I Sverige anlades till exempel parken vid Forsmarks bruk. Däri fanns ett så 
kallat Eremitage där en eremit i upphöjd ensamhet skulle sitta och kontemp-
lera som ett pittoreskt inslag i miljön. I Engelska parken bakom universitets-
biblioteket Carolina Rediviva i Uppsala finns det ingen eremithydda, men 
väl ett kontor, och i detta kontor har denna skrift tillkommit i en tillvaro som 
verkligen kan liknas vid en eremits. Skriften är dock givetvis också resultatet 
av en mängd personers verksamheter och strävanden. Jag skulle här vilja 
tacka några av dessa personer. 

Stort tack till Hedvig Ekerwald, min handledare, som alltid har funnits där 
för mig. Du har med entusiasm peppat mig och manat på i lagom takt. Du 
har med värme dämpat min oro när molnen tornat upp sig. Din handledning 
har varit fast och dina läsningar noggranna till både detalj och helhet. Tack 
också till min bihandledare Eva Sandstedt för läsningar, diskussioner och 
stöd – också i våra andra samarbeten – hela vägen och framför allt mot slu-
tet. 

Tack Tora Holmberg för dina ovärderliga insatser både som opponent vid 
mitt halvvägsseminarium och som marginalskrivare i mitt slutseminariema-
nus. Du har med omtanke, entusiasm och stort snille väglett mig in på nya 
områden bland gener och andra djur, också genom den inspirerande tvärve-
tenskapliga gruppen ”Genus och gener”. 

Stina Fernqvist och Agneta Hugemark, tack för era noggranna läsningar 
och konstruktiva kritik vid mitt slutseminarium. Jag vill också tacka semina-
rierna Panoptikon och Genusseminariet, båda vid sociologiska institutionen, 
samt Textas, ett kortlivat men givande seminarium för textanalys vid samma 
institution. Inga-Lill Aronsson, museologi, tack för konstruktiv opposition 
vid seminarium 2006. Tack också till Seminariet för svensk aktuell miljöso-
ciologi som kom med värdefulla synpunkter i ett tidigt skede.  

Tack till Centrum för miljö- och utvecklingsstudiers tvärvetenskapliga 
doktorandseminarium Cefo för kommentarer på delar av manus, och tack till 
Cemus’ mångvetenskapliga och inspirerande miljö där jag läst kurser i de för 
denna avhandling relevanta ämnena ekokritik och miljöhistoria.  

Glädjespridaren Kaj Håkanson, som har varit studierektor under näst intill 
hela min doktorandtid – [t]A(c)k för små överraskningar, omtankar, läsning-
ar, uppmuntrande tillrop och kommentarer om antropomorfismer och dua-
lismer. Jag önskar att jag hade läst mer av dina texter vilka jag tror skulle ha 
passat mig. Det får jag göra nu istället. Till er som uppmuntrade mig att söka 
forskarutbildning vill jag också rikta ett tack: Katarina Ek-Nilsson, Karin 
Barron och Pablo Suárez (postumt). När ni oberoende av varandra tyckte att 
jag skulle forska så tänkte jag att det kanske är möjligt.  
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Tusen tack till min rumskompis, vän och kollega, universalgeniet Naomi 
Smedberg som har språkgranskat English Summary och bistått med ytterst 
kloka råd och samtal även om livet i stort. För rumsdelning, tankedelning 
och omsorger tackar jag även Clary Krekula och kvällskollegan Ann Kroon. 
Tack också till alla trevliga kollegor på sociologen. 

Tack också till min utomordentliga dubbelläsare Mats Franzén, och tack 
Karin Guldbrand för din intensivkurs i formatmallar inför slutseminariet! För 
gott samarbete tackar jag även Petra Wåhlin på Grafiska enheten. 

Det alltid lika trevliga och roliga fyrafikat på Café Carolina har med tvär-
vetenskapliga (och tvärpolitiska!) samtal stimulerat intellektet och dragit 
eremiten ur sin grotta! Tack här framför allt Mathias Persson. Du är en riktig 
klippa när det gäller roliga diskussioner! Tack också till alla i kören Scola 
Cantorum, och till Värmlandskören, en senare men viktig bekantskap. 

Ett varmt tack till alla vänner och bekanta som genom samtal, perspektiv 
och uppmuntran har hjälpt mig framåt: Elinor Hållén, Marta Coronel, Maja 
Lilja, My Lilja, Karin Hedvall (tack för att du drog med mig in i keramikens 
sköna värld!), Håkan Selin, Ingrid Norén Nilsson, Marianne Södersten, Lars 
Holmberg, Matthias Weiszflog, Inger Samuelsson, Tony Gustafsson, Mathi-
as Persson, Susanne Torkelsson, David Heith-Stade, Peter Bötker, Teresia 
Ståhle, Ingrid Guldbrand, Elisabet Näsman, Malinda Andersson, Isa Lind-
qvist, Catrin Lundström, Anne-Sofie Kalat, Roland Paulsen, Linn Egeberg 
Holmgren, Marie Flinkfeldt, Jessica Mjöberg och Fredrik Palm.  

Bland vännerna vill jag framför allt tacka Cecilia Strandroth: Tack för allt 
stöd, alla intressanta och roliga prat, fester, teststunder och krisbearbetningar 
sedan urminnes tider och för all ovärderlig hjälp i slutet med bildbearbet-
ningen! Tack för att du fanns för mig när du själv var stressad i slutstadiet av 
ditt avhandlingsskrivande. 

Jag vill speciellt tacka mamma och pappa, Monica och Sven Samuelsson. 
Ni har alltid gett mig frihet att göra vad jag vill och samtidigt bryr ni er till 
hundra procent. Bättre föräldrar kan man inte ha! Jag vill också tacka mina 
syskon Maria, Fredrik och Edward för att ni också alltid har funnits för mig, 
och tack lillebror, Inger, far och mor för att ni hjälpte mig med komplette-
rande fotografering. 

För ekonomiskt stöd i slutfasen tackar jag Göransson-Sandviken stipen-
diefond vid Gästrike-Hälsinge nation, Helge Ax:son Johnsons stiftelse samt 
Sophia von Anderssons stipendium vid Uppsala universitet. 

   Med utblick över Engelska  
   parken en fin höstdag, 
   oktober 2008 
    Anna Samuelsson 
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Del I: Syfte, historia, teori och metod 

Inledning 
I en monter på Naturhistoriska riksmuseet står en älgtjur, en ”tolvtaggare”, 
och blickar ner mot betraktaren mot en bakgrund av suggestivt skogsdunkel. 
I bakgrunden hörs älgläten som uppstår när en besökare trycker på en knapp. 
I en annan monter vältrar sig en enorm sjöelefant och gapar stort mot strål-
kastarens ljus, och i en utställning om klimatfrågan rasar hus och vägar 
samman i en dramatisk filmsekvens. 

Vad kan ett naturhistoriskt museum säga om vår relation till omvärlden 
idag? Vilka kategorier och gränser skapas, och vilka berättelser om natur, 
kultur, människa och miljö förmedlas i utställningarna? Dessa frågor bildar 
utgångspunkt för följande avhandling. Den övergripande och ursprungliga 
idén var att undersöka ”vår relation till naturen” i samhällshistorisk kontext 
mot bakgrund av miljöproblematiken genom ett studium av kulturuttryck 
som konst, vetenskap, film, resande, ätande, och relationen till våra egna och 
andras kroppar samt att förena detta med en diskussion om dualismen natur 
och kultur. Som en materialisering av olika genrer och praktiker kan ett mu-
seum fungera som en utgångspunkt för sådana studier: Under ett och samma 
tak förenas konst, vetenskap, djur, växter och människor, och här kommer 
olika klassificerings- och ordningsskapande praktiker till uttryck. Med sin 
historia av olika vetenskapssyner och utställningsideologier som format och 
satt spår i byggnader, samlingar och utställningar är museerna också källor 
till modernitetens skiftande världsbild och natursyn1. Själva betraktandet av 

                               
1Ett begrepp som kan problematiseras, då det implicerar en blick som tittar på naturen utifrån, 
och därmed inte inbegriper blicken, ögat, självt. Dock har det använts flitigt inom exempelvis 
idéhistorisk och etnologisk forskning om människans föränderliga relation till djur, växter och 
landskap. Det kan förstås som en metafor för vårt totala förhållande till omvärlden, men avser 
framför allt de idéer och föreställningar som kommer till uttryck i vetenskapliga teorier, reli-
gioner, filosofier eller myter, till skillnad från ett praktiskt förhållande till eller brukande i/av 
naturen. Det härstammar säkerligen delvis från den filosofiska grenen ”naturfilosofi”, där 
naturen benämns som en enhet som det mänskliga tänkandet/förnuftet/själen står utanför 
och/eller ”höjer sig över”. Termen ”natursyn” förekommer enligt idéhistorikern Gunnar Bro-
berg först 1911 i Lamms bok om skalden Oxenstierna (vilket pekar på dess koppling till 
moderniteten). Termen ”naturkänsla” är 100 år äldre (1815) och knyts till romantikens voka-
bulär (Gunnar Broberg, ”Naturkänslan och den linneanska traditionen”, i Allan Ellenius & 



 12 

utställningarna och besökarens rörelse i och utanför ett naturhistoriskt muse-
um korresponderar med det moderna samhällets inhägnande av andra arter i 
vildmarksreservat, zoologiska trädgårdar och friluftsmuseer, vilket i sin tur 
korresponderar med urbaniseringen och en romantiserande blick på naturen 
som någonting utanför och bortom staden, samhället och kulturen.  

Ett museum syftar till att samla, forska, vårda och visa, men också till att 
undervisa och berätta sanna eller trovärdiga berättelser om verkligheten och 
historien. Även om museerna idag konkurrerar med andra medier så är de 
fortfarande delaktiga i att forma synen på oss själva och vår omvärld. Med 
sina modeller och illusoriskt levande flerdimensionella kroppar skapar de 
mot bakgrund av sin vetenskapliga auktoritet en övertygande verklighetsef-
fekt. Man skulle kunna förstå ett studium av museiutställningar som en för-
medlande länk mellan studier av vetenskapliga idéer och studiet av mentali-
teter i meningen förgivettagna tankefigurer, föreställningar och förhållnings-
sätt eftersom museet måste kunna kommunicera med sin publik. I utställ-
ningen 4 ½ miljarder år på Naturhistoriska riksmuseet kan man på en liten 
skylt bland modellerna av dinosaurier under rubriken Populärvetenskap läsa: 
”Många forskare skriver böcker för en bred allmänhet. De är alltid förenk-
lingar av vetenskaplig kunskap, men sakliga och trovärdiga. Naturhistoriska 
museer presenterar populärvetenskap främst genom utställningar.” 

Vilka mönster kan vi se i dessa berättelser och faktakonstruktioner? Vilka 
diskurser och berättelser förmedlas, vilka oreflekterade förgivettaganden och 
föreställningar finns där, och vad kan de tänkas ha för implikationer för vårt 
sätt att förstå och handla i omvärlden? En ontologisk utgångspunkt är att 
världen – fenomen, handlingar, beteenden och dess konsekvenser – hänger 
ihop. Det vi kallar ekonomi hänger exempelvis ihop med det sociala, det 
sociala med kultur, människa med natur, natur med ekonomi, det lokala med 
det globala och så vidare. De kategorier och ordningar vi skapar är språkliga, 
historiska konstruktioner som hjälper oss att hantera verkligheten bättre – 
som skapar ordning ur kaos – men som också kan få oväntade konsekvenser 
och som kan dölja andra möjliga ordningar och förståelser.  

På ett övergripande plan handlar avhandlingen om hur kulturella uttryck 
och praktiker formar och speglar förhållandet till det som kallas naturen, 
inbegripet detta begrepps mångtydighet och föränderlighet, framför allt det 
så kallat västerländska moderna förhållningssättet2, och på det mer avgrän-
sade planet handlar det om hur ”naturen” representeras genom kulturellt 
formade föreställningar.  

                                                                                                                             
Hans Henrik Brummer (red.), Naturen som livsrum. Ekologiska perspektiv i modern litteratur 
och bildkonst, 1998, s. 22.). 
2 Jag talar här om den västerländska kulturen som en stereotyp eller idealtyp i Webers me-
ning, inte utifrån en föreställning om att det finns en avgränsad västerländsk kultur. Figuren 
”den västerländska kulturen” har ofta osynliggjort influenser mellan olika geografiska områ-
den, och har sporrat forskare att leta efter skillnader snarare än likheter mellan olika världsde-
lar. 
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Det innebär att människan alltid betraktar, tolkar, införlivar, transformerar 
och undersöker verkligheten genom kulturspecifika värderingar, klassifice-
ringar, föreställningar och normer, och att detta även kommer till uttryck på i 
museernas utställningar. Således kan undersökningen för enkelhetens skull 
beskrivas som en kulturanalys av naturhistoriska utställningar, även om den-
na beskrivning på ett sätt reproducerar dikotomin natur/kultur.3 Den omedel-
bara dekonstruktivistiska kritiken som kommer upp när man säger sig vilja 
studera ”människans relation till naturen” är att man redan i och med denna 
mening har upprättat och reproducerat den gräns man säger sig vilja upphä-
va. Inordnandet av verkligheten i natur eller kultur är också en språkligt, 
medialt och vetenskapligt reproducerad föreställning, och ett centralt pro-
blemkomplex i denna avhandling är just denna dualism, med utgångspunk-
ten i att denna är problematisk om vi vill förstå fenomen som tydligt ställer 
denna uppdelning på ända. Men i utställningsanalyserna menar jag att man 
kan tala om dels konventionella tecken för natur och kultur, det vill säga 
sådana föremål, varelser eller fenomen som vi i dagligt tal och för gemensam 
förståelse hänför till den ena eller andra kategorin, och som den gamla mu-
seala uppdelningen i naturalia och artificialia (det av människan skapade) 
speglar4, dels om hur själva beteckningarna natur och kultur används som 
ord eller termer i utställningstexterna. När och hur används dessa och besläk-
tade beteckningar (exempelvis ”naturligt” och ”civilisation”, men även ”arv” 
och ”miljö”), vad gör de med helhetsbetydelsen och kan vi se betydelseskift-
ningar, paradoxer och förändringar?  

De mer specifika perspektiven, som presenteras mer utförligt senare, kan 
benämnas miljö och genus. Hur presenteras och förstås miljöproblem i rela-
tion till människans plats i naturen? Presenteras människan som skild från 
eller integrerad i naturen och i så fall på vilket sätt? Hur presenteras männi-
skokroppen och hur presenteras andra kroppar? Hur representeras, ordnas, 
och förstås kroppar? Hur förstås gränsen mellan natur och kultur, mellan 
människa och djur, och hur presenteras och förstås andra djur?  

Det uppstoppade djuret är ett speciellt fenomen i västerländsk modernitet. 
Det är på samma gång typisk och a-typiskt: Typiskt för försöken att stoppa 
döden och kontrollera och utforska det förgängliga, men på samma gång i 
marginalerna i det senmoderna, eftersom vi idag associerar det med ”det 
gamla museet”. Dock är det uppstoppade5 djuret som fenomen fortfarande 
högst levande, ett fenomen som jag därför med en ordlek valt att kalla 

                               
3 Men med ”kultur” avser jag i ”kulturanalys” sådana värderingar, klassificeringar, ordnings-
skapanden, föreställningar och normer som kan variera historiskt och mellan olika grupper. 
4 Eller God-made och man-made objects. Jfr Carla Yanni, Nature’s Museums. Victorian 
Science and the Architecture of Display, 1999, s. 20, 112.  
5 Den korrekta termen är ”monterade”, men i avhandlingen kommer också den populära ter-
men ”uppstoppade” att användas. Taxidermi (”att ordna hudar”) är konsten att konservera och 
montera döda djur, medan taxonomi är vetenskapen om organismernas klassificering. 
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zoo/mbie, som är en kombination av zoologi (vetenskapen om djuren) och 
zombie, den levande döda.6 

Även om det som först styrde min analys var gränsen mellan natur och 
kultur, och ett intresse för miljöproblematiken, så har jag under forsknings-
processens gång varit öppen för de nya teman som utställningarna i interak-
tion med litteraturstudier och tvärvetenskapliga kontakter gett. En metafor 
för min tolkande blick eller metod kan vara kalejdoskopet: tuben man sätter 
till ögat som en kikare och genom vilket man ser olika färger och former 
beroende på hur man vrider – en effekt som uppnås genom att speglar reflek-
terar färgade glasbitar som lagts i röret i symmetriska kombinationer. Till 
skillnad från kikaren har kalejdoskopet dock ingen utblick utanför sig själv, 
och eftersom jag antar existensen av en fysisk verklighet som vi dock tolkar, 
konstruerar, talar om och förstår på olika sätt, beroende på historia, kulturellt 
sammanhang, individuella erfarenheter och så vidare., får vi föreställa oss ett 
delvis genomskinligt kalejdoskop där de olika färgskikten består av mina 
olika förförståelser, och där själva vridandet som formar de varierande 
mönstren utgörs av de olika perspektiv, som jag valt att anlägga. 

Jag är medveten om att denna metafor kan innebära en reproduktion av 
den ”optiska”, ”okulära” eller ”panoptiska” kultur, vilken moderniteten med 
sin blickens prioritet beskrivits som (och kalejdoskopet uppfanns mycket 
riktigt 1816, runt det sekelskifte då många av det ”modernas” kännetecken 
föddes), men det är svårt att träda ur den kultur i vilken man befinner sig, 
och såsom associerad till leksakernas värld för kalejdoskopet också tankarna 
till ”den glada vetenskap” vilken en nu aktad gubbe med enorma valrossmu-
stascher förespråkade. 

Material: Urval, motiveringar, förförståelser 
Mitt val av avhandlingsämne och empiri har en bakgrund i mina studier som 
förutom sociologi inbegriper konstvetenskap, historia och museologi – det 
tvärvetenskapliga ämne som studerar museernas roll i samhället och samlan-
dets och utställandets ideologi och praktik.7 De empiriska analyserna är av-
                               
6 Enligt Nationalencyklopedin definieras zombien som ”en person som enligt voodoo frånta-
gits sin själ och vars själlösa kropp brukas som slav.” 

7 I Sverige finns museologi som påbyggnadsutbildningar i Uppsala, Göteborg och Umeå 
sedan 1990-talet. I Umeå finns även forskarutbildningsnivå och Sveriges enda professur i 
museologi. Vid Göteborgs universitet finns sedan 2002 ett Masters programme in Internatio-
nal Museum Studies. Internationellt har ämnet en längre historia som disciplin, med Depart-
ment of Museum Studies i Leicester som viktig bas. 1993 grundades tidskriften Nordisk 
museologi. Per-Uno Ågren har definerat museologins uppgift som att studera ”hur det musea-
la objektet konstitueras, vilka värderingar och beslut som styr den museala processen från 
urval och insamling till visning och förmedling och därmed vilken historiebild, kulturuppfatt-
ning och natursyn som projiceras i skyddade objekt och miljöer: alltså människans förhållan-
de till sin fysiska omvärld som historia”, och lyfter fram tre huvudperspektiv: det historiska, 
sociologiska och det kommunikativa (Ågren citerad i Bengt Lundberg, ”Museologi som ve-
tenskapligt fält”, Nordisk museologi nr 2 2000, s. 42). 
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gränsade till samtida utställningar vid Naturhistoriska riksmuseet i Stock-
holm8, samt till ett antal storformatsfilmer (så kallade IMAX-
filmer/Omnimaxfilmer) i den till samma museum anslutna biografen Cos-
monova, med jämförande utblickar till Göteborgs naturhistoriska museum, 
samt i någon mån till Natural History Museum i London och Armémuseum i 
Stockholm. Fokus ligger på samtida utställningar och filmer studerade på 
plats 2000–2006. Ingången till analyserna inbegriper också en mindre analys 
av Biologiska museet på Djurgården i Stockholm i slutet av avhandlingens 
första del. 

Naturhistoriska riksmuseet grundades 1739 och invigdes i sin nuvarande 
byggnad vid Frescati 1916. Det är Sveriges största naturhistoriska museum, 
forskningsinstitution med en av världens äldsta och största samlingar9 och 
centralmuseum och statligt ansvarsmuseum för naturhistoria. Det är en av de 
största publikattraktionerna i Stockholm och Sverige10, med den största ut-
ställningsytan och har genom tiderna varit med om att forma skolbarns och 
vuxnas tankar och idéer om naturen. Det gäller också för Natural History 
Museum i London, som är ett av Londons största, äldsta och mest välbesökta 
museer, invigt 1881, och även – om än i blygsammare skala – Göteborgs 
naturhistoriska museum invigt 1923. Genom historisk tyngd, vetenskapliga 
samlingar och forskningsverksamhet signalerar dessa museer vetenskaplig 
auktoritet och trovärdighet. De har även pedagogisk verksamhet och presen-
terar på sina hemsidor hur de olika utställningarna och filmerna kan använ-
das som undervisningsmaterial. 

I sin undersökning om svenskarnas natursyn påpekar den vetenskaplige 
mångsysslaren Nils Uddenberg, docent i psykiatri och i empirisk livsåskåd-
ningsforskning, att nutida svenskar sällan skaffar sig en livsåskådning ge-
nom att hänvisa till en enda ”ofelbar” auktoritet. De bygger istället upp sin 
bild av världen och dess mening genom att hämta inspiration från vitt skilda 
källor: religiösa traditioner, vetenskapligt förankrad kunskap, politiska ideo-

                               
8 Naturhistoriska riksmuseet förkortas stundtals i denna text till ”Riksmuseet”, vilket är en 
etablerad förkortning, som har sin grund i att museet från 1819 kallades Riks museum. År 
1841 fick det sitt nuvarande namn. 
9 Med sektionerna fanerogambotanik, kryptogambotanik, paleobotanik, paleozoologi, everte-
bratzoologi, vertebratzoologi, entomologi och mineralogi, som leds av varsin sektionschef 
tillika professor. Dessutom finns laboratorier för isotopgeologi, palynologi, molekylärsyste-
matik, miljögiftsforskning, ringmärkningscentralen och en servicecentral för zoologisk taxo-
nomi (”Zootax”). De vetenskapliga samlingarna innehåller ett stort antal typexemplar, dvs., 
referensexemplar som finns av varje vetenskapligt beskriven djur- eller växtart.  
10 Kulturen i siffror: Museer och konsthallar, kulturrådet 2004: 3, s. 31, 36. Skansen toppade 
ligan 2003 (1 343 331) följt av Vasamuseet (783 246), och på tredje plats Naturhistoriska 
riksmuseet med Cosmonova (709 760) som toppar intäktsligan. Det är ett stort hopp till fjärde 
plats: Moderna museet (318 000), Bohusläns museum och konsthall (318 309) och Ekomuse-
um Bergslagen (524 630). Under 2005 och 2006 var det fri entré vid statliga museer (Gyllen-
berg, Eva-Karin, ”1,5 miljoner färre musibesökare”, Dagens Nyheter 2008-01-09). 2007 låg 
Riksmuseet på 312 165 och Cosmonova på 303 358, och då hade Riksmuseet tappat 402 625 
från år 2006 beroende på återinförandet av avgift. 
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logier, och personliga erfarenheter. Han pekar bland annat på kristendomen, 
astronomin, biologin och psykologin, samt personliga upplevelser och struk-
turella (klass, kön, kultur) tillhörigheter. Dessa bricolage-artade världsbilder 
kan ibland verka motsägelsefulla och skiljer ofta inte på är och bör. Det är 
också vanligt att man skiftar perspektiv eller aktiverar olika delar av tolk-
ningsrepertoaren varierande från situation till situation. Vetenskapen, idag 
exempelvis evolutionsläran och ekologin, utpekar han som en synnerligen 
viktig inspirationskälla till livsåskådningar.11 Många undersökningar pekar 
på att naturprogrammen är bland de mest populära inslagen i TV.12 Ett infly-
telserikt naturhistoriskt museum kan genom sin vetenskapliga auktoritet 
också vara ett sådant lager eller prisma i de glasögon som formar vår världs-
bild, och därmed till viss del antagligen också våra handlingar, även om te-
levisionen alltmer tagit över dess roll som folkbildare. Konstvetaren Carol 
Duncan har liknat museerna vid ”powerful identity-defining machines” 
(kraftfulla identitetsdefinierande maskiner); den som kontrollerar ett muse-
um har också makt över representationer av samhällets sanningar.13 

Att ”kunskap är makt” är sedan Nietzsche och Foucault en välkänd for-
mulering som ligger inrymd framför allt i kritisk diskursanalys. Till denna 
diskussion skulle jag vilja föra sociologen Pierre Bourdieus kapitalbegrepp, 
enligt vilket de resurser för inflytande en aktör besitter delas upp i grund-
formerna ekonomiskt, socialt, och kulturellt kapital. Det sociala kapitalet är 
tillgången till och kvaliteten på sociala nätverk, att känna ”rätt” personer, 
och det kulturella kapitalet åsyftar en kännedom om den i samhället eller just 
i ett specifikt socialt fält för tillfället legitima smaken ifråga om konst, litte-
ratur och andra kulturuttryck. Det ekonomiska kapitalet definierar sig själv: 
materiella och finansiella tillgångar. Bourdieu talar även om habitus, som 
också benämns som ett förkroppsligat kapital; kort sagt om aktören (håll-
ning, etikett etcetera) har stil eller inte, och symboliskt kapital, som avser 
kännedom om de kunskaper och koder som är relevanta i just det sociala fält 
man tillhör eller vill tillhöra, samt ”utbildningskapital”. Olika stilar och kapi-

                               
11 Nils Uddenberg, Natursyn och handling, 1998, s. 13 ff. Livsåskådningen presenterar en bild 
av människan, samhället, naturen, historien och Gud (s. 16). Den innefattar föreställningar om 
faktiska förhållanden, värderingar, ger uttryck för en grundhållning (pessimism eller opti-
mism), och utgör ett orienteringssystem som skapar identitet, tolkningsram samt verkar hand-
lingsmotiverande, även om kopplingen mellan ideal och handling inte är enkel eller entydig. 
”Även om alla älskar naturen är kanske ingen beredd att göra något för att rädda den” (s. 11 
f). Kopplat till den språkliga vändningen och diskursanalysen, jfr Winter Jørgensen & Phil-
lips, Diskursanalys som teori och metod, s. 24: ”I sitt tal väljer språkanvändarna olika element 
från olika diskurser som de hämtar från massmedierad och interpersonell kommunikation. 
Resultatet kan bli nya hybriddiskurser. I en sådan produktion av nya diskurser kommer män-
niskor att fungera som aktörer i diskursiv och kulturell förändring.” 
12 Uddenberg, Det stora sammanhanget, 1995, s. 20, och Hillevi Ganetz, ”Skogens konung 
och djurens konung i TV: Natur, kultur och genus i naturfilm”, Nordicom Information nr 1 
2004, s. 6. 
13 Duncan, “Museeums and Citizenship”, i Ivan Karp & Steven D. Lavine (red.), Exhibiting 
Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, 1991, s. 101. 
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tal gäller på olika delfält – Bourdieu talar till exempel om det politiska fältet, 
modeskaparnas fält, eller akademin, men det finns en samhällelig hierarki 
som ordnar fälten, och därmed de olika typerna av kapitalformer över och 
under varandra. Att inneha makt i kraft av en specifik mängd och samman-
sättning av kapital i en situation eller i ett fält – till exempel bland ungdoms-
gängen i Angered centrum – behöver inte innebära att man har makt i eller 
över samhället i stort. Det är den totala tillgången på och sammansättningen 
av de olika kapitalformerna som avgör maktpositionen i samhället. Att bara 
vara innehavare av ett stort ekonomiskt kapital kan föranleda en benämning 
av aktören som ”uppkomling” och räcker inte långt i samhällets elitnätverk 
eller ”maktens korridorer”, utan det är sammansättningen och volymen av 
kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital som är nyckeln till framgång. Ka-
pitalformerna kan delvis konverteras och bytas mot varandra: Ekonomiskt 
kapital kan köpa kulturellt (som i fråga om kultursponsring), kulturellt kapi-
tal kan ge socialt och så vidare. Makt har den som har rätt sammansättning 
och volym av det erkända kapitalet i det fält hon eller han önskar tillhöra.14  

Min analys kommer inte att innebära en organisationsstudie av Riksmuse-
et eller övriga museer som socialt fält, det vill säga ”bakom kulisserna”, och 
de stridigheter om inflytande som sker där, men tillämpat på Riksmuseet 
som samhällelig aktör skulle man kunna tala om att museet i kraft av sin 
status (som ansvarsmuseum, centralmuseum, forskningsinstitution, Sveriges 
största museum, bland de äldsta) har ett vetenskapligt kapital (forskarnas 
samlade utbildningskapital och internationellt gångbara forskning), ett eko-
nomiskt kapital (stat, sponsorer) och i kraft av samlingarnas ålder samt 
kopplingarna till Vetenskapsakademin och till Kulturdepartementet även det 
slags kulturella kapital som gamla kulturinstitutioner ofta åtnjuter. Museets 
styrelse utses av regeringen, vilken ger museets direktiv: att ”främja intresset 
för, kunskapen om samt forskningen rörande växt- och djurvärlden, jordens 
uppbyggnad och historia samt människans biologi och naturmiljö15. Därmed 
har museet kopplingar till det politiska fältet/den politiska makten. Även om 
museerna idag generellt har svårt att göra sig hörda i ett oändligt utbud av 
media och ”infotainment”, så har Naturhistoriska riksmuseet således ett rela-
tivt stort inflytande över kunskap och opinionsbildning i Sverige. 

Naturhistoriska museer, och speciellt samtida utställningar, är ett relativt 
outforskat område inom museologi och kulturstudier. Tittar man på sådana 
studier generellt så dominerar analyser av kultur- och konsthistoriska muse-

                               
14 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (i urval av Donald Broady och Mikael Palme), 
1994, särskilt s. 245–310 (”Distinktionen”), och s. 81–151 (”Modeskaparen och hans mär-
ke”), där kapital- och fältbegreppen behandlas. Se även Bourdieu, Kultur och kritik. Anföran-
den av Pierre Bourdieu, 1997. 
15 Förordning med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet 1 § (Svensk författningssamling 
2005: 736) Se även Riksmuseets årsredovisningar 1999–2006. 
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er. Detta kan ha sin grund i att museologer ofta själva är humanister med de 
klassiska ”museiämnena” etnologi, antropologi, konstvetenskap och arkeo-
logi i bagaget. Därmed väljer de också de museer som ligger närmast sina 
egna ämnesområden, men frånvaron kan också ha sin grund i en föreställ-
ning om naturvetenskapen som mer ”objektiv”. 

I ett examensarbete i museologi vintern 2000/2001 studerade jag utställ-
ningarna vid flera av Stockholms större museer varav de flesta också var 
centralmuseer och nationella ansvarsmuseer. Jag ville göra en kritisk sam-
tidsanalys av utställningarna, eftersom sådana då lyste och till stor del fortfa-
rande lyser med sin frånvaro i samhällsdebatten i Sverige.16 I egenskap av att 
vara en institution för populariserande av vetenskap, en förmedlande länk 
mellan akademin och ”folket” ter sig denna uppgift än mer angelägen. Mina 
enkla utgångsfrågor var: Vad händer i museiutställningarnas värld just nu, 
och vad händer inte? Hur ser utställningarna ut, vilka budskap för de fram, 
och hur gestaltas dessa? Vilka frågor eller problemområden tas upp och vilka 
oreflekterade föreställningar bygger utställningarna på? Det övergripande 
temat tillika uppsatsens titel var Museernas gränser, där den röda tråden var 
om och i så fall hur muserna vilar på och reproducerar gränser av olika slag: 
mellan konstruerade discipliner, vi och dem, natur och kultur, konst och 
kulturhistoria och så vidare, och hur Nationen (Sverige) fortfarande fungerar 
som grundläggande princip som sätter gränser för vilka berättelser som är 
möjliga att berätta. Detta konstruktivistiska perspektiv berörde därmed frå-
gor som kön, klass, konstruktionen av ”den Andre” som exempelvis ”den 
                               
16Då fanns Billy Ehns Museendet. Den museala verkligheten, 1986, som i Sverige var först 
med att kritiskt analysera museernas representationer av världen och ”den Andre”, romantise-
randet av det förflutna, historiesynen, ”museieffekten” (att ett föremål upphöjs, får en högre 
status, ”sakraliseras”, ofta också avkontextualiseras, i det ögonblick det sätts in i en musei-
monter, och får en betydelse det annars inte skulle haft), museet som ”kollektivt minne och 
organiserad glömska” osv. Den inkluderar dock inte något naturhistoriskt museum, vilket var 
en stor (strukturell) poäng med min studie. En annan tidigare studie var Gundula Adolfssons 
Människa och objekt i smyckeskrin. En analys av arkeologiska utställningar i Sverige, 1987, 
vars kärnpoäng kan sägas vara att objekten blir avkontextualiserade. Vi visar svärden men 
inte krigen. Även sociologen Geir Vestheims undersökning om moderna norska museer av-
gränsas till kulturhistoriska museer (vilka han förstår som en del av modernitetens stora berät-
telse om framsteg). Vestheim, Museum i eit tidsskifte, 1994, refererad i Arne Bugge Amund-
sen, ”Museet som fortellning. Sted, rom og fortellningsunivers”, i Museer i fortid og nåtid, 
2003, s. 46. 
Även museivärlden själv har betonat vikten av utställningskritik och bristen på densamma, se 
t.ex. Anders Björnsson, ”Museer och demokrati”, Svenska museer nr 2 1989. Se även nr 1 
1990 samt Margareta Ekarv, Elisabet Olsson & Björn Ed, Smaka på orden. Om texter i ut-
ställningar, 1991, s. 21. Liksom andra kulturinstitutioner såsom film, teater och dans borde 
även museernas utställningar utsättas för kritisk granskning, analys och tolkning. Om det sker 
gäller det främst konstmuseer och dess tillfälliga utställningar, och då med fokus på konstver-
ken själva, och inte på helhet eller problemställningar: ”TV-teamet får vackra bilder och 
stämningsfulla miljöer. Museets info.avdelning har gjort sitt jobb. Museidirektören kan vara 
nöjd. Men det uppstår ingen granskning, inget ifrågasättande, och därmed ingen dialog,” 
Björnsson, Ibid. Se även Minne och bildning, museernas uppdrag och organisation, SOU 
1994: 51, s. 35. Denna frånvaro pekar även Wera Grahn på i ’Känn dig själf’. Genus, historie-
konstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer, 2006, s. 22. 
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ädle vilden” och ”den barbariske vilden” (stereotypens två sidor), att repro-
ducera skillnader, och konstruktionen av nationen.  

Här fördjupas och kontextualiseras studiet av de naturhistoriska utställ-
ningarna. Vid Naturhistoriska riksmuseet gäller det basutställningarna17 4 ½ 
miljarder år, om jordens och livets historia (1995), Liv i vatten (1997), Den 
sinnrika människan (1999), Polartrakterna (1989), Expedition Rymden 
(2000–2004), Skatter från jordens inre (2002), Naturkabinettet (2001), Na-
tur i Sverige (öppnad etappvis 2002–2003), och Uppdrag: Klimat (2004). 
Under perioden har också visats tillfälliga utställningar. Bland annat visas 
sedan 1960-talet med regelbundna tidsintervall konst- och fotoutställningar 
med naturmotiv. Dessa har jag inte inkluderat, utan jag har fokuserat just de 
större, mer långlivande basutställningarna. Av de filmer som visas på Cos-
monova, invigt 2002, analyserar jag Australien, Lejon i Kalahari, Koraller-
nas värld, Nilen – ett flodäventyr, Naturens krafter, Extreme och Människo-
kroppen, alla producerade och visade under 2000-talet. Urvalet av filmer 
motiveras av att de täcker in ett flertal teman såsom den vilda naturen, den 
äventyrliga expeditionen och människokroppen. 

Reflektionerna från Natural History Museum i London är resultatet av en 
studieresa tillsammans med ett tvärvetenskapligt doktorandseminarium vå-
ren 2004. Utblicken till Armémuseum i Stockholm anmodas av att ett inslag i 
den relativt nya (2000) basutställningen där – flock schimpanser som slåss 
och illustrerar en förklaring till ”Varför Krig” – gav upphov till frågeställ-
ningen hur representeras konventionella tecken för natur på kulturhistoriska 
museer och när blir djuret en överraskning? Andra museer förekommer på så 
sätt att jag i den historiska bakgrunden förstår Naturhistoriska riksmuseet i 
sin museistrukturella kontext i Sverige.  

Den vise frågar sig nu: Varför bara studera ett fenomen med prefixet ”na-
tur” för att få fatt i vårt förhållande till ”naturen”? Varför exempelvis inte 
fler kulturhistoriska museer och tekniska museer? Avgränsningen grundas i 
en vilja att ge utrymme för mer teoretiska och historiskt kontextualiserande 
reflektioner, samt att göra avhandlingen till något annat än en museologiskt 
övergripande genomgång av flera museer. Materialet har också visat sig vara 
nog så stort, i beaktande av mängden utställningar, filmer och utställnings-
texter.  

Utställnings- och filmanalyserna är intressanta i sig, men de blir också 
ingångar till teoretiska diskussioner av dualismen eller dikotomin18 natur och 
                               
17 I museivärlden finns för att beteckna olika typer av utställningar beteckningarna basutställ-
ning som är synonymt med permanent utställning samt tillfällig utställning, som visas under 
en begränsad tid. Basutställningen är ämnad att visas under många år och dess slut är inte 
planerat från början. Den dominerande delen av de utställningar jag här behandlar är basut-
ställningar. Halvpermanent utställning är en utställning som planeras stå under ett bestämt 
antal år. 
18 Dualism och dikotomi används ofta synonymt men det finns en nyansskillnad: Dikotomi 
kommer av grekiskans ord för tudelning; en variabel eller egenskap som är delad i två var-
andra ömsesidigt uteslutande kategorier. Dualism är två motsatta kategorier som utesluter 
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kultur, (”naturen” som) den Andre och rangordnandet av annanhet i prakti-
ker och teorier, konstruktioner av det mänskliga och det djuriska, smuts och 
oordning, konstruktionen av miljöproblem (i detta fall framför allt ”klimat-
frågan”), kön och sexualitet, sambandet mellan etik och estetik, kroppen och 
döden, samt hur en förkroppsligad sociologisk handlingsteori, där dessa 
aspekter ingår, kan bidra till en ökad förståelse av varför vi inte handlar en-
ligt det ”ekologiska förnuft” som efterfrågas av politiker exempelvis i visio-
ner om det ”gröna folkhemmet” eller i internationella deklarationer om 
”hållbar utveckling” och av ”stora” sociologer och ”miljömedvetna” i all-
mänhet.19 Materialet inbegriper inte intervjuer och denna avgränsning förkla-
ras vidare under rubriken Referenspunkter, analysbegrepp, avgränsningar.  

Disposition, innehåll och övergripande om tillvägagångssätt 
Avhandlingen är indelad i tre huvuddelar. Första delen inbegriper fortsätt-
ningsvis en framställning av museifenomenets framväxt och försök att förstå 
denna i samhällshistorisk kontext, vilket följs av teoretiska utgångspunkter 
och analysbegrepp där jag kombinerar semiotik, dekonstruktion, diskursana-
lys, retorik och bildanalys. En diskussion om innebörderna i metaforen Na-
turens teater i avseende på teori, metod och tidigare forskning följer så, samt 
en presentation och diskussion om Mary Douglas’ teori om klassiciferande 
och ordnande. En historisk exposé på temat ”människan och naturen” med 
ett försök till konstruktion av en förståelsemodell av denna utveckling ut-
ifrån begreppen närhet, distans och ambivalens föranleds av att museerna 
förstås som ett uttryck för och exempel på denna relation. Liksom framställ-
ningarna av museernas framväxt är givetvis också denna framställning en 
selektiv undersökning utgående från andrahandskällor, och denna åtföljs av 
en presentation av miljöproblematikens intåg i samhällsdebatt, vetenskap, 
sociologi, kulturstudier och museer. Del I avslutas med att perspektiv, fråge-
ställningar och syfte specificeras.  

Så påbörjas avhandlingens andra huvuddel kallad I Naturens teater. Ana-
lyserna utgår från Naturhistoriska riksmuseets basutställningar och Cosmo-
novas filmer med jämförande utblickar till Göteborgs naturhistoriska muse-

                                                                                                                             
varandra. Inom religionerna är dualismerna antingen komplementära och samverkande (t.ex. 
Yin och Yang) eller antagonistiska, dvs. står i strid med varandra. Motsatsen är monism: att se 
allt som en helhet (Nationalencyklopedin). 
19 Med ”stora sociologer” avser jag exempelvis Klaus Eder från vilken jag hämtat begreppet 
ekologiskt förnuft (Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets evolution (1988), 1999, s. 
67 ff), och Ulrich Beck som visionärt talar om ”De levande tingens solidaritet” (Risksamhäl-
let. På väg mot en annan modernitet (1986) 1998, s. 103.) Se även Beck och Elisabeth Beck 
Gernsheim, Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political 
Consequences, 2002, kap. 12–14. Göran Persson lanserade metaforen ”det gröna folkhem-
met” i sitt installationstal som statsminister 1996-03-16. Se Magnus Boström & Eva Sand-
stedt, ”Perspektiv på miljöfrågan – teoretiska utgångspunkter”, i Boström & Sandstedt (red.), 
Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans lösning, 2004, s. 16–23. 
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um och Natural History Museum i London. Framställningsordningen utgår 
från en övergripande tematik eller kriterium: i vilken grad människan kom-
mer in i bilden och är inkluderad som aktör. Detta angreppssätt har resulterat 
i de samlande huvudrubrikerna: Berättelsen om jordens och livets historia, 
Dramat i dioramat (eller Kroppar utan organ i landskap utan människor), 
Den avgränsa(n)de kroppen, Att göra det marginella centralt: En analys av 
”kuriosans” försvinnande och möjliga betydelse, samt Samhälle och natur: 
Framstegsberättelser, undergångsberättelser och ekologisk modernisering. 
Genom att varva beskrivningar med analyserande teoretiska resonemang 
mejslas teman och diskurser fram.  Utställningen Uppdrag: Klimat får under 
sistnämnda rubrik ett framträdande analysutrymme på grund av dess storlek 
och kontrast till tidigare utställningar. Därefter behandlas de storformatsfil-
mer vid Cosmonova som inte vävts in i föregående utställningsanalyser och i 
det sista analysavsnittet görs ytterligare en mer avgränsad jämförande utblick 
till inslag i Göteborgs naturhistoriska museum och Armémuseum.  

Syftet med analysdelen I Naturens teater kan med en mening sammanfat-
tas som: Att studera och analysera naturhistoriska utställningar och filmer i 
en eko-kritisk relaterad tradition med en semiotisk dekonstruerande och 
diskursanalytisk begreppsapparat och en miljö- och kultursociologisk, 
konsthistorisk förförståelse, där jag studerar de visuella gestaltningarna samt 
vilka berättelser, dualismer och metaforer som förmedlas, reproduceras och 
förändras. I en diskuterande sammanfattning knyts återkommande teman och 
analyspoänger ihop.  

Avhandlingens tredje del innehåller en teoretisk fördjupning av diskus-
sionen om dualismen natur och kultur utifrån ett urval författare som på oli-
ka sätt dekonstruerar denna, med en återkoppling till analysresultaten, samt 
en diskussion om museernas sociala roll i samhället, där jag diskuterar mu-
seet som möjlig arena för reflexiva och kritiska samtal mellan vetenskap, 
allmänhet och politik. Detta innebär inte bara en diskussion om museets 
möjliga ”funktion”, utan också om dess innehåll. Denna följs av en mindre 
diskussion om världsbilder, handlande och hierarkisering av annanhet i rela-
tion till museerna som delaktiga i världsbildskapande. Några frågor jag indi-
rekt söker svara på är miljöproblemens rötter och reproduktion, dels genom 
den historiska framställningen, dels i diskussionen om miljöproblemens in-
tåg i vetenskapen, och dels i dessa avslutande diskussioner. 

Grundpelarna i min undersökning är litteraturstudier, museibesök, analy-
ser av utställningar med hjälp av anteckningsblock och kamera och identifie-
ring av mönster och teman, i en växelverkan eller hermeneutisk spiral där 
analys och litteraturstudier formar och omformar varandra från helhet till 
delar och åter till helhet.  
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Att ordna världen. Museernas framväxt 
Kuriosakabinett, kyrkor och anatomiska teatrar 
De tidiga samlingarna och kabinetten från renässansen och framåt skilde inte 
på natur och kultur, naturalia och artificialia, på samma sätt som idag, utan i 
dessa samlades alla slags exotiska, magiska eller dyrbara ting, i vad vi idag 
skulle betrakta som kaosartade, men då estetiskt uppbyggda och symboliskt 
laddade konstellationer. I exempelvis Augsburgska konstskåpet i Gustavia-
num i Uppsala, från 1632, samsas bland mycket annat tekniska leksaker, 
kirurgiska instrument, ormskinn, miniatyrmålningar och snäckor. Dessa ting 
skulle representera världen och allt vetande, Guds fantastiska skapelse, och 
väcka förundran över denna skapelse, vilket den tyska benämningen ”Wun-
derkammer” speglar. Ägarens status höjdes genom tingens exklusivitet 
och/eller vetenskaplighet.20 Att begreppet kuriosakabinett idag har fått en 
nedsättande ton, återspeglar en modernistisk syn på dessa samlingar som 
irrationella, ovetenskapliga och bisarra. Vad man glömmer i en sådan analys, 
främst företrädd av tidigare museihistoriker,21 är att den tidens människor 
betraktade dem med en annan logik och världsbild, där tingen var för sig och 
i samverkan symboliserade olika saker, exempelvis Guds rika skapelse eller 
hans vrede som yttrade sig i missbildningar, eller människans skicklighet i 
hantverk. Samlingarna hade ofta en encyklopedisk ambition att som ett mik-
rokosmos spegla makrokosmos, och den lärde betraktaren uppfattade däri för 

                               
20 För en närmare genomgång och konkret exemplifiering av 1500- och 1600-talens kabinett 
och museer, se Oliver Impey & Arthur MacGregor (red.), The Origins of Museums. The 
Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeeth century Europe. 1985. Till denna hänvisar 
de flesta samtida musesitudier när de gör en historisk bakgrundskiss, se t.ex. Henrietta Lidchi, 
”The Poetics and Politics of Exhibiting other Cultures”, i Stuart Hall (red.), Representation. 
Cultural Representations and Signifying Pracices, 1997, s. 155 f. Se även Jan Gerber, Görel 
Cavalli-Björkman, & Jan Wirgin, ”Konst- och kuriosakabinett” i Stilleben, 1995, s. 20 ff, 
samt Susan M. Pearce, On Collecting. An Investigation into Collecting in the European Tradi-
tion, 1995, samt Susana Gómez Lópes, Natural Collections in the Spanish Renaissance, i 
Marco Beretta (red.), From Private to Public. Natural Collections and Museums, 2005, s. 13–
40, samt för rika illustrationer och exempel, Patrick Mauries, Cabinet of Curiosities, 2002. 
Enligt Mauries började begreppet ”kunstkammer” dyka upp i tyskan kring 1550, snabbt efter-
följt av ”wunderkammer”, vilka föregicks av ”schatzkammer”, och i slutet av 1500-talet dyker 
”kunst- und wunderkammer” upp (s. 50). För svenska exempel med europeiska utblickar, se 
Yngve Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet. Ett bidrag till zoologiens 
historia, 1952. Om Augsburgska konstskåpet se Hans-Olof Boström, Det underbara skåpet. 
Philipp Hainhofer och Gustav II Adolfs konstskåp, 2001. Kategorierna Naturalia och Artifi-
cialia, där artificialia inbegrep allt gjort av människohand, även det vi idag skulle kalla ento-
grafika, fanns begreppsliggjorda, t.ex. i katalogerna, men denna distinktion gjorde sig ofta inte 
synlig i själva utställningsdesignen eller insamlingskritierierna, som snarare var det ovanliga. 
Enligt Löwegren börjar uppdelningen framträda under 1600-talet (Löwegren, Naturaliekabi-
nett i Sverige under 1700-talet, s. 24 f, 32). 
21 I sin undersökning av Augsburgska konstskåpet påpekar Boström den tidigare forskningens 
syn på detta som uttryck för en godtycklig samlariver och naiv estetik som påminner om den 
man finner ”hos naturfolken” [Böttiger 1910]. Barnslig, primitiv, osystematisk är inpå 1980-
talet återkommande omdömen (Boström, a.a., s. 9 f). 
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oss idag dolda moraliska och religiösa budskap, korrespondenser och analo-
gier. En dödskalle var inte bara ett vetenskapsobjekt, utan ett memento mori 
och en uppmaning till bot och bättring inför domedagen. En korall var inte 
bara en korall i vår vetenskapliga systematiska mening, utan en magisk och 
lyckobringande sten.22 

Också kyrkorna kan betraktas som del av museernas ursprung. De kan sä-
gas ha fungerat som de första offentliga museerna, långt innan de kungliga 
och furstliga samlingarna blev offentliga. I kyrkorna bevarades/as heliga 
reliker, det vill säga kroppsdelar av helgon, i skrin, och detta fenomen har en 
likhet med hur dagens museer genom den så kallade museieffekten upphöjer 
ting som utanför det museala rummet tappar sin speciella aura. Kyrkorna var 
de enda ställen där allmänheten kunde se konst och andra luxuösa ting, som 
enhörningshorn eller ben från ”jättar” vilka bevisade de bibliska jättarnas 
existens. I vissa avbildningar från kyrkor syns preparerade kroppar såsom 
blåsfiskar, krokodiler och andra djur upphängda i taken.23 Således kunde de 
fungera som offentliga rum där all världens vetande, konst och religion un-
dervisade om tingens ordning. 

Religion, moraliska budskap och empirisk vetenskap blandades även i de 
anatomiska teatrar, vilka hade sin glansperiod från 1500-tal till 1700-tal, och 
i vilka lik dissekerades för betalande publik. Skelett och preparat av männi-
skor, uppstoppade krokodiler, en svärdfisk, en myrslok, och på väggarna 
hjorthuvuden, syns på bilder visande interiören i Leydens anatomiska teater. 
Uppställda skelett kunde bära skyltar med moraliska deviser som ”Födelsen 
är början till döden”, ”Vi är bara stoft och skugga”, ”Allt jordiskt har sin 
ände i döden”, och var på det sättet inte bara vetenskapliga objekt i modern 
mening utan även religiösa förgänglighetssymboler.24 I Gustavianum i Upp-
sala skildrade Olaus Rudbeck en del av interiören i den Anatomiska teatern 
med orden: ”Här uti finnas åtskillige sceleta naturalia och artificialia, en 
Menniskohud, en Mumia eller Balsameradt Menniskiokropp. Item en struts-
fogel …”25.  

                               
22 Jfr Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of knowledge, 1992, s. 34 ff, Löwe-
gren a.a., s. 20, 42, Lidchi, a.a., s. 158 f, Sverker Sörlin, ”Den museala naturen”, i Bengt 
Lundberg & Per Rådberg (red.), Kunskapsarv och museum, 1997, s. 118 f, Cavalli-Björkman 
& Bo Nilsson, a.a., s. 139 ff, Karin Sidén, ”Människokroppen som ideal och avvikelse”, i 
Lena Holger (red.) Kroppen, konst och vetenskap, 2005, s. 163, 165 (om missbildningar som 
tecken på Guds vrede). Att samla kuriositeter och rariteter efter kriterier som den största, 
minsta, mest avvikande etc. ansågs vara en legitim intellektuell aktivitet. Lidchi, a.a., s. 158. 
23 Löwegren, a.a., s. 13 (bl.a. om enhörningshorn och exempel på ”jätteben” i bl.a. Skara 
domkyrka och Riddarholmskyrkan), Jan Bondesson, Medicinhistoriskt kuriosakabinett, 1992, 
s. 88–109 (om jättar). Jättebenen visade sig senare ofta vara ben från dinosaurier eller valar, 
och enhörningshornet var narvalens spiralformade tand. 
24 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur, 1997, s. 
17–39, Philippe Ariès, Images of Man and Death, 1985, s. 199, bild 284 (Leyden 1610), 
Torsten Weimarck, Akademi och Anatomi, 1996, bild IV:70, s. 99 (Leyden 1616), F. Lenn-
malm, Karolinska Mediko-kirurgiska institutets uppkomst och utveckling, 1910, s. 15 f. 
25 Löwegren, a.a., s. 157. 
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Upplysning, nationalism, ”modernitet” och kolonialism 
Kungliga, furstliga och privata vetenskapliga samlingar, som figurerat under 
namn som kunstkammer, wunderkammer, kuriosakabinett, naturaliekebinett 
och bibliotek, blev under 1700-talets senare del alltmer offentliga. Dels som 
ett led i Upplysningens och utilitarismens filosofi, där allt vetande skall 
komma så många som möjligt till nytta och glädje, men också, framför allt 
senare under 1800-talen, som ett led i nationalstatsbyggandet; att via kultur 
och natur skapa en gemensam nationell identitet utåt och inåt. (Apropå utili-
tarism så finns denna tankeströmnings ”fader” tillika det av Foucault 
omskrivna övervakningssystemet Panoptikons fader, Jeremy Bentham, på 
egen begäran utställd på University College i London. I enlighet med sin 
filosofi skänkte han sin kropp till vetenskapen. Sittande i en monter är ske-
lettet påklätt Benthams egna kläder och huvudet som från början också fanns 
med, är ersatt med ett modellerat i vax.26). Liksom i den stora Encyklopedin, 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
par une societe de gens de lettres27, den franska upplysningens stora upp-
slagsverk, där all världens upplysta vetande fanns, skulle alla samlingar pre-
senteras för nationens medborgare. I Paris öppnades exempelvis Louvren – 
de kungliga konstsamlingarna – för allmänheten 1793 i samband med revo-
lutionen, och 1769 öppnades Uffizigallerierna i Florens för allmänheten28. 

I upplysningens anda skulle världen ordnas och klassificeras efter empi-
riska observationer och systematiskt insamlande. Den religiösa, symboliska, 
praktiska eller magiska tolkningen av föremål hade i större skala börjat ersät-
tas av den vetenskapliga blicken redan under ”den vetenskapliga revolutio-
nen” under 1600-talet, men först nu, och kanske framför allt i och med Carl 
von Linnés (1707–1778) systematik, blev den alltmer utbredd och frånkopp-
lad kristendom, magi och folktro.29 Ett kranium eller en vissnande blomma 
symboliserade inte längre alltings förgänglighet, utan kraniet förvandlades 
till vetenskapsobjekt för exempelvis frenologi, rättsmedicin, arkeologi och 
senare (den nu förträngda) rasbiologin, och blomman till ett pressat exemplar 
av en art med latinsk benämning. En korall förvandlades från skyddande 

                               
26 Johannisson, a.a., s. 40, och C. F. A. Marmoy, “The ‘Auto-Icon’ of Jeremy Bentham at The 
University College, London”, Medical History, vol II, no 2, 1958, s. 77–86, på 
http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/info/marmoy1.htm. 
27 ”Encyklopedi eller förnuftsgrundad ordbok över vetenskaperna, konsterna och hantverken, 
av ett samfund av belästa män”, 1751–1772, därtill 7 tilläggsvolymer. 
28 Jfr Per Bjurström, som behandlar de offentliga konstmuseernas framväxt i slutet av 1700-
talet, i Nationalmuseum 1792–1992, 1992, s. 59 ff. 
29 Här skall påpekas att även Linnés vetenskap, liksom tidigare Descartes’, var präglad av den 
kristna tron och synen på naturen som en av Gud skapad väl fungerande ordning. Se Donald 
Worster, De ekologiska idéernas historia, 1996, s. 54–61. Det kanske därmed är mer korrekt 
att säga att tolkningen blev mer frånkopplad icke-kristen magi och folktro. Men upplysningen 
innebar en accelererad sekularisering där exempelvis upplysningsmannen och Stockholms-
postens redaktör från 1788, Johan Henrik Kellgren, betecknade religionen som ”idel gallima-
tias” (Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Gustavianska tiden, 1989, s. 185). 
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magisk sten till kategori koralldjur: Antozoa. Trädet var inte längre en plats 
för döda andar utan kort och gott en björk: Betula. Naturalia och Arificialia 
separerades alltmer och ordnades enligt exempelvis Linnés botaniska system 
eller konstnärens nationalitet i separata och avskilda sfärer; inhemska sötvat-
tenfiskar för sig, franska 1700-tals-målare för sig.30 Med en mening som 
riskerar att låta nostalgisk kan man säga att den magiskt-symboliska-
praktiska världen blir ett avmystifierat, neutraliserat system av kategorier. 
Tingen genomgick stora betydelseförskjutningar och det vetenskapligt sys-
tematiska samlandet började överskugga andra samlarlogiker (det största, 
minsta, mest exklusiva, mest underliga och så vidare.). 

Att systematisera och klassificera kan på teoretisk nivå tolkas som sökan-
de efter kontroll över världen och övergången kan förstås som ett uttryck för 
det moderna samhällets framväxt.31 Naturens, eller världens, kaosartade 
krafter struktureras till ordning och systematik, och även ”de andra”, det 
”primitiva” kartläggs och klassificeras som närmare ”naturen”.32 I denna 
systematiseringsprocess avskiljs alltmer ”kultur” och ”natur”, dels på en 
praktisk-sinnlig nivå genom industrialiseringen, dels på en begreppslig nivå 
genom de vetenskapliga fältens framväxt. Det avvikande, ”freaks of nature”, 
som tidigare visats på museerna, hänvisas till kringresande tivolin och cirku-
sar, eftersom det som definierades som det avvikande, för det moderna dys-
funktionella och onyttiga, skulle urskiljas och gömmas undan från de ordna-
de systemen såväl på museal som på samhällelig nivå.33 

                               
30 Blandningen av Naturalia och Artificialia kritiserades av vetenskapsmän redan under 1600-
talet (Giuseppe Olmi, ”Science-Honour-Metaphor: Italian Cabinets of the Sixteenth and Se-
venteenth Centuries”, i Impey & MacGregor (red.), The Origins of Museums, s. 15) men 
kritiken fick då ännu inte någon större genomslagskraft.  
31 ”The metaphysical shift from marvellous to uniform nature paralleled a shift in cultural 
values from princely magnifience to bourgeois domesticity.” Daston & Park, Wonders and the 
Order of Nature 1150–1750, s. 255, citerad i Mauries, Cabinet of Curiosities, s. 194. (Man 
kan också tillägga att den klassicistiska estetiken som en reaktion mot barock och rokoko 
hävdade symmetri, ordning och harmoni (jfr Arnold Hauser, Konstarternas sociala historia 2, 
s. 82, 28). Mauries påpekar att medeltidsromantiken under 1700- och 1800-talen dock genere-
rade en del kuriosaliknande samlingar som byggde på eklekticism och exotism (a.a., s. 194 
ff).  
32 Därmed inte sagt att andra kulturer eller epoker inte klassificerar och kategoriserar, men 
dessa klassifikationer är av andra karaktärer. Ett exempel på det moderna gränsdragandet är 
geografin och kartritandet, som konstruerar abstrakta gränser i meningen gränser som inte ger 
sig själv från markperspektivet (t.ex. en bäck eller ett berg) utan konstrueras utifrån en karta. 
Det klassiska exemplet är Afrika som styckades upp med linjal mellan kolonialmakterna på 
Berlinkonferensen 1884–85. 
33 Om det ”onormalas” urskiljande och isolerande, jfr Michel Foucaults diskussioner i exem-
pelvis Övervakning och straff. Fängelsets födelse (1975), 1987, Vansinnets historia (1961), 
1992 och The Birth of the Clinic. An Archeology of Medical Perception (1963), 1973. Det 
friska skulle skiljas från det sjuka, galenskapen från förnuftet, den normala kroppen från den 
onormala och de döda från de levande. Se även Jean Baudrillard, Symbolic Exchange and 
Death, 1993, s. 126 f. 
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De flesta av Europas större befintliga museibyggnader byggdes under 
1800-talet och tidigt 1900-tal,34 alltmer som ett led i nationalstatsbyggande, 
kolonialism och den kulturpolitiska konstruktionen av nationella och lokala 
identiteter. Arkitekturen åberopade ofta Antiken och renässansen med maje-
stätiska klassicerande kolonner och höga trappor som skulle transcendera 
besökaren upp till Konstens, Kulturens och Vetenskapens högsta former. I 
Sverige invigdes till exempel Nationalmuseum 1866, Nordiska museets fö-
regångare, Skandinaviskt-etnografiska samlingen, öppnade på Drottningga-
tan 1873, Nordiska museet invigdes 1907, Skansen 1891 och Naturhistoriska 
riksmuseet i sin nuvarande byggnad 1916. 

Det kan betraktas som något paradoxalt att museerna för att ringa in och 
definiera den nationella identiteten – en modern konstruktion – var tvungna 
att skapa reservat för det förmoderna. Genom en (re)konstruktion av det 
förmoderna (i meningen förindustriella) konstruerades det nationella. Muse-
er och friluftsmuseer såsom Skansen kan således, liksom de naturreservat 
som började att inrättas under samma tid, betraktas som ”reservat” för det 
förmoderna, i etnologiska termer bondesamhället, vars inrättande legitimerar 
samhällets utveckling i övrigt. Man samlade in ”det gamla” för att runt dessa 
reservat kunna bygga det nya. Även de globala upptäcktsresande samlade in 
material från så kallade primitiva kulturer med det socialdarwinistiskt och 
rasbiologiskt influerade argumentet att dessa ju ändå skulle dö ut eller ”kul-
tiveras” förr eller senare, på grund av den vite mannens dominans och över-
levnadsförmåga genom sin överlägsna teknik. Genom det naturliga urvalet 
skulle de primitiva dö ut men deras kulturella uttryck var intressant att beva-
ra, framför allt som exempel på primitiva stadier i människans utveckling. 
Hjalmar Stolpe, föreståndare för Etnografiska avdelningen vid Naturhisto-
riska riksmuseet och grundare av Etnografiska museet framhöll exempelvis 
”den brådska, hvarmed kompletteringsarbetet måste bedrivas, innan materia-
let till följd av naturfolkens utdöende eller kultivering totalt upphör att till-
strömma”35. 

                               
34 Museum Für Naturkunde, Berlin 1889, Museum d’Histoire naturelle, Paris, 1635, Naturhis-
torisches Museum, Wien 1748, Zoologiska museet, St. Petersburg 1832,  American Museum 
of Natural History, New York 1869, Field Museum of Natural History, Chicago 1883, Smith-
sonian Institution, Washington 1846 (Krister Brood “Naturhistoriskt museum”, Nation-
alencyklopedin, webbversionen 2008-08-19). Under 1980- och 1990-talen skedde också en 
museibyggnadsboom som yttrade sig i mer eller mindre spektakulära byggnader och tillbygg-
nader, lika mycket ämnade för att sätta staden på den turistiska kartan som för nationell själv-
hävdelse, folkbildning och nöje. 
35 Stolpe citerad i Jenny Beckman, Naturens palats. Nybyggnad, vetenskap och utställning vid 
Naturhistoriska riksmuseet 1866–1925, 1999, s. 143. Detta kan jämföras med argumenten för 
naturreservat, se Tom Mels, “Produktionen av den svenska nationalparkens natur”, i Johan 
Hedrén (red.), Naturen som brytpunkt. Om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsä-
gelser, 2002, s. 243–274. 
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De stora centralmuseernas, men även länsmuseernas och hembygdsmuse-
ernas framväxt36 kan således förstås i kontexten av nationalstatens formeran-
de och konsoliderande under 1800-talet, med dess runt sekelskiftet kulmine-
rande nationalromantik och nationalism som ”nationaliserar” både natur och 
kultur. Nationalstaten implicerar och förutsätter moderniteten, i meningen 
teknisk utveckling ökad statlig kontroll genom förbättrade och mer effektiva 
kommunikationer som ”binder samman” nationen exempelvis genom folk-
skolan, järnvägsnätet, böcker, tidningar och tidskrifter. 

Nyckelorden Upplysningen, moderniteten, å ena sidan samt Nationalis-
men och nationalstatens formerande å andra sidan utgör således den förenk-
lade modell som för mig utgör förståelsekontexten för framväxten av dagens 
museer. I ett internationellt eller globalt sammanhang präglas museernas 
framväxt också starkt av kolonialismen. I den traditionella historieskrivning-
en om svenska museer och i svensk museologi har termen kolonialism dock 
sällan använts förrän i den senaste tidens ”postkoloniala” debatt, konkret till 
exempel i fråga om återlämnande av föremål, konstverk och kroppar, dels 
eftersom Sverige i jämförelse med exempelvis England och Frankrike inte 
anses ha någon kolonial historia i större utsträckning37, dels eftersom många 
museistudier antagit formen mer av hyllningsverk över museers historia och 
framväxt, än av kritisk granskning. Min berättelse gäller dock de generella 
dragen i den europeiska och anglosaxiska världen. Sverige har inte lagt un-
der sig gigantiska koloniala samlingar som dem på exempelvis British Mu-
seum, som kan betraktas som ett monument över den brittiska imperialis-
mens rovdrift. Genom de handelsmässiga och vetenskapliga nätverken fick 
(får) även Sverige sin del av den koloniala kakan. Kolonialismen eller impe-
rialismen kan också förstås som en del av eller förutsättning för det industri-
kapitalistiska samhället och därmed för den ”materiella” sidan av modernite-
ten.38 

                               
36 De svenska länsmuseernas tidiga historia från 1800-talets mitt till andra världskriget be-
handlas av Kerstin Arcadius i avhandlingen Museum på svenska. Länsmuseerna och kulturhi-
storien,1997. Hembygdsrörelsens framväxt behandlas av Maria Björkroth i Hembygd i samtid 
och framtid 1890-1930. En museologisk studie av att bevara och förnya, 2000.  
37 Jenny Beckman påpekar dock (med referenser till S. Sörlin och G. Wråkberg) att statens 
intresse för att exploatera Norrland kan liknas vid koloniala projekt och att den svenska polar-
forskningen, vilken avspeglas i Riksmuseets samlingar, hade såväl ekonomiska som geopoli-
tiska intressen (Beckman, a.a., s. 56). Även resor i tropiska farvatten kunde tjäna dubbla 
syften, att fylla samlingarna och stärka nationell stolthet (s. 59). 
38 I ett postkolonialt perspektiv är det intressant att iaktta att Naturhistoriska riksmuseet idag 
har uteslutit utställningar av de äldre utomeuropeiska djur som skänktes från olika jaktexpedi-
tioner och missionsresor, exempelvis de av kapten Elias Arrhenius ”från det inre af Kongo” 
hemförda ”utomordentligt värdefulla och stora samlingar av däggdjur”, bl.a. talrika gorillor, 
shimpanser, två okapikalfver, eller ”En synnerligen värdefull donation [som] erhölls 1906 af 
fru Anna Broms, som då skänkte en präktig grupp af uppstoppade gorillor och en annan grupp 
af de tillhörande skeletten, på motsvarande sätt uppställda” (Einar Lönnberg, ”Vertebrataaf-
delningen 1841–1916”, i Naturhistoriska riksmuseets historia. Dess uppkomst och utveckling, 
1916, s. 83 f, citat s. 84). 
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Modernitet är i sin tur ett sociologiskt förenklande och dualistiskt begrepp 
som till många historikers förtret ofta döljer historiens komplicerade proces-
ser. Det definieras av olika teoretiker på olika sätt. Vissa menar att den kan 
räknas från renässansen under 1500-talet, eller från 1600-talet, då naturve-
tenskaperna med Newton och Descartes började anta sin moderna form. 
Enligt min förståelse började det moderna samhället växa fram under 1700-
talets sista decennier då ståndssamhället, dess ägoförhållanden, värderingar, 
trosföreställningar och kulturella utryck ställdes på ända. Det manifesterades 
i franska revolutionen 1789 då de feodala strukturerna bröt samman till för-
mån för det borgerliga, industrikapitalistiska, sekulariserade samhället. Upp-
lysningsfilosofin, tron på vetenskapens framsteg och frälsande krafter, i kon-
texten av borgerskapets framväxt, sekularisering, skiftesrörelse, förkastandet 
av det gamla ståndssamhället med kung, adel och präster i spetsen, det vill 
säga det sekulariserade industriella samhället, är det man med en över-
gripande term kan kalla modernitet.39 Att endast tala om ”Upplysningspro-
jektet” – att människan skulle kasta loss sina religiösa, vidskepliga och feo-
dala bojor, osynliggör att jordbruksrevolutionen, urbanisering, och industria-
lisering var en nödvändig kontext för denna process.40 Vill man söka skiften 
i olika kulturella fenomen och ursprunget till det samtida kan man ofta söka 
sig till slutet av 1700-talet. Termen ”medelklass” användes exempelvis för 
första gången i Sverige 179241. Även Foucault kallar skiftet 1800 för en 
övergång från den ”klassiska” till den ”moderna” epoken, medan en mer 
allmänsociologisk klassifikation skulle tala om en övergång från det förmo-
derna till det moderna. Renässansen under 1500-talet med sin början till den 
västerländska exploateringen av övriga världsdelar och vilja att sätta männi-
skan – det vill säga den västerländske vite mannen – i centrum; att liksom i 
Leonardo da Vincis berömda teckning söka inskriva människan i en mätbar 
cirkel och kvadrat42, kan betraktas som en början till moderniteten. Men då 
denna syn ännu ej var tillräckligt utbredd eller motsvarades av någon materi-
ell-tekniskt strukturell omvandling, kan den snarare betecknas som ett frö. 

Här skall jag också kort nämna något om modernitet i relation till post-
modernitet, modernism och postmodernism. Medan modernitet och postmo-
dernitet handlar om samhällsomvandlingar i stort, är modernism och post-
                               
39 För dessa socioekonomiska förändringar, se exempelvis Stig Boberg, 1700-talets historia, 
1973, s. 22, George Rudé, Det revolutionära Europa 1783–1815, 1967, s. 11 f, Dudley Dil-
lard, Västeuropas och förenta staternas ekonomiska historia, 1987, s. 199–219, Göran Behre, 
Lars-Olof Larsson & Eva Österberg, Sveriges historia 1521–1809: Stormaktsdröm och små-
statsrealiteter, 1973, s. 201, 209 f, 217, 223 ff, 251 ff, Sten Carlsson, Ståndsamhälle och 
ståndspersoner 1700–1865: Studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning, 1973, 
s. 254, Carl Forstrand, Stockholms borgerskap: Historik, 1929, s. 40, Claes Ekenstam, Krop-
pens idéhistoria, 1993, s. 31, Margareta Larsson, Kroppens rationalisering, 1993, s. 4 ff. 
40 Själva termen ”modernitet” har enligt Nationalencyklopedin funnits sedan 1810 (”Moderni-
tet” utan författare, webbversionen 2008-08-19).  
41 Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner, s. 260 f. 
42 Populärt kallad Vitruviska mannen, en proportionsstudie utifrån Vitruvius ”De Architectu-
ra”, 1487. Se fig. 39. 
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modernism estetiska klassifikationer och stilbenämningar i arkitektur, konst, 
musik och litteratur. Modernismen från och med 1930-talet karaktäriseras av 
funktionalitet, stilrenhet, ljus, öppenhet och frånvaro av ornament. Den bröt 
med 1800-talets eklekticism och svulstighet och med tidigare epokers 
asymmetrier, organiska former och ornament. Den lanserade som en helt ny 
stil men med sin symmetri och stilrenhet hade den dock mycket gemensamt 
med nyklassicismen (1700-talets slut). Form följer funktion och Konst för 
konstens skull var slagord som kontrasterade mot idén att konsten måste 
betyda eller berätta något. I ett slags kanteansk estetisk tradition var endast 
form och färg intressanta. Postmodernismen dock, som kan sägas ha ”star-
tat” inom arkitekturen under 1970-talet, kännetecknas av eklekticism, det vill 
säga ett sammanplockande av stilar och former, lekfullhet, ironi, pastischer, 
citat, överraskningar och dolda vrår. Inom konstmusiken ser vi en återgång 
till klassiska harmonier blandat med modernistiska disharmonier, och inom 
den etablerade, i Bourdieus termer ”legitima” konsten exempelvis en åter-
gång till måleri och föreställande konst. Gränsöverskridande är också ett 
nyckelord: gränser mellan konsthantverk och konst, finkultur och populär-
kultur visar tecken på att lösas upp. Postmodernismens drag syns även i det 
akademiska skrivandet, där medvetenheten om verk som intertextuella också 
går hand i hand med det fragmentariska och en icke-tro på absoluta sanning-
ar. Tvärvetenskapen visar också prov på gränsöverskridande mellan redan 
etablerade discipliner och kan därmed också betraktas som ett postmodernt 
tecken. Modernitet och postmodernitet däremot betecknar de samhällsstruk-
turella förändringarna. I samhällsvetenskapliga teorier står moderniteten för 
industrisamhälle och klassamhälle, medan postmoderniteten står för tjänste-
samhälle, individualisering, globalisering och kommunikationsteknologiskt 
nätverkssamhälle. Jag skulle dock i likhet med sociologen Anthony Giddens 
hellre vilja använda termen senmodernitet därför att ”postmodernitet” osyn-
liggör industrisamhällets och klassamhällets befintlighet, inte minst om vi 
gör en global analys. Vi lever i en modernitet som kan uppvisa postmoderna 
och postmodernistiska drag.  

Riksmuseet och Göteborgs naturhistoriska museum i historisk 
och museal kontext 
I följande avsnitt kommer jag att skissera de här behandlade museernas 
framväxt i kontexten av andra centrala museers framväxt, eftersom deras 
historia är intimt förknippade med varandra.  

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har sitt ursprung i Kungliga ve-
tenskapsakademin som grundades 1739. Samlingarna som grundlades sam-
ma år började framför allt anhopas under 1800-talets handelsfärder, expedi-
tioner och missionsresor, och akademi och museum var mellan 1831 och 
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1916 centralt beläget i Westmanska huset vid Drottninggatan nära Adolf 
Fredriks kyrka.43 

 
Fig. 1: Stora galleriet i Riksmuseet i Westmanska  

huset, Wallingatan/Drottningatan vid Adolf Fredriks 
kyrka, Stockholm 1860/61. 

Vetenskapsakademin hade från början en vetenskapligt systematiserande 
ambition i Linnés anda, men det var inte förrän 1819 som samlingarna bör-
jade anta formen av ett systematiserande museum som ville "vädra ut den 
unkna dunsten av kuriosakabinett från samlingarna”44 vilket kan betraktas 
som ett tidstypiskt uttryck för det moderna samhällets födelse. Från och med 
nu är exempelvis ”tummen av ett mumifierat sjötroll” försvunnen från pro-
tokollen45, men framför allt mottog museet detta år en enorm samling prepa-
rerade djur från Gustav von Paykull att lägga till de kungliga samlingarna, 
det fick årliga statsanslag och en ny intendent som ville tillämpa en strikt, 

                               
43 Se Lönnberg, ”Riksmuseum 1819–1841”, i Naturhistoriska riksmuseets historia, 1916, s. 
32 f, Beckman, a.a., s. 42, 220, bild s. 45: Fasaden mot Adolf Fredriks kyrkplan (nuvarande 
Wallingatan), Gunnar Brusewitz, ”Riksmuseet genom tiderna”, i Kjell Engström (red.), Natu-
ren berättar. Utveckling och forskning vid Naturhistoriska riksmuseet, 1989, s. 17 f, 25. Aka-
demin och samlingarna rymdes innan dess i Vetenskapsakademins hus på Lilla nygatan i 
Gamla Stan (Beckman, a.a., s. 40). 
44 Gunnar Brusewitz, ”Riksmuseet genom tiderna” i Naturen berättar, s. 17 
45 En 1752 förtecknad ”Balsamerad Menniskotumme jämte en af många ansedde personer 
bekräftad skriftl. underrättelse huru den för 100 år sedan blifvit af en Bonde, som rodde övfer 
en sjö midnattstid, afhuggen på båtkanten från ett sjötroll som ville draga båten under vattnet” 
(Lönnberg, Kungl. Vetenskapsakademiens naturaliekabinett 1739–1819, i Naturhistoriska 
riksmuseets historia, s. 3). I 1818 års inventering omtalas ”Præparater och åtskilliga delar af 
olika Djurclasser”. Dit räknas 36 kranier, ett skelett av apa, ett dito av hund, 2 skelett av 
människofoster, en ”huggtand af Mammot? […] I denna samling figurerar fortfarande ’1 
föregifven Tumme af ett sjörå’” (ibid., s. 20), enligt Löwegren ”En mumifierad sjörås tumme 
avhuggen av ett ”Monstro marino uti en insjö i Småland” (ref till KVA: prot 4/4 1952, s. 322. 
Löwegren, a.a., s. 43). 
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modern naturvetenskap.46 Detta föregicks av Quensels tillträde 1798 då sam-
lingarna började ordnas ”efter Fabricii systeme”, och ”Cronstedts mineralo-
gi”, skåp målas och hyllor tillverkas ”för uppställande af större fiskar, repti-
ler mm som förut hängt än här, än där.”47 

På äldre avbildningar av det gamla Riksmuseets inre framträder ett myller 
av kroppar och skelett som följde den etablerade systematiska ordningen: 
ryggradsdjur, leddjur, blötdjur och så vidare, vilket här också innebar en 
distinktion mellan ”svenskt” och ”utländskt”. I stora galleriet visades Ut-
ländska däggdjur och skelettsamlingen. Största delen fanns i glasskåp längs 
väggarna, medan de större djuren stod uppställda i galleriets mitt. Platsbris-
ten gjorde att många djur trots den systematiska ambitionen förvarades i 
kapprummet.48 

De etnografiska samlingarna visades – såsom fortfarande är brukligt på 
många stora naturhistoriska museer, exempelvis i New York, och som också 
gjordes i Göteborgs museum – under samma tak. Länge sorterade de under 
”Vertebrata”, det vill säga avdelningen för ryggradsdjur49, vilket för en post-
strukturalistisk analys pekar på klassifikationernas historiska föränderlig-
het50, och på en underliggande föreställning om ”primitiva folk” som stående 
närmare naturen, men som också speglar platsbrist och föremålen som ett 
resultat av upptäcktsresor i allmänhet. Åren 1899/1900 blev ”Etnografiska 
avdelningen” sin egen, med Hjalmar Stolpe som föreståndare. Riksmuseets 
nuvarande monumentala byggnad vid Frescati invigdes 1916. Det fanns pla-
ner på att etnografiska avdelningen också skulle till dit, men den blev kvar 
på Drottninggatan fram till 192251. År 1930 fick avdelningen egna lokaler i 
de före detta dragonkasernerna på Ladugårdsgärdet och 1935 blev det ett 

                               
46 Beckman, a.a., s. 40, Brusewitz, ”Riksmuseet genom tiderna” i Naturen berättar, s. 9, 16 f, 
samt Lönnberg, ”Riksmuseum 1819–1841”, i Naturhistoriska riksmuseets historia, s. 21 ff. 
47 Lönnberg, ”Kungl. Vetenskapsakademiens Naturaliekabinett 1739–1819”, s. 11. Löwegren 
pekar på att det fram till 1800-talets början inte fanns några rena naturaliesamlingar; då förde-
lade universitetet i Lund sina geologiska, botaniska, zoologiska och etnografiska samlingar på 
olika institutioner och museilokaler. Löwegren, a.a., s. 36. 
48 Beckman, a.a., s 220 ff, bilder s. 49, 221, 223. Se även Lönnberg, ”Vertebrataafdelningen 
1841–1916”, i Naturhistoriska riksmuseets historia, bilder s. 74, 79. 
49 Beckman, a.a., s. 141. 
50 Foucault inleder sin bok The Order of Things med en berömd passage där han redogör för 
en klassifikation i ”en viss kinesisk encyklopedi”, citerad i en bok av den argentinske författa-
ren Borges (vilken denna bok är redovisas dock inte), som uppdelar djuren i ”a) sådana som 
tillhör kejsaren, b) balsamerade, c) tama, d) spädgrisar, e) sirener, f) sagodjur, g) bortsprungna 
hundar, h) sådana som är uppräknade i denna klassificering, i) ursinniga, j) otaliga, k) teckna-
de med en mycket fin kamelhårspensel, l) etcetera, m) sådana som just har slagit sönder vat-
tenkannan, n) sådana som på långt håll ser ut som flugor” (Förord, s. xvi). Detta citat har 
cirkulerat i många böcker som exempel på hur klassifikationers kulturella och historiska 
föränderlighet ifrågasätter etablerade strukturer (exempelvis i Yanni, Nature’s Museums, s. 
14), dock utan att dess status som just ”kinesisk encyklopedi” granskats. 
51 Beckman, a.a., s. 142–144, A. Anderberg, ”Riksmuseets nya byggnader”, i Naturhistoriska 
riksmuseets historia, 1916, s. 275. 
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självständigt museum: Statens etnografiska museum.52 På Etnografiska mu-
seet var montrarna överfulla av föremål, ordnade vapen för sig, masker för 
sig och så vidare enligt en föremålsklassifikation snarare än en kulturklassi-
fikation.53 Darwinismen som hade vunnit insteg bland alla vetenskaper i 
slutet av 1800-talet innebar att man försökte inordna och klassificera objekt 
enligt olika utvecklingsskalor, från lågkultur till högkultur, ofta genom jäm-
förande studier, där den västerländska kulturen betraktades som den mest 
utvecklade. Man ville hitta objektiva lagbundenheter som inom naturveten-
skaperna och antropologi, arkeologi och folkloristik inordnades inom samma 
evolutionära ram. Darwin hade själv exemplifierat ”primitiva folk” med 
maorier och eldsländare. Sven Stolpe, etnografiska museets grundare, be-
tecknade sig själv darwinist och behandlade konst (ornamentik) i biologiska 
termer.54 Nuvarande byggnad, Folkens museum etnografiska, invigdes 1980, 
och med bildandet av myndigheten Statens museer för världskultur 1999 och 
Världskulturmuseet 2004 togs prefixet ”folkens” bort. 

Nationalmuseum på Blasieholmen, som rymmer äldre europeiskt måleri, 
skulptur och konsthantverk, invigdes 1866 och var från början tänkt innehål-
la ”allt”, förutom naturalia: konst, bibliotek, myntkabinett, livrustkammare, 
klädkammare och ”fornsaker” – därav namnet för nationell självhävdelse. 
Stora delar av Riksantikvarieämbetets samlingar av arkeologi och medeltida 
konst och konsthantverk visades här fram till 192055, och ett tag fanns där 
även Livrustkammaren, som nu är inrymd i Stockholms slotts källare. 1947 
öppnade Historiska museet, som bygger på Riksantikvarieämbetens ovan 
nämnda samlingar. 1958 övergick 1900-talskonsten från Nationalmuseum 
till nybildade Moderna museet.56 

Nordiska museet kan sägas vara den i Sverige kanske främsta manifesta-
tionen för nationell självhävdelse och konstruktionen av det nationella. I 
entréhallen möter oss Gustav Vasa i kolossalformat med den uppfodrande 
devisen ”WARER SVENSKE”. I denna den svenska kulturens katedral, som 

                               
52 Brusewitz, ”Riksmuseet genom tiderna”, i Naturen berättar, s. 28, Torbjörn Kronstedt, 
”Fjärran forskningsfärder med rikt entomologiskt utbyte”, i Naturen berättar, s. 57 f. 
53 Ilona Kindel, ”Folkens museum etnografiska. Världen som arbetsfält”, DIK-forum nr 6 
1999. 
54 Claes Hallgren, Från Darwinism till konst. Det etnografiska Museet i Stockholm vid slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet, 2003, s. 8, 10. Pitt Rivers museum (Oxford 1875) är 
berömt för sina utställningar där de etnografiska föremålen, t.ex. yxor från olika kulturer och 
epoker, ordnades enligt form och funktion i mönster och linje efter evolutionära teorier. Se 
Lidchi, ”The Poetics and Politics of Exhibiting other Cultures”, i Hall (red.), Representation, 
s. 187 f. Museet skilde sig därför från samtida museer där föremålen ordnades efter geografis-
ka områden. För Etnografiska museets historia, se även Irene Svensson, ”Enträget arbete och 
långdragen strid. Etnografiska museet skapas” (om Hjalmar Stolpes kamp för ett separat 
etnografiskt museum), i Wilhelm Östberg (red), Med världen i kappsäcken. Samlingarnas väg 
till Etnografiska museet, 2002. 
55 Beckman, a.a., s. 37, 40. Historiska museet invigdes 1947 (Nationalencyklopedin). 
56 För Nationalmuseums och Moderna museets historik, se Bjurström, Nationalmuseum 1792–
1992. 
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invigdes 1907, skulle den svenska bondekulturen, räddad från industrialis-
mens framfart, bevaras och förevisas. Hotat av klasskonflikter, urbanisering 
och social oro skulle folket istället samlas och förenas genom det svenska, 
exempelvis genom firandet av svenska flaggan och Lucia (konstruerade på 
Skansen 1893–1916 respektive 1893), men också genom ”traditionell” 
svensk jul, midsommar, nyår och så vidare. ”Att skapa traditioner som aldrig 
övergivas”57, att en gång för alla definiera de svenska traditionerna och deras 
innehåll, var ett uttalat syfte.58 Nordiska museet fick sitt namn genom sin 
vurm för det ”fornnordiska” som låg i tiden, men också delvis därför att 
namnet ”Nationalmuseum” redan var upptaget. Artur Hazelius, mannen bak-
om Nordiska museet, skapade även det till detta museum intimt samman-
kopplade Skansen, världens första ”friluftsmuseum” med ditfraktade allmo-
gegårdar och byggnader från rikets alla landskap, med samma grundtanke: 
bevarande av bondekulturen och konstruerandet och stärkandet av en ”fos-
terlandskänsla”, eller vad vi idag skulle kalla ”nationell identitet”. 

Också övriga museer bidrog till konstruktionen av nationalkänslan, till 
exempel Nationalmuseums monumentala historiemålningar och Fogelbergs 
statyer av asagudar, eller Naturhistoriska riksmuseets och Biologiska muse-
ets inringade av den Svenska naturen och svenska djurarter.59 

Som framställningen visar har mycket av uppdelningarna i tid och rum 
mellan museerna delvis praktiska utrymmesorsaker. Samlingarna växte och 
man var tvungen att skapa kategorier, som visserligen ofta redan fanns, men 
som nu förstärktes eller omdefinierades, och isolera dem till separata arkitek-
toniska rum. Även om samlingarna redan förut varit uppdelade inom en 
byggnad så bereddes besökaren ofta en möjlighet att på en och samma biljett 
och dag få se föremål ur alla kategorier. De flesta större museerna i Göte-
borg, inklusive det naturhistoriska, var exempelvis en gång samlade i ”Gö-
teborgs museum” i Ostindiska huset (nuvarande Stadsmuseet) så att besöka-
ren under ett och samma besök kunde få se en historisk, etnografisk, arkeo-
logisk, zoologisk, mineralogisk, och konsthistorisk avdelning.60 Ett exempel 
på hur kategorier omdefinierats är den historiska och etnografiska avdel-
ningen på Göteborgs museum då det 1905 bestämdes att den ”historiska” 
skulle innehålla ”föremål, som belysa de högre samhällsklassernas lif”, och 
den ”etnografiska” skulle innehålla ”allmogeföremål, samt etnografiska fö-
remål från en på lägre kultur stående europeiska folk och utomeuropeiska 

                               
57 Arthur Hazelius vid Nordiska museets 25-årsjubileum 1898, citerad i Sverker Sörlin, ”Ar-
thur Hazelius och det nationella arvet under 1800-talet”, i Hans Hedelius, Bengt Nyström & 
Elisabet Stavenow-Hidemark (red.), Nordiska museet under 125 år, 1998, s. 17. 
58 Jfr Eric Hobsbawm & Terence Ranger, The Invention of tradition, 1992, som beskriver hur 
traditioner som vi idag ofta uppfattar som ursprungliga eller uråldriga egentligen skapades 
under 1800-talet. 
59 Om Biologiska museet, se vidare nedan. 
60 Se Göteborgs museum 1861–1911: Femtioårsberättelse, af Musei ombudsman, 1911, samt 
Ingmar Hasselgréen, Ostindiska huset – Göteborgs museum, 1983, s. 56–68. 
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folkslag.”61 Detta avslöjar föreställningar om allmoge och utomeuropeiska 
folk som historielösa (tidlösa), de högre samhällsklasserna som kultiverade 
och historiska, samt allmoge och utomeuropeiska folk som stående närmare 
naturen. I en annons från Göteborgs museum 1857 syns benämningen ”etno-
logiskt museum”, där ”etnologiskt” innebär ”figurer af alla menniskoracer 
jemte deras afarter”, och ”tillika får man af alla dessa fem menniskoracer se 
ena raden skeletterad”.62 Naturhistoriska avdelningen i Göteborg, som bil-
dats på grundval av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets natura-
liesamlingar 1760, fick lokaler i Göteborgs museum 1819, inrättades 1833, 
och fick egna lokaler i Slottsskogen 1923. Detta museum blev liksom Riks-
museet systematiskt till sin karaktär.63 

Naturhistoriska riksmuseets nya monumentala byggnad öppnades vid Fre-
scati 1916. Det skulle härbärgera statens naturhistoriska samlingar, ”som ett 
monument över svensk vetenskap och svensk natur, och inte minst svensk 
dådkraft vad det gällde att lägga beslag på bitar av främmande länders na-
tur”.64 Här dominerade, liksom i det äldre museet, och liksom i Göteborg, 
systematiken fram till 1960-talet, med en uppdelning i salar för däggdjur, 
fåglar, insekter, djurfossil, och så vidare.65 I exempelvis den stora salen visa-
des ”utländska däggdjur” i över 100 skåp och montrar ställda vinkelrätt mot 
fönsterväggarna, med en utvecklingslinje från de ”lägsta” djuren.66 De sys-
tematiska utställningarna hade alltså en stark position trots dioramats växan-
de popularitet runt sekelskiftet 1900. 

Ett diorama är en tredimensionell utställningsform där föremål, modeller 
eller uppstoppade djur arrangerats ”i sin miljö”, för att skapa en realistisk 
illusion av en speciell tid och plats. Det kan liknas vid ett skyltfönster till en 
(re)konstruktion av ett utsnitt av världen, då det ofta arrangerats bakom glas, 
inbyggt i väggen eller som fristående monter. I det naturhistoriska museets 
fall avses framför allt monterade djur som arrangerats ”i sin miljö” bland 
konstgjorda eller preparerade växter och mineral, mot bakgrund av en illuso-
riskt målad kuliss som smälter ihop med det övriga arrangemanget.67  

                               
61 Göteborgs museum 1861–1911, s. 84 (min kursiv). 
62 Hasselgréen, Ostindiska huset, s. 55: Annons i Göteborgs handels- och sjöfartstidning 26 
nov. 1857 för Göteborgs museum (”Zoologiska Musei lokal”), Ostindiska huset, Göteborg. 
63 Hasselgréen, a.a., s. 50, 89 f. Se även www.gnm.se/museet (2007-06-24): 1981 fick museet 
en tillbyggnad med nya utställningslokaler och verkstäder. 
64 Beckman, a.a., s. 34. 
65 Ibid., s. 224 f, Engström, ”I väntan på något bättre … Riksmuseet och dagens krav på aktiv 
museiverksamhet”, i Naturen berättar, s. 32. 
66 Beckman, a.a., s. 224 f, Brusewitz, "Riksmuseet genom tiderna", i Naturen berättar, s. 32. 
67 För en genomgång av det naturhistoriska dioramats definition, historia, teknik och utbred-
ning 1880–1950, se Karen Wonders, Habitat Dioramas. Illusions of Wilderness in Museums 
of Natural History, 1993. För etymologi, omvandlingar, synonymer och underkategorier, se 
speciellt s. 9–22, 192 f. Skillnaden gentemot panoramat är enligt en definition att dioramat ger 
ett mer avgränsat perspektiv (s. 15 f, 20).  Således kan Biologiska museet i Stockholm defini-
eras som ett panorama (jfr s. 194 f). 
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Biologiska museet på Djurgården i Stockholm (fig. 3–7), och Biologiska 
museet i Vasaparken i Uppsala, vilka skapades av Gustav Kolthoff 1893 
respektive 1910, utgör bevarade relikter av denna mer (vad vi idag skulle 
kalla) holistiska eller ekologiska natursyn. Från ett centralt beläget utkiks-
torn, tillika trapphall för museets två våningar, kan vi i förstnämnda skåda ut 
över ”det svenska naturlandskapet” (citat från hemsidan) från syd till nord, i 
ett enda stort sammanhängande runt diorama med bakgrundkuliss målad av 
Bruno Liljefors, vilken illusoriskt smälter in i arrangemangen av växter, träd 
och djur.  

Med begreppet ”biologi” ville Kolthoff beskriva djurens relationer till 
landskapet, till skillnad från den tidigare mer atomistiska definitionen av 
biologi såsom organismens funktioner68. Dessa museer kan också betraktas 
som en del i den nationalromantiska konstruktionen av nationell eller ”skan-
dinavisk” identitet, i det att de ringar in ”den svenska naturen från nord till 
syd”. Syftet var pedagogiskt: att till skillnad från systematiska uppradningar 
av skinn, skelett eller ”stilla” preparerade djur och växter, som framför allt 
tjänade forskningssyften, levandegöra och visa den från naturen alienerade 
stadsmänniskan hur djuren agerade och såg ut i sin rätta miljö. Eller med 
Kolthoffs ord: 

[A]tt söka åskådliggöra sådana drag ur djurens liv, som i skrift äro 
omöjliga att påvisa; att visa, i vilken natur de skilda livsformerna leva, 
hur de i dräkt och form anpassat sig till denna natur, hur fåglarna läg-
ga sina bon, hur ägg och ungar se ut osv.69  

Vid öppnandet av Biologiska museet på Djurgården 1893 skrev Dagens Ny-
heter: 

Det hela bildar en pittoresk och anslående tafla av vild och ödslig na-
tur, och motivet är hemtadt från de trakter af fosterjorden, der de sista 
skären aflösas af hafvets oändliga vidd.70 

Dioramat, som i naturhistorisk form kan sägas vara Kolthoffs uppfinning71, 
vann framför allt stor popularitet i USA, men fick ett svalt mottagande av 
                               
68 I slutet av 1800-talet var biologin också ett nytt ämne som studerade växters och djurs 
livsbetingelser och levnadssätt i relation till deras omgivning. Beckman diskuterar naturalhi-
storiens förändring från systematik till morfologi, anatomi, fysiologi, biologi i relation till 
ekologin och pekar på vetenskapens föränderlighet (jfr Beckman, a.a., s. 72 ff). 
69 Kolthoff citerad i Karen Wonders, ”Kolthoffs museiprogram och dioramatraditionen”, i 
Gunnar Brusewitz (red.), Natur och illusion. Biologiska museet, 1993, s. 36. Andra bevarande 
biologiska museer finns i Södertälje (1913) och i Åbo (1907). Kolthoffs första biologiska 
museum inrättades i Anatomiska teatern på Gustavianum i Uppsala. 
70 Recension citerad i Wonders, ”Kolthoffs museiprogram och dioramatraditionen”, i Natur 
och illusion, s. 35. Om de biologiska museerna, se även Wonders, Habitat Dioramas, s. 46–
71, 202. 
71 Nordiska museets och Skansens skapare Arthur Hazelius skapade också dioramor som 
visade olika tablåer av det försvinnande ”bondesamhället” med vaxdockor i folkdräkter och 
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Europas statsunderstödda museer, däribland av Naturhistoriska riksmuseet, 
för att det inte ansågs vara tillräckligt vetenskapligt: Endast komparativ ana-
tomi och systematik ansågs vara seriös.72 

Ett nytt slags mellanting i Riksmuseet var den ”Biologiska utställning-
en/biologisk grupp”: montrar med grupper av djur i syfte att ge en uppfatt-
ning om djurlivet i olika världsdelar. De syftande inte till att ge en exakt 
avbildning av landskapet, utan var ”avsedda som illustrationer, snarare än 
illusioner.” De dominerades av en enorm ”Afrikamonter” grundad på verteb-
rataavdelningens intendent Einar Lönnbergs storviltsjakter i Östafrika, samt 
montrar visande Norra ishavet, Sydgeorgien, Nordostgrönland och Västau-
stralien. Salen pryddes också av jakttroféer med information om vem som 
skjutit varje djur.73 

Från 1965, då Naturhistoriska riksmuseet skildes från Vetenskapsakademin 
och organiserades i en forskningsavdelning och en museiavdelning.74 börja-
de en del tematiska och ibland problematiserande tillfälliga utställningar 
produceras. Dessa uttryckte liksom dioramorna ett slags helhetstänkande, 
vilket både var en protest mot, och komplement till, uppradningarna av olika 
arter. Enligt Staffan Thorman, chef för publika avdelningen vid Riksmuseet, 
speglar utställningarna forskningstrender. Ekologi, molekylärbiologi och 
cellbiologi fick sitt genombrott i slutet av 1960-talet och arterna och deras 
systematik blev alltmer ointressant. Taxonomin hamnade i kris, dock ej så 
mycket på Riksmuseet, i rollen som ansvarsmuseum. Sedan 1990-talet, och 
speciellt sedan Riokonferensen 1992, har dock dessa kunskaper lyfts fram 
som relevanta för bevarandet av biologisk mångfald, som i sin tur är relevant 
för ekologi, laborativ biologi, medicin och farmakologi.75 

                                                                                                                             
föremål, först 1873 i ”Skandinavisk-etnografiska samlingen” på Drottninggatan. Staffan 
Carlén, Att ställa ut kultur. Om kulturhistoriska utställningar under 100 år, 1990, s. 73 f, 79–
94. 
72 Wonders, ”Kolthoffs museiprogram och dioramatraditionen”, i Natur och illusion, s 42, 
Wonders, Habitat Dioramas, s. 221. Enligt Peter Davis uppfanns ”Habitat groups” 1808 av 
Charles Willson Peale när han då sköt en björn i sitt kök, stoppade upp den, och kombinerade 
detta med målad bakgrund (Davis, Museums and the Natural Environment. The Role of Natu-
ral History Museums in Biological Conservation, 1996, s. 64). En annan trend var våldsam 
dramatik och mer uttalad exotism, något som exempelvis kom till uttryck i striden mellan en 
tiger och en boa i Bulloks museum i London (1814), eller Jules Vereaux ”Arab courier attack-
ed by lions” på Parisutställningen 1869, nu på Carnegie Museum of Natural History, Pitts-
burg, men det var en trend som ofta sågs med skepsis av vetenskapsmännen. Andra viktori-
anska kännetecken var ornamental taxidermi (t.ex. fåglar dekorativt monterade i glaskupor) 
och troféhuvuden, som idag anses vara smaklösa och därför förpassas till källarmagasin. 
Davis, a.a., s. 65 ff. Se även Wonders, Habitat Dioramas, s. 30–45. 
73 Beckman, a.a., s. 58, 226, 228. Se även bild och bildtext s. 227 (citat).  
74 Engström, ”I väntan på något bättre …”, i Naturen berättar, s. 32. 
75 Staffan Thorman, ”Naturhistoriska museer: Historisk utveckling och nutida roll”, i Lennart 
Palmqvist & Stefan Bohman (red.), Museer och kulturarv. En museivetenskaplig antologi, 
1997, s. 112 f. 
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Sedan en genomgripande ombyggnad 1990–1994 har den gamla upplysta 
och systematiska karaktären helt försvunnit. Som Sundlin påpekat var ut-
ställningarna med dess kultur- och vetenskapshistorisk intressanta miljöer i 
stort sätt oförändrade från tillkomsten till inpå 1980-talet.76 Borta är de långa 
raderna av uppstoppade djur och skelett, vilket många har beskrivit som ett 
överväldigande intryck av en mängd av djur. Tidigare flödade dagsljuset in 
genom höga stora fönster och besökaren kunde få en överblick över hela 
rummet, en möjlighet som förstärktes i de äldre lokalerna av att det, liksom 
på många andra museer, också fanns gallerier och balkonger (se fig. 1 av 
gamla Riksmuseet). I det senmoderna museet har dock det överskådliga er-
satts av det mer ogenomskinliga och överraskande. I likhet med på Natural 
History Museum i London har rummen mörklagts och dramatiserats; dator-
skärmar, interaktion och ”hands-on”77 blandas med plastmodeller men även 
med mer traditionella montrar och dioramor med uppstoppade djur. Harald 
Sundlin skriver apropå den radikala ombyggnaden av Riksmuseet 1992, att 
den äldre valdelens ”katedral med sitt ljus, sina ljud och lukter lämnade ut-
rymme för flerdimensionella upplevelser…[medan dagens utställning ger] 
ett färdigt koncept där praktiskt taget allt utom bardvalens barder och de 
konserverade djuren är av plast och där fantasin havererar bland tordmulens 
strejkande hörlurar och det dammiga ishavets räkstimm.”78  

Efter denna transformering blev Riksmuseet en av de mest välbesökta at-
traktionerna i landet79, mycket tack vare Cosmonova, en stor biograf eller 
”Omniteater/IMAX-teater”, invigd 1992, som visar spektakulära naturfilmer 
i omvälvande megaformat och även fungerar som planetarium80 och tack 
vare den målinriktade marknadsföringen. Vid mina besök noterar jag att 
många besöker museet i huvudsak för att ”gå på bio”. Kristina Hallman, 
Riksmuseets chef mellan 2002 och 2007, karaktäriserar förändringarna som 
en utveckling från systematik och uppstoppade djur, via gestaltande utställ-
ningar, till upplevelseutställningar.81  

I analyserna gör jag förutom jämförelser med Göteborgs naturhistoriska 
museum, som invigdes i sin nuvarande byggnad i Slottsskogen 1923 och som 
kommer presenteras närmare i del III, också vissa jämförelser med Natural 
History Museum i London, vilket invigdes 1881 efter en uppdelning av de 
naturhistoriska och kulturhistoriska samlingarna i British Museum, som 

                               
76 Harald Sundlin, ”Riksmuseet – ett förlorat kulturlandskap?”, Kulturmiljövård nr 6 1993, s. 
60. 
77 Ett pedagogiskt begrepp för att beteckna utställningsobjekt man beröra/interagera med, till 
skillnad från äldre tiders paroll att ”se men inte röra”. 
78Sundlin, a.a.  
79 Maja Florin, ”Med bion i taket kom besökarna – och vinsten”, Veckans affärer nr 6 1994, s 
28–30. 
80 Cosmonova är en 760 kvadratmeter stor omniteater/imaxteater med det största existerande 
bildformatet, sexkanalers ljudsystem samt digital planetarieprojektor som kan animera alla 
kända galaxer, planeter och stjärnbilder (Presentationtext, Riksmuseets hemsida). 
81 Anne Adre Isaksson, ”Mycket att ta tag i för Riksmuseets nya chef”, DIK- forum nr 9 2002. 
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grundades i Sir Hans Sloans samlingar vilka gavs till staten 1753. Den tredje 
utblicken i analyserna, Armémuseum på Östermalm öppnat 1879 under nam-
net ”Artillerimuseum”, har alltid stått militärväsendet nära. De första före-
ståndarna hade höga positioner inom svenska armén, men sedan 1996 har det 
militära samarbetet upphört, och 1999 gjordes en radikal ombyggnad av 
utställningarna, med ett radikalt nytt innehåll, även om kronologin i berät-
tandet är densamma som vid nyöppnandet 1943: Från Gustav Vasa till 1800-
tal på övervåningen, där utställningarna börjar, och 1800- och 1900-tal på 
bottenvåningen.82 

 

Kringresande vaxkabinett och världsutställningar 
I sin bok om museets födelse pekar sociologen Tony Bennet på att museerna 
under 1800- och 1900-talen sökte vetenskaplig status genom att distansera 
sig från folkliga nöjen såsom kringresande tivolin, cirkusar och dylikt.83 På 
liknande sätt pekar konsthistoriker Carla Yanni på hur museerna genom att 
undvika dramatiserande arrangemang ville avskilja sig från världsutställ-
ningarna, exempelvis den i London 1851 med Kristallpalatset och Paris’ fem 
världsutställningar mellan 1855 och 1900 (1889 med Eiffeltornet), vilka, 
som idéhistoriker Anders Ekström beskriver i sin avhandling, uppvisade ett 
innehåll av mycket stor spännvidd: ”Industriella arbetsprocesser, vetenskap-
liga experiment, blänkande maskiner, tekniska kuriositeter, massproducerade 
varor, konst och hantverk ägde där samma självklara hemortsrätt som repro-
duktioner av naturen, historien och det liv som främmande och exotiska (det 
vill säga icke-europeiska) folkslag antogs leva.”84 ”Spectacle or science”- 
diskussionen fanns således redan under 1800-talet.85 I spänningsfältet mellan 
att vara vetenskapliga institutioner och att vara publikberoende har museerna 
ofta tvingats till publikfriande arrangemang. Bennet och Yanni nämner dock 
inte vaxkabinetten, som var vanliga under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Jag 
skulle vilja hävda att dessa kanske kan benämnas som en i museernas histo-
rieskrivning glömd länk mellan kuriosakabinetten, nöjesfälten, världsutställ-
ningarna och det moderna museet, eftersom de erbjöd folkupplysning i ana-
tomi, konst, ”etnografi”, morallära, aktuella världspolitiska och spektakulära 

                               
82 Bilder och planer över det gamla museet finns i Kungl. Armémuseum, vägledning med 
bilder, 1964. 
83 Tony Bennett, The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, 1995, s. 1–3, 23, 48.  
84 Anders Ekström, Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets 
världsutställningar, 1994, s. 22. Genom en användning av Antonio Gramscis hegemonibe-
grepp analyserar Ekström världsutställningarna som manifestationer av den nya borgerliga 
industrikulturen och dess fostran till nationalism, teknikoptimism, civilisationsideal, ordning 
och bildning, och där det jämförande utvecklingsperspektivet var centralt. 
85 Yanni, Nature’s Museums, 1999, s. 149 f. Ett argument mot dramatiserade arrangemang var 
att man i taxidermiska systematiska uppradningar av uppstoppade djur kan studera morfolo-
giska former bättre (149 f). 
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händelser, formade och gestaltade i vax. Exempelvis ”Hartkoppfs Vaxkabi-
nett och Anatomiska museum” i Köpenhamn 1902 med 

en mängd preparat med exempel på sjukliga förändringar i mänskliga 
organ och en stor samling tortyrredskap med beskrivning av använd-
ningssättet […] en serie avbildningar av urvärldens djur, en etnologisk 
avdelning med folktyper, några figurer och grupper av figurer i drama-
tiska situationer och ett porträttgalleri […] 

Eller N. Nielséns ”Panoptikon, Anatomiskt museum” i Stockholm 1885 med 
 

Patologiska afdelningen och Naturfenomén. Vägledning till själfbeva-
relse för att undgå en tidig död. Motto: Helsa är bättre än guld! Natur-
fenomen bl a Julia Pastrana, apmänniska […], Christina Guldbrand-
sen, idiot, En cyklop och flicka med dubbel näsa, från Stockholm, Pa-
tologiska preparater…86 

 
Förutom dessa exempel återfanns ofta (med nutida ögon) absurda kombina-
tioner av exempelvis historia och anatomi såsom ”Napoleon III:s njurstens-
operation”, eller konst och anatomi (kvinnliga skönheter i klassiska poser 
med magarna uppfläkta; den ”anatomiska Venus”). Vaxkabinetten presente-
rade således en ”vild” blandning av populärvetenskap, vilket de institutiona-
liserade museerna ville distansera sig ifrån, bland annat genom skarpa gräns-
dragningar mellan discipliner och ett sökande bort från det spektakulära.87 
Det skall dock påpekas att preparat av vax, beskrivande kroppens alla inre 
detaljer var vanliga även vid medicinska fakulteter och i vetenskapliga sam-
lingar, exempelvis i berömda Museum La Specola i Florens, som sålde pre-
parat till Karolinska institutet 1825. 

På senare år har vaxkabinetten dock uppmärksammats mer och mer i ett 
slags intertextuell postmodern reaktion och reflektion, först på Historiska 
museet, som en utställning över en utställning 1999, i den utställning och 
katalog jag refererar till ovan, sedan i Nationalmuseums utställning Kroppen 
– konst och vetenskap 3 mars–22 maj 2005, och som en liten del av Göte-
borgs naturhistoriska museums tillfälliga utställning I Love U 2006.  Vaxka-
binettet har således förvandlats till ett slags intertextuell tablå över 1800-
talets utställningsideologi i en del svenska utställningar de senaste åren. En 
postmodern trend och ett tecken på reflexivitet, men samtidigt ett alibi för att 
attrahera genom dåtidens ”galenskaper” och perversitet? 

                               
86 Per Simon Edström,”Spåren av vaxkabinettet”, i Ett resande vaxkabinett (Statens historiska 
museums utställningskatalog nr 328), 1999, s. 25, 26. Se även Eva Åhrén Snickare, ”Kroppar 
av vax. Modeller och preparat i konst och vetenskap”, i Lena Holger (red.), Kroppen. Konst 
och vetenskap. (Nationalmusei utställningskatalog nr 642), 2005, s. 193–199. 
87 Åhrén Snickare, a.a., s. 190 f. 
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Teoretiska och empiriska referenspunkter, 
analysbegrepp, avgränsningar 
Hur kan man då analysera utställningar? Utställningen är inte ett massmedi-
um, men dock ett ”multimedium”, där olika genrer och element samverkar: 
Tredimensionella föremål (original, kopior eller modeller) som är fristående 
eller placerade i montrar eller dioramor som utgör rekonstruktioner av histo-
riska eller samtida miljöer eller händelser; men också bilder, utställningstex-
ter, samt idag även ofta interaktiva stationer, datorskärmar och filmer. Detta 
multimedium kräver en analys av hur alla dessa element samspelar, hur 
tecknen får sin betydelse och ges mening i kontexten av varandra i det vidare 
rumsliga och sociala sammanhanget. Betydelserna framträder genom skill-
naderna och genom (kon)texten. Att föremålen i mina fall klassificeras inom 
ramen för ”naturhistoria” är exempelvis den första museala kontexten och 
betydelsen. 

I en förenklad bild av den historiska utvecklingen kan det sägas att den 
gått från systematisk ordnade, avkontextualiserade objekt till mer kontextua-
liserande iscensättningar, exempelvis i dioramats form. Dessa dioramor kan 
förstås som performativa akter i vilka de monterade djuren, iscensatta och 
regisserade av människor, lär besökaren om naturens ordning.88  

Mina analytiska utgångspunkter är semiotik, dekonstruktion, diskursana-
lys, retorik och bildanalys, det vill säga analyser av ”tecken” och deras inne-
börder. Ett av alla gemensamma begrepp i dessa strukturalistiska och post-
strukturalistiska teckenteorier är intertextualitet, vilket innebär att texter och 
bilder lånar, ”citerar” element från tidigare texter och bilder89. Denna tecken-
teoretiska värld, som är vanlig i kulturanalyser av olika slag, är synnerligen 
intertextuell i sig själv, och denna intertextualitet har jag i ett slags småskalig 
syntessträvan velat utforska och använda. Många begrepp återkommer inom 
de olika teckenteorierna, och flera har sina rötter i den klassiska retoriken: 
konsten att övertyga.90 Inom semiotiken, läran om tecknens sociala liv, an-
vänds retorikens begrepp metafor (bildspråk), metonymi (del för helhet), 
symbol (godtyckligt tecken), med tillägg av begreppen denotation (grundbe-
tydelse), konnotation (bibetydelse eller associativ betydelse), ikon (avbildan-
de, icke godtyckligt tecken), index (tecken som är ett spår av det som det 

                               
88 Jag återkommer till en utveckling av denna förståelse under rubriken Naturens teater – 
liknelsens innebörder. 
89 Begreppet användes i klassiska retoriken (intertexto, infläta emellan), men myntades i sin 
nuvarande betydelse av den franska psykoanalytikern och semiotikern Julia Kristeva 1967. 
Cornell, Dunér, Millroth, Nordström & Roth-Lindberg (red.), Bildanalys. Teorier, metoder, 
begrepp, 1992, s. 187 ff, 342. Se även Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling, Filmanalys. En 
introduktion, 1999, s. 16 f: ”Med intertextualitet avses filmens kontaktytor gentemot andra 
filmer, konstverk och texter av olika slag”. 
90 Retorikbegreppet återfinns exempelvis både hos Barthes (”Bildens retorik”) och Jonathan 
Potter, Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction, 1996, s. 41. 
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betecknar, exempelvis spår av ett fotsteg i snön), intertextualitet och inom 
dekonstruerande semiotik även dualism och dikotomi.91  

Det gemensamma för dessa teckenteorier är enligt min tolkning språkets 
betydelse för verklighetsuppfattningen, språk/text i vid bemärkelse som en 
struktur där tecken förstås i sin kontext och skillnad, och analyser av förgi-
vettagen mening som historiskt och socialt föränderligt. Tid, rum, personens 
definition av situationen, kultur, rumslig och sinnlig kontext avgör ett teck-
ens betydelse, där mening skapas genom ett teckens kulturellt överenskomna 
denotationer och konnotationer. Språkstrukturer eller teckenstrukturer, vare 
sig vi kallar dem diskurser, narrativ, eller ideologiska/hegemoniska myter, 
formar tänkande, praktik och världen i sin helhet. 

Min första inspirationskälla, dekonstruktionen, har sina rötter i semioti-
ken/semiologin,92 och brukar knytas till den franska filosofen Jacques Derri-
da. Här kommer jag inte använda dekonstruktion i sträng ”derridaiansk” 
bemärkelse, i meningen en inomtextuell analys av andra filosofiska texter, 
utan som en tanke om hur man kan plocka sönder och problematisera före-
ställningar som utformats, ”konstruerats”, socialt och historiskt, bland annat. 
genom museers representationer av världen, vilket i sig också inbegriper en 
analys av teckensystem. Dekonstruktion utgår från den strukturalistiska se-
miotiken, framför allt Ferdinand de Saussures sekelgamla studier, som i 
korthet går ut på att språket är ett system, eller en struktur, av tecken där det 
enskilda tecknet (ordet, bokstaven, meningen, symbolen) får sin betydelse i 
kontexten av andra tecken, och i kontexten av vad som är frånvarande och 
vad som är närvarande. Språket är ett ”system av skillnader”. Tecknet kan 
delas upp i det betecknande och det betecknade, det vill säga själva ljudbil-
den, ordet, och det som det betecknar. Det betecknande är arbiträrt, det vill 
säga godtyckligt. Denna godtycklighet uttrycks exempelvis genom språkens 
skillnader – att det finns olika beteckningar för samma objekt. En stol kunde 
lika gärna heta något annat. Språket är alltså en konvention, en kulturell 
överenskommelse och klassifikationsprincip för att vi skall kunna förstå 
varandra.93 Roland Barthes utvecklade semiotiken till att även inbegripa 

                               
91 De retoriska och semiotiska begreppen förklaras i bilaga A. 
92 Termen semiotik dominerar idag vilket beror på att International Association for Semiotic 
Studies (grundat 1969) kom överens om att denna från Locke och Peirce härstammande term 
skulle antas, medan Saussure, Barthes och Lévi-Strauss oftare använde termen semiologi. 
(Termen ”semiotik” användes först i kontexten av ”medicinsk semiotik”, en lära för tecken-
tydning av kroppens patologiska symptom, se bl.a. Nordisk familjebok under ”semiotik”). 
93 Saussure, Kurs i allmän lingvistik, s. 34, 60, 94 f, 114 f, 117, 134, 137-141, 147-149, 151–
154, 161. Saussure använder också uttrycken begrepp/innehåll kontra ljudföreställning/uttryck 
(s. 95). En annan grundare av semiotiken var Charles S. Peirce, som har samma grundförstå-
else men som mer betonar att det inte finns något medvetande utanför språket och att objektet 
är språkligt konstruerat, vilket ligger närmare en postmodern, konstruktivistisk hållning. 
Peirce ligger bakom termerna Symbol (ett tecken som inte behöver ha någon likhet med det 
objekt det betecknar), Ikon (en avbildning), Index (spår) (John Fiske, Kommunikationsteorier: 
En introduktion, 2000, s. 69.) 
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bilder, materiell kultur och i sin utsträckning allt som ges betydelse av be-
traktaren,94 och antropologen Claude Lévi-Strauss utvecklade den till att 
gälla hela samhällets klassifikationssystem.95 

Till skillnad från denna strukturalistiska semiotik betonar dock dekon-
struktionen att tecken är mångtydiga eller polysemiska och kan ges olika 
betydelser och mening beroende på tolkning och kontext. Betydelser är inte 
fasta, entydigt inskrivna eller fria från paradoxer, mångtydigheter och mot-
sägelser. Meningen är således ännu mer radikalt kontextbunden (eller snara-
re obunden) än i strukturalismen.96 ”Natur” är exempelvis, till skillnad från 

                                                                                                                             
Saussure menade att språket, förstått som den universella förmågan och underliggande struk-
turen, inte talet i sig, bara är en form av semiologiskt system. Semiologin är en ”vetenskap 
som studerar tecknens liv inom den sociala samvaron”, och dessa teckensystem kan t.ex. 
också vara skriften, dövstumsalfabet, symboliska riter, artighetsformler, militära tecken etc. 
”Språket är det viktigaste av dessa system” (Kurs i allmän lingvistik, s. 39).”Genom att be-
trakta riter, sedvänjor etc. som tecken kommer dessa att framstå i annat sken och man får 
behov att föra dem till semiologin och förklara dem med de lagar denna vetenskap känner (s. 
41)”. 
94 ”Allt kan vara en myt”. Barthes, Mytologier, 1969, s. 205 f. Myten är ett ”andra semiolo-
giskt system” på det sättet att det som är tecken i Saussures modell blir betecknande i detta 
andra system (s. 207–211). Det första semiologiska systemet är det av Saussure analyserade 
språket och det andra semiologiska systemet är Myten, ett metaspråk, som yttrar sig i såväl 
texter som bilder. En bok, ett ord eller rörelse kan vara ett enda begrepps betecknande på 
mytnivå, exempelvis bilden av den svarta soldaten som betecknar fransk nationalism och 
kolonialism eller rosorna som betecknar passion. ”I själva verket är den kunskap som ryms i 
det mytiska begreppet en oklar kunskap, som är formad av slappa och obegränsade associa-
tioner” (s. 216), eller ”hela Moliere i en läkares pipkrås” (s. 226). Myten är ett avpolitiserat 
yttrande som tömmer verkligheten på historia och fyller den med evighet och natur. Det som 
gör det möjligt att konsumera myten är att betraktaren inte ser det som ett semiologiskt sy-
stem, som är ett värdesystem, utan mytens förbrukare uppfattar det som ett system av fakta (s. 
227, 241, 229). Barthes var synnerligen kritisk mot den borgerliga kulturen, som han menar 
genomsyrar allt och därför också blir osynlig och naturliggjord (s. 237 ff). 
Myten innebär enligt min förståelse således ett teckens kulturella konnotationer, eller snarare 
sammanhängande kulturella konnotationer som skapats genom användning. Användning 
skapar associationer, dvs. intertextualitet bygger upp konnotationer och därmed ”my-
ter”/berättelser. Detta kanske löser ”mysteriet” hur kulturella konnotationer uppstår och ger 
exempel på hur begreppen hänger ihop. De kulturella konnotationerna innebär ofta ett dualis-
tiskt tänkande där mening skapas i implicit opposition till något (modernt-icke gammalt) och i 
sin kontext.  
95 Levi-Strauss, Det vilda tänkandet (1962), 1984: Krav på ordning och klassificering är 
grunden för allt tänkande. Liksom språkliga tecken är ”kulturella” tecken godtyckliga – kultu-
rers olikheter är bevis. Det som betecknar ”kvinnlighet” i en kultur kan i en annan beteckna 
”manlighet”. Den färg som betecknar död kan i olika kulturer vara svart, rött eller vitt. Totem-
system, förbuden mot viss föda, och folkdräktsmoden där vissa färger och detaljer markerar 
grupp, status, civilstånd etc. är andra exempel (s. 72, 106, 109 f, 97). Man kan således betrak-
ta kulturella praktiker som kommunicerande tecken. Jfr även Christopher Norris, Deconstruc-
tion: Theory and Practice, 1982, s. 25. 
96 Mark Gottdiener,Postmodern Semiotics. Material Culture and the Forms of Postmodern 
Life, 1995, s. 19 ff, Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskaps-
filosofi och kvalitativ metod,1994, s. 223, Jacques Derrida, Limited Inc, 1988, s. 2, 8–10, 12, 
65, 79 (s. 65, 79 mest om kontext: “This does not imply that the mark is valid outside of 
kontext, but on the contrary that there are only context without any center or absolute anchor-
ing”. Även kontexten är alltid transformativ och exporterbar). 
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ordet ”sten”, ett extremt polysemiskt tecken även synkront, som refererar till 
olika saker i olika sammanhang. Den språkliga strukturen, och tecknens 
struktur överhuvudtaget, är inte en gång för alla fastlagd. Därför kallas dessa 
insikter även poststrukturalistiska,97 även om grundförståelsen: språket som 
en struktur av skillnader, finns kvar. Till denna skola hör också en (större) 
betoning av att vi aldrig kan komma utanför språket eller (kon)texten98, med 
fokus på blottläggning av motsägelser. Det som blivit dekonstruktionens 
slogan, det ofta missförstådda ”det finns inget utanför texten”, betyder inget 
annat än att det inte finns något utanför kontexten: begreppet text eller kon-
text exkluderar inte världen, verkligheten, historien, utan en av dekonstruk-
tionens definitioner kunde vara att ta hänsyn till hela denna obegränsade 
kontext, att rekontextualisera99. 

Det dekonstruktionen framför allt bidrar med, mer än semiotik och 
diskursanalys, är en betoning av dualismernas roll i vårt tänkande. Liksom 
Nietzsche kritiserar Derrida traditionella, etablerade filosofiska föreställ-
ningar (ofta benämnd ”västerländsk metafysik”) med rötter i antiken. Den 
metafysiska traditionen grundar sig på ett system av binära oppositioner 
såsom natur/kultur, materia/ande, kropp/själ, subjekt/objekt, högt/lågt, man-

                               
97 Se även Norris, Deconstruction, s. 3. Derridas begrepp Différance illustrerar en bra syntes 
mellan det strukturalistiska skillnadstänkandet (att mening uppstår genom skillnad) och den 
poststrukturalistiska betoningen av det föränderliga, mångtydiga, och betoningen av opposi-
tioner. Det är nämligen en ordkombination av ”att differentiera sig” och ”att uppskjuta” (jfr 
Norris, Deconstruction, s. 31 f, Derrida, Positions (1972) 1981, s. 8 f. Différance avser också 
själva produktionen av dessa skillnader, ”som varken är inskrivna i himlen eller i hjärnan”. 
Fråga mig sedan inte vad poängen är med att säga att skillnadsskapanden, t.ex. i taxonomisk 
vetenskap, är effekten av différance (Ibid., s. 9), som om différance i sig själv inte var ett 
konstruerat begrepp utan en slags urprincip.  Se även Derrida, Limited Inc, s. 18: Différance är 
den ofrånkomliga frånvaron av intention eller närvaro till det performativa yttrandet. 
En annan viktig skillnad är att språk och skrift inte, som hos Saussure ses som två skilda 
teckensystem. Saussure menar att språket är oberoende av skriften, vilket bl.a. förändringar av 
skriftlösa språk visar. Han beskriver skriften som det artificiella, och ljudet som det naturliga 
vilket har fått Derrida att dekonstruera detta natur/kultur-dualistiska tänkande, som även 
återfinns hos Platon, Rousseau och Lévi-Strauss, men, menar jag, egentligen inte genom att 
upplösa dualismen, utan bara att vända på den och säga att allt är skrift, eller text. Derrida 
menar att dualismen mellan det talade och det skrivna språket är en traditionell dualism i den 
västerländska filosofin, och att denna tradition innebär en privilegierad ställning för talet, och 
en nedvärdering av skriften (Norris, Deconstruction, s. 26). Rösten blir en metafor för sanning 
och autenticitet, något levande och närvarande i motsats till den döda texten. Istället lyfter 
Derrida fram skriften som en förutsättning för talet, men med skriften avses då ”det fria spe-
let” inom varje kommunikationssystem, dvs. även talet hör till ”det generella skrivandet” 
(Norris, Deconstruction, s. 28 f). Min undran är: Vad är det för poäng med att påstå att skri-
vandet föregår talet, om också talet är ett skrivande? 
98 Se t.ex. Norris, a.a., s. 19. 
99 Derrida, Limited Inc, s. 136 f. Begreppet text begränsas varken till det grafiska, boken, talet 
eller det ”ideologiska”. Det avser alla strukturer vi kallar ”verkliga”; ekonomiska, historiska, 
institutionella, dvs. alla möjliga referenter. Varje referent, all verklighet, har strukturen av ett 
differentierande spår. Man kan inte referera till detta ”verkliga” utan en tolkande erfaren-
het/upplevelse som inte kan ske utanför det differentierande refererandets rörelse (s. 148). 
Ingenting existerar utanför kontexten, men kontexten kan aldrig helt stängas (s. 152 f). Om att 
”writing” eller text skall förstås i utvidgad mening, se även Derrida, Positions, s. 65. 
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ligt/kvinnligt, förnuft/vansinne, gott/ont. Tänkandet och språket genomsyras 
av dessa dualismer, vilket en dekonstruerande analys kan identifiera och 
problematisera. Dekonstruktionen innebär således att lyfta fram underlig-
gande, ofta förgivettagna dikotomier, föreställningar och metaforer som upp-
fattas som naturliga och universella, att peka på sprickor, paradoxer och 
motsägelser, och att problematisera på vilka grundantaganden och förställ-
ningar det undersökta vilar.100 Många miljösociologer, bland andra Ulrich 
Beck, menar att för att komma åt miljöproblematiken så måste dualismen 
mellan samhälle och natur upplösas i människors tänkande.101 Även Derrida 
åberopade en dekonstruktion och analys av dikotomin eller polariseringen 
mellan människa och djur/natur.102 Men ser vi verkligen tecken på en sådan 
upplösning? Den frågan diskuterar jag både genom de empiriska analyserna 
och i den teoretiska fördjupningen. 

Teorier och begrepp formar som allt språk människors, framför allt aka-
demiska humanisters, verklighetsuppfattning. Vad kan det då få för konse-
kvenser, genom metaforernas kraft, om vi, oavsett Derridas intentioner, upp-
fattar världen som ”text” eller spel av ”tecken”? Tecken kan ju i sig också 
betraktas som en metafor. Termerna ”tecken” och ”text” kan enligt en kon-
ventionell dualistisk konnotation: yta/djup, där ”tecken” är laddat med asso-
ciationer till yta, det skrivna eller tecknade, dölja tecknets materialitet, också 
det talade eller skrivna tecknets materialitet såsom bläck på trämassa. Ett 
alternativ kan vara att som biologen/kulturvetaren Donna Haraway tala om 
”semiotiskmateriell”103. Lejonet på filmen är inte bara en representation, en 
simulering, ett resultat av perspektiv, urval, stereotyper och narration, det är 
också en fysisk kropp som är avregistrerad.104 
                               
100 Jfr Thomas Johansson & Fredrik Miegel, Kultursociologi, 1996, s. 132 f, Norris, Decon-
struction, s. 39, 45, 175, och Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion, s. 235, 255. 
Derrida menar också att den mest rigorösa läsning är den som håller sig öppen till vidare 
dekonstruktion av sina egna operativa begrepp, och ”the only possible way forward is a vigi-
lant textual practice aware of its own metaphysical liabilities” – att dekonstruera sina egna 
retoriska motiv och förneka sig själv några anspråk på metodologisk konsistens. En dekon-
struktion kan, till skillnad från t.ex. Althussers ideologikritik som också har dekonstruerande 
drag, aldrig ha sista ordet som avslöjande den underliggande ideologin, utan ligger själv 
öppen för dekonstruerande läsning. Norris, Deconstruction, s. 48, citat s. 67, 84. 
101 Jfr Ulrich Beck, Risksamhället. På väg mot en annan modernitet (1986), 1998, s. 13.  
102 Derrida, ”The Humanities to come: University without condition”, Föreläsning universi-
tetshuset, Uppsala universitet 2000-05-29 (i vilken han också hävdade nödvändigheten av en 
dekonstruktion av humaniora, demokrati, nationalstaten, litteraturens historia, professionalite-
tens historia osv.). Derrida menar att motsatserna är ordnade hierarkiskt så att den ena polen 
värderas högre. Jag skulle vilja ifrågasätta detta antagande: Det beror på sammanhanget vil-
ken pol som värderas högre. Det borde ju vara en poststrukturalistisk insikt, tycker man.  
103 Donna Haraway, Companion Species Manifesto. Dogs, People and Significant Otherness, 
2003, s. 5, Tora Holmberg, Vetenskap på gränsen, 2005, s. 39. Haraway använder ”material-
semiotic”, men Holmberg vänder på det och sätter dessutom ihop dem för att betona oskilj-
barheten och för läsvänlighetens skull. 
104 Jfr Lynda Birke, Metta Bryld & Nina Lykke, som för att komma bort från representations-
tanken och dualismen materia/tecken, förutom ”materiell-semiotisk”, använder Barads tanke 
om ”agential realism”, och performativitet som inkluderar materialitet och djuren som delta-
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Dekonstruktionen är i min tolkning och användning besläktad med idéhis-
torikern och filosofen Michel Foucaults teori om hur olika diskurser skapas 
och styr tänkandet och hur språket och de språkliga kategorier, metaforer 
och klassificeringar vi konstruerar styr vårt sätt att betrakta och tolka värl-
den. En diskurs är en begreppsstruktur eller språklig föreställningsvärld som 
sätter gränser för vad som kan sägas och inte sägas i ett visst sammanhang, 
och som formats i en specifik tid och i ett specifikt rum.105 Så kan till exem-
pel det medicinska tänkandet om den kvinnliga sjukdomen hysteri under 
slutet av 1800-talet betraktas som en diskurs, och den vetenskapliga, sekula-
riserade världsbilden som en enda stor övergripande diskurs som sätter ra-
mar för hur vi tänker.106 Diskursen kan förstås som en kollektiv, mer eller 
mindre organiserad, institutionaliserad, tal- eller skrifthandling, som är låst 
vid ett visst kärnbegrepp och dess underbegrepp (till exempel den nationella 
diskursen) eller som kan handla om ett visst ämne (till exempel den skolme-
dicinska diskursen), som ofta innehåller sådana kärn- och bibegrepp. Den 
kan vara mer eller mindre fastrotad i våra medvetanden, men kan också ses 

                                                                                                                             
gande aktörer, i ”Animal Performances. An Exploration of Intersections between Feminist 
Science Studies and Studies of Human/Animal Relationships”, Feminist Theory nr 5 2004, s. 
170, 173 (deras konkreta exempel är dock levande: laboratorieråttor, husdjur och insekter på 
film.) 
105 Jfr sociologen Mats Börjessons definition: ”[T]alordningar och logiker som bestämmer 
gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som ’sant, ’trovärdigt’, ’förnuftigt’, 
’gott’ med mera. Diskursens gränser eller bopålar visar därmed också vad som inte är möjligt 
att säga i ett visst sammanhang. Den andra viktiga aspekten av diskursanalytisk forskning 
gäller frågan vem som får tala”, Börjesson, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, 
2003, s. 21 och ”[I] en diskuranalys läser man inte texterna för att undersöka vad författaren 
vill säga, utan man granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respekti-
ve implicerar” (Sahlin, ”Diskursanalys som sociolologisk metod”, i Mer än kalla fakta, 1999, 
citerad i Börjesson, a.a., s. 23). Jfr även Winther Jørgensen & Phillips definition: Ett bestämt 
sätt att tala om och förstå världen (eller delar av världen); ett socialt konstruerat betydelsesy-
stem som kunde ha varit annorlunda, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 7, 28, 134. 
Maarten A. Hajer, som jag återkommer till ifråga om miljödiskurser, har en vid definition av 
diskurs som en specifik uppsättning idéer, begrepp, kategorier som är producerade, reprodu-
cerade och förändrade i en specifik uppsättning praktiker och genom vilka mening ges till 
fysiska och sociala verkligheter. Diskurser gör det möjligt att säga vissa saker men omöjligt 
att säga andra. Vissa diskurser är mer koherenta och välinstitutionaliserade än andra; ”miljö-
diskursen” är exempel på en icke-koherent diskurs, och en diskussion runt ett specifikt miljö-
problem, exempelvis surt nedfall, innehåller i själva verket flera diskurser genom att det 
kräver flera olika vetenskapliga discipliner. Miljöpolitiken blir en argumentativ strid, och 
argumantationsinteraktionen formar diskursen. Hajer använder som ”middle range concepts” 
begreppen story-line, som i sin tur ligger nära narrationsbegreppet, och ”diskursiva koalitio-
ner”. Story-linens nyckelfunktion är att ”föreslå en enhetlighet i mångfalden av de olika dis-
kursiva komponenter som utgör en del av ett problem” som t.ex. surt nedfall. Efterhand som 
storylinen blir alltmer accepterad och fler och fler använder det får den en rituell karaktär och 
ger debatten en viss permanens: De blir troper eller figurer som rationaliserar ett specifikt 
tillnärmelsesätt till vad som verkar vara ett koherent problem. Hajer, The Politics of Environ-
mental Discourse. Ecological Modernisation and the Policy Process, 1995, s. 44, 49, 56, 61, 
63. 
106 Jfr Johansson & Miegel, Kultursociologi, s. 136 ff och Potter, Representing Reality, s. 86. 
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som en forskningskonstruktion, en ”av forskaren inringad och analyserad 
samtalsordning i linje med någon typ av perspektiv”107. 

Även om Derrida inte brukar nämnas i samband med diskursanalys, an-
vänds termen ”dekonstruktion” ändå i läroböcker om diskursanalys, exem-
pelvis hos Winther-Jørgensen och Phillips, som menar att Laclau och Mouf-
fes diskursteori innebär en dekonstruktion av andra teoribyggen, det vill säga 
ett ”avslöjande av outvecklade antaganden och inre motsägelser”,108 och 
”Enligt Laclau är upplösningen av hegemoniska diskurser – även kallad de-
konstruktion – också en beskrivning av den diskursanalytiska praktiken.”109 
För Winther-Jørgensen och Phillips förefaller diskursanalysen vara detsam-
ma som dekonstruktion i det att de säger att de dekonstruerar en diskurs: 
”Man kan visa hur den har uppkommit, genomförts och blivit en självklar 
referenspunkt i många situationer. Man kan peka på konsekvenserna av att 
den nationella diskursen sätts i scen på bekostnad av andra diskurser, och 
man kan följa kampen mellan den nationella världsbilden och andra sätt att 
uttrycka världen i ord. Sådana analyser är kritiska i den meningen att de av-
naturaliserar vissa självklarheter och öppnar för andra diskursiva konstruk-
tioner av omvärlden.”110 Här förstås dekonstruktionen i relation till en soci-
al/historisk konstruktion, som man plockar isär genom att analysera dess 
uppkomst, reproduktion och förändring. Vetandet är historiskt och kulturellt 
relativt. Det som konstruerats (språkligt, men också genom handlingar) ge-
nom historien och inom olika diskurser, går att dekonstruera, att plocka isär. 
Här har vi uppenbara kopplingar till Barthes påstående om att ”Mytens prin-
cip är att förvandla historia till natur”111, det vill säga att framställa fenomen 
såsom eviga och essentiella när de egentligen är föränderliga. ”Man” får 
exempelvis först sin betydelse när det ställs i kontrast mot andra begrepp, av 

                               
107 Börjesson, Diskurser och konstruktioner, s. 185. 
108 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 31. 
109 Ibid., s. 56: ”Motsatsen till hegemoni är, med ett begrepp hämtat från Jacques Derrida, 
dekonstruktion. Dekonstruktion är den operation som visar att en hegemonisk intervention är 
kontingent, att elementen kunde ha knutits samman på ett annat sätt […] Dekonstruktionen 
visar således obestämbarheten, där den hegemoniska interventionen gör en viss bestämning 
naturlig.”  
Med teoretiker som Jonathan Potter, Ruth Wodak, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe och Nor-
man Fairclough har diskursanalysen fått ett liv utanför Foucault. Skiljelinjerna går mellan 
graden av konstruktivism, politisk-kritisk-normativ ton, en vidare eller snävare syn på 
diskursbegreppet, huruvida fokus ligger på mikro- eller makronivå, samt graden av redovi-
sande av konkreta analysbegrepp i konkreta undersökningar. De står alla på en socialkon-
struktivistisk grund och strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi: Språket styr och 
formar verklighetsuppfattningen och formas i diskurser, som bevaras och förändras i diskursi-
va praktiker (jfr Winther Jørgensen & Phillips, a.a., s. 9, 11 f, 18). ”Med hjälp av språket 
skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan existe-
rande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den. Det betyder inte att verklighe-
ten inte finns; betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska världen finns 
också, men den får bara betydelse genom diskurs” (ibid., s. 15). 
110 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 184. 
111 Barthes, Mytologier, s. 227. 
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något det inte är, av sin skillnad (synkront), till exempel ”kvinna” eller 
”barn”, men när vi sedan plockar ner alla föreställningar om vad en ”man” är 
skall vi strax upptäcka att alla dessa till stor del förändras historiskt och so-
ciokulturellt (diakront). Hos adeln i 1700-talets Paris var innebörden av be-
greppet ”man” en annan än idag, och i Texas hos arbetarklassen ges ”man” 
en annan innebörd än på Östermalm i Stockholm eller bland Marindanimfol-
ket. Ett annat exempel är folkdräkter. Som de ser ut idag är till stor del kon-
struktioner av 1800-talets nationalromantik. Det fanns bygdedräkter, som 
utvecklade särpräglade lokala drag, men dessa förändrades genom historien 
genom påverkan av handel, de övre sociala skiktens klädsel och så vidare.112 
1800-talets folklivsforskare konstruerade en idealbild av varje landskaps 
olika bygdedräkter till en homogen ”essentiell” dräkt, och ”Sverigedräkten” 
är en produkt av 1900-talet, ett bidrag till den symbolvärld som exempelvis 
tillsammans med firandet av svenska flaggan på Skansen konstruerade och 
konstruerar nationen och den nationella identiteten. Detta är exempel på hur 
dekonstruktion i ”populariserad” mening kan fungera.  

Identitet har länge varit ett populärt begrepp inom museivärlden. Många 
museer, och kulturpolitiken i stort, strävar i sin retorik ofta efter att ”stärka 
människors identitet”. Den kan vara lokal, nationell, etnisk, könsmässig. Det 
är i denna avhandling en utgångspunkt113 att museer snarare än att medverka 
till att konstruera stereotypa identiteter såsom ”invandrare”, ”somalier”, 
”jämte”, ”pensionär”, ”homosexuell”, ”adlig”, ”same” eller ”muslim”, måste 
dekonstruera identiteter, bryta sönder dem och ifrågasätta dem, genom att 
studera hur dessa kategorier formats historiskt, och vilka intressen som lig-
ger bakom dessa konstruktioner.114 Annars reproduceras och förstärks stereo-
typer och gränser, snarare än att se likheter. Liksom det inte finns någon 
sann eller essentiell kärna i den enskilda individen, finns det inte heller nå-
gon essentiell nation eller någon ”ren” ”identitet”.115 Liksom i Peer Gynts 

                               
112 Anna-Maja Nylén, Folkdräkter, 1975. 
113 I likhet med Stefan Bohmans och Karin Lindvalls position i Bohman & Lindvall, ”Muse-
erna i samhället och samhället i museerna – en positionsangivelse”, i Museer och kulturarv, s. 
82 ff. 
114 Börjesson talar om valbara och tvingande kategorier. Man kan också tala om subjektiva 
och tillskrivna identiteter (jfr Hedvig Ekerwalds diskussion om identitetsbegreppet i Varje 
mor är en dotter. Om kvinnors ungdomstid under 1900-talet, 2002, s. 27 f, 42 ff). De tvingan-
de är inte valbara eller förhandlingsbara för individen. De utställningar Börjesson har analyse-
rat visar upp en tvetydig position: Å enda sidan en kritik mot olika former av identitetstvång, 
å andra sidan ett hyllande av identitetsarbeten ”som rör upprätthållanden av språk, hantverk 
och annat som anses signifikant för den enskilda kulturen.” ”Vad gör en museiutställning?”, 
RIG nr 4 2005, s. 204. 
115 Jfr Johansson & Miegel, Kultursociologi, s. 136, Winther Jørgensen & Phillips, Diskurs-
analys som teori och metod, s. 153, Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion, s. 237, 
Derrida, Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with Jacques Derrida, 1997, s. 14. 
Kanske handlar det poststrukturalistiska talet om identitetsmyten också om en (borgerligt) 
individualistisk dröm: att vara en unik personlighet bortom alla kollektiva kategorier. Men 
själva emancipationsprojektet handlar ju också om det (igår kollektiv emancipation, idag 
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lök, i pjäsen av Ibsen, finns det inte någon ”kärna”, ty löken består av alla 
sina lager, liksom människan består av alla sina lager av erfarenheter.116  

Många har tolkat dekonstruktionen som en sofistikerad flykt från verklig-
heten och det moderna samhällets problem, som destruktiv snarare än kon-
struktiv.117 Jag skulle dock vilja påstå att den kan vara en konstruktiv kraft 
genom att den problematiserar grundantaganden som kanske inte uppenbart 
fungerar förtryckande, till exempel i internationella organisationer som ofta 
vilar på västerländsk tänkande.118 Denna rörelse hänger också ihop med att 
lyssna på och inkludera andra röster, till exempel på de lokala invånarna i 
utvecklingsrelaterad forskning. Dekonstruktionen och diskursanalys innebär 
också att analysera det frånvarande, det som inte berättas, tystnaderna.119 
Genom att peka ut att det finns andra versioner av verkligheten så kan det 
förgivettagna genom ”exotisering av det självklara” ifrågasättas. 

Diskursanalysen syftar inte till att studera textens intentioner, eller värde-
ra vad som är rätt eller fel, utan att ”arbeta med det som faktiskt sagts eller 
skrivits för att undersöka vilka mönster det finns i utsagorna – och vilka 

                                                                                                                             
individuell). För en kritik av identitetsbegreppet, se även Amartya Sen, Identitet och våld. 
Illusionen om ödet, 2006.  
116 Huruvida museerna bidrar till identitetskonstruktion eller inte kan tyckas endast vara en 
fråga att rikta till kultur- och konsthistoriska museer. På ett tidigare stadium såg också jag 
denna fråga som enbart relevant för framställningar av mänsklig kultur. Men om man tilläm-
par frågan på ett naturhistoriskt museum framträder den mest grundläggande, om man så vill 
arketypiska identitetskonstruktionen: den som innebär att vi definierar oss som människor 
gentemot djuren, som inte ens blir ”de Andra”, utan snarare det Tredje, trots den sedan Dar-
win pågående, om än inte dominerande, diskursen att människor också är djur. Djur har ingen 
individualitet, vilket yttrar sig i uppstoppade, preparerade djurkroppar som de flesta av oss 
tycker är ett oförargligt fenomen, medan vi ryser vid tanken på de uppstoppade indianer och 
svarta som förekom på museer under modern tid, exempelvis på naturhistoriska museet i 
Wien. 
117 Se exempelvis Gerald Graff refererad i Norris, Deconstruction, s. 131, jfr Derrida, Decon-
struction in a Nutshell, s. 4. 
118 Derrida, Deconstruction in a Nutshell, s. 12. Derrida hävdar här att internationella organi-
sationer i sig är något gott och nödvändigt, men att maktrelationerna bör problematiseras och 
de filosofiska fundamenten tänkas om: ”[T]he universiality of international law is in fact in 
the hands of a number of powerfull, rich states and has to change.” 
119 Alvesson & Sköldberg, a.a., s. 256, Gillian Rose, Visual Methodologies. An Introduction 
to the Interpretation of Visual Materials, 2001, s. 66: ”Something that is kept out of the pic-
ture may nonetheless be extremely significant to its meaning”. Innehållsanalys har svårt att 
fånga detta osynliga andra (se även s. 157 f). Att analysera det frånvarande är även ett viktigt 
element i Potters diskursanalys, där snarare benämnt under kategorisering, selektion, ontolo-
gical gerrymandering (att välja och välja bort ord). Potter, Representing Reality, s. 183. Om 
att inte tro på några begreppsliga distinktioner, att man måste analysera diskursens grundanta-
ganden samt att lyfta fram det marginella, se även Derrida, Limited Inc, s. 127. 
Men det finns ju ett oändligt antal potentiella ”frånvaranden” (jfr Potter, Representing Reality, 
s. 187). Varför skulle just de som jag lyfter fram vara relevanta att påpeka? Ett möjligt svar är: 
det som skulle kunna vara möjligt att säga inom närliggande eller alternativa diskurser, eller 
givet den erfarenhet som analytikern har, eller, som Potter nämner i en bisats: ”ett narrativ 
som lätt skulle kunna ha konstruerats med samma material (s. 192)”. Kunskapen om möjliga 
frånvaranden kan också bygga på naiv frågvishet, common sense som ställs upp och ner, 
fantasi, parat med en mer akademisk/allmänbildad medvetenhet om alternativa vetenskapliga 
och ovetenskapliga berättelser. 
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sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten 
får.”120 Även Potter och Börjesson menar att det intressanta  är hur konstruk-
tionerna går till, inte huruvida det finns någon sann version/konstruktion av 
verkligheten eller inte. Analysen skall därför inte utgå från eller presentera 
någon sida som mer sann än den andra, och analytikern behöver inte ”välja 
sida” eller bli en bättre fysiker än den fysiker som hon studerar.121 Sant och 
falskt kan studeras som ”drag i ett retoriskt spel och kommer att behandlas så 
snarare än utgångspunkter som styr analysen, för att undvika att underordna 
analytikern dagens vetenskapliga ortodoxi.”122 Detta perspektiv skiljer sig 
därvidlag från kritisk diskursanalys, exempelvis företrädd av Fairclough, 
som med rötter i en marxistiskt influerad ideologikritik vill avslöja språkets 
ideologiska (makt)laddning och konsekvenser. Även en ”potteriansk” 
diskursanalys skulle kunna se detta, men genom konsekvent konstruktivism 
och relativism inte nödvändigtvis ifrån en ståndpunkt eller föreställning om 
vad som är rätt eller fel eller en på förhand konstruerad diskurs.123  

Jag menar dock att bara urvalet av forskningsämne eller empiri ofta visar 
på ett slags värderande intresse som bär på olika förförståelser. I min studie 
ställer jag mig inte på någon sida partikulärt, men övergripande i det att jag 
utgått från att dikotomin natur/kultur är en konstruktion som kan få proble-
matiska följder (och så att säga döljer en verklighet där denna uppdelning är 
inadekvat, eller får verkligheten att framstå som bipolär eller uppdelad i ka-
tegorier och discipliner, när man lika gärna kan se den som en skala eller 
helhet), samt att vissa etablerade och oetablerade ”miljöproblem” kan be-
traktas som problem vad gäller hälsa, estetik och överlevnad för mänsklighe-
ten och för andra varelser på kort eller lång sikt. Jag önskar i en (sociologiskt 
emancipatorisk) tradition mänskligheten det bästa och intar på så sätt en 
normativ ståndpunkt. Detta må vara en antropocentrisk tradition, men denna 
medför i miljösammanhang ofta en inkludering av allt människan beror av 
och hänger samman med. (Sedan kan man diskutera i vilken utsträckning, 
och hur, ”allt hänger samman”.)  

Även om en analys inte måste ha en kritisk udd och även om man inte ut-
går från någon sida som sann, är det nödvändigt att lyfta fram alternativa 
berättelser och teorier för att problematisera ”självklar” och för-givet-tagen 
kunskap; att presentera dem som alternativa, exkluderade eller exkluderande, 
men tänkbara, teorier, för en bättre och mer reflexiv vetenskap, och att mar-
ginaliseringen av dem kan tänkas ha med intressen, ideologi och maktstruk-
turer att göra. Genom ett sådant framlyftande kan människor också bilda sig 
en uppfattning om vilka versioner som är rimligast. Och detta framlyftande 
innebär också att hela tiden fråga: Sann i relation till vad? Vilka intressen 

                               
120 Winther Jørgensen & Phillips, a.a., s. 28. 
121 Potter, a.a., s. 12, 14, 30, 39 f, 66, 69, och Börjesson, a.a. 
122 Potter, a.a., s. 40 f (min övers.). 
123 Ibid., s. 230. 
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ligger bakom dessa berättelser? Vilka värderingar och grundantaganden?124 
Därför är jag inte rädd att använda ordet kritik, men till skillnad från kritisk 
diskursanalys innebär denna kritik också en kritik riktad mot mig själv, mina 
grundantaganden och utgångspunkter, ett slags kritik som kan kallas reflexi-
vitet (för att upphäva dualismen mellan ”kritiska” och ”reflexiva” diskurs-
analyser). Måste dualismen alltid vara negativ? Finns miljöproblemen? 
Gemensamt för Potter, Börjesson, och Alvesson–Sköldberg är en stark beto-
ning av reflexivitet.125 Alvesson och Sköldberg kallar sin metodvariant för 
”reflexiv tolkning”, för att ”markera det öppna spelet av reflektion över olika 
tolkningsskikt.”126 Winther-Jørgensen och Phillips integrerade version av 
diskursanalyser innebär också en frihet att kombinera olika element från 
olika perspektiv, inte bara från diskursanalys, eftersom en mångfald perspek-
tiv kan ge olika insikter och bredare förståelse av komplexa fenomen127. 

Bild, visuell kultur och retorik 
Bilden har traditionellt fört en marginell tillvaro inom sociologin, men med 
cultural studies/kulturstudier har dess betydelse växt och idag börjar även 
”visuell sociologi” etableras, där bilden ses både som metod och som under-
sökningsobjekt i sig.128 Diskursanalyser har i praktiken oftast haft texter som 
analysmaterial, även om många hävdar att bilden borde föras in i diskursana-
lysen.129 Gillian Rose, kulturgeograf med speciellt intresse för visuell kultur, 
infogar diskursanalysen i bildanalysen.130 Med semiotikens och dekonstruk-
tionens vida definition av text kan man liksom Barthes också läsa bilden som 

                               
124 Jfr Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 154: ”Som soci-
alkonstruktionist har man inte den rätt som innehavet av sanning ger. Men man har den rätt 
som alla människor principiellt har att intervenera i den demokratiska debatten för att främja 
sina egna övertygelser om ett bättre samhälle.” och s. 184: Om man anser sig kunna påvisa 
hur en diskurs understöder orättvisa maktförhållanden eller förtryck, kan man föreslå en 
alternativ diskursiv konstruktion av verkligheten man anser vara bättre. ”Det är genom kon-
kreta analyser av situerad diskursiv praktik som man har möjlighet att föra in sina diskursana-
lytiska insikter i ett politiskt engagemang, där man deltar i kampen om hur världen skall vara 
inrättad.” 
125 Se t.ex. Potter, Representing Reality, s. 225 f, Börjesson, Diskurser och konstruktioner, s. 
61, 63, 187 f (”vetenskapsteoretiskt och metodmässigt öppen och reflexiv”). 
126 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion, s. 324. 
127 Winther Jørgensen & Phillips, a.a. s. 10. 
128 Skillnaden mellan visuell sociologi och övrig bildvetenskap eller ”visual studies” är att 
bilden på detta sätt också kan användas som metod (fotografier för att väcka minnen i livsbe-
rättelser, fotografering för undersökningssubjekt att dokumentera sitt eget vardagsliv, videoin-
spelning som dokumentation av sociala aktiviteter osv.), inte bara som analysobjekt i sig (se 
exempelvis Patrik Aspers, Paul Fuehrer & Arni Sverrisson (red.), Bild och samhälle. Visuell 
analys som vetenskaplig metod, 2004). Denna metodologiska potential uppmärksammas 
sällan i handböcker om bildanalys och visuell kultur. 
129 Potter påpekar att han hade tänkt ha med ett kapitel om visuell retorik men det fick inte 
plats (a.a., s. 10). 
130 Rose, Visual Methodologies, bl.a.  s. 156. 
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en text.131 Men, anser jag, man kan lika gärna betrakta den skrivna texten 
som en bild eller ”visuell” representation. Dock kommer jag i analysen att 
använda ”text” i konventionell bemärkelse när jag talar om utställningstex-
terna i kontrast till de ”visuella” representationerna.  

Den främsta argumentationen för bildens sociologiska relevans är att den 
liksom ord fungerar som socialisationsagent som formar, reproducerar och 
förändrar normer, värderingar och förståelser om exempelvis vad som är 
manligt och kvinnligt, djuriskt och mänskligt, natur och kultur, eller vad som 
är det sanna, goda och sköna i livet. Liksom våra kroppar, som också tidiga-
re varit glömda inom sociologin, finns bilden i och med det sociala. Den 
formar kunskap om oss själva och andra som får betydelse för hur vi uppfat-
tar världen och därmed för hur vi handlar. 

Många menar att studier av bilders sociala roll är än mer relevant i mo-
dern tid, eftersom mediabilderna via television, tidskrifter, film, reklam och 
på senare tid inte minst Internet, i det närmaste översvämmar oss.132 Delvis 
stämmer nog detta, men det grundar sig också på ett underliggande antagan-
de om att samhället ”förr” var bildfattigt. Vårt samhälle består idag av kvan-
titativt mer text och mer bild samt kopior och cirkulerande reproduktioner av 
dessa i privat och offentlig regi, och människor tillbringar mer tid framför 
TV- och datorskärmar än framför en bok.133 Men bilden har alltid spelat stor 
roll. De mellan 10 000 och 30 000 år gamla grottmålningarna i Lascaux, 
Altamira och Chauvet med bilder av olika djur och handavtryck är ett exem-
pel. Bilden var så att säga den första texten. Under medeltiden var kyrkans 
målningar och skulpturer både de läskunnigas och icke läskunnigas text, och 
förmodern tid var generellt en allegorisk och symbolisk värld, som den mo-
derna människan har svårt att avkoda. Före modernismen var symboliska 
och allegoriska element vanliga i arkitektur, hantverk och konst. Denna kun-
skap har till stor del gått förlorad och ersatts med annan såsom kunskap om 
vägtrafikmärken eller skriftsymboler, men den västerländska bildtraditionen 
innehåller fortfarande många klichéer (mallar), koder, allegorier, stereotyper 
och motiv från antiken och kristendomen, som vi känner igen, även om vi 
kanske inte alltid tolkar dem ”korrekt” i meningen utifrån sin tids betydelse. 
Denna bildvärld är intertextuell/intervisuell i det att bilderna mer eller mind-
re bygger på motiv eller element från tidigare bilder. Denna intertextualitet, 
cirkulation och upprepning, exempelvis av Madonnan med barnet som urbil-
den för ”den ömma modern”, Jesus på korset, eller bilden av Sveriges karta, 
                               
131 Barthes var en av de första att inkludera bilden, i hans fall framför allt reklambilden och 
pressbilden, i semiotiken. ”Bilden har säkert en mer imperativ förmåga än skriften och 
påtvingar omedelbart en betydelse utan att analysera och splittra den. Men detta är inte längre 
en grundläggande skillnad. Bilden blir skrift från det ögonblick som den är betecknande: 
liksom skriften kräver den en lexis. […] Hädanefter kommer man alltså med orden språk, tal, 
yttrande, etc. mena all enhet eller all slags betydelsefull syntes, vare sig den är verbal eller 
visuell” (Mytologier, s. 207). 
132 Se exempelvis Elizabeth Chaplin, Sociology and Visual Representation, 1994, s. 1 ff. 
133 Ibid., s. 16. 
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möjliggör en gemensam igenkänning av bilderna, även om vi kanske inte 
alltid är säkra på vad de betyder eller från början hade för avsikt att förmed-
la. Oavsett graden av betraktarens säkerhet är de laddade med en mängd 
ideologiskt gods och gemensamma konnotationer (och de individuella kon-
notationerna är ofta beroende av dessa gemensamma konnotationer) som vi 
som medlemmar i en kultur är impregnerade av. Vissa bilder eller motiv har 
en historisk kontinuitet i sin dominerande betydelse, medan andra genomgår 
radikala betydelseförskjutningar. Bilden av den ömma modern, med rötter i 
bilden av Madonnan med Jesusbarnet, har en sådan relativ kontinuitet, även 
om den fick en annan ideologisk laddning under 1800-talet, medan exempel-
vis hakkorset har genomgått ganska radikala betydelseförskjutningar: Hak-
korset/svastikan är en urgammal symbol för solen, som i klassisk arkitektur 
använts som dekorativ bård, men sedan 1945 har den näst intill blivit en 
universell symbol för ondska. 

Bilden av landskap har både sådan kontinuitet och förändring: Berg upp-
fattades exempelvis – liksom annan ”vild” natur – som fula och skräckinja-
gande, som vårtor på Guds skapelse, medan de i modern tid i en dominerade 
betydelse står för sublim skönhet och frihet.134 I de bilder som cirkulerar i 
populärkulturen förekommer bergiga landskap (öknar, snöklädda eller mer 
grönskande) oftast i samband med bilreklam där en bil ensam susar fram 
genom landskapet, eller med bergsklättring och äventyrssporter,135 det vill 
säga med individualism, frihet, skönhet, friskhet. Som vi märker hänger des-
sa gemensamma bilder intimt samman med kulturellt gemensamma tankefi-
gurer. De kanske till och med är oupplösliga. När vi exempelvis tänker 
”hjärta” (utanför anatomisalen) tänker vi en specifik röd form, kopplat till 
kärlek, kopplat till man-kvinna-tvåsamhet, rosor, giftermål, även om vi säger 
oss leva bortom dessa kulturella normer, och även om vi också har individu-
ella konnotationer till detta tecken. Röda hjärtan och kärlek är lika tätt sam-
mankopplade som gula fjädrar och påsk. På en undermedveten nivå kan bil-
der, vilket reklamproducenter vet, påverka oss i större utsträckning än ord136. 

                               
134 Jfr Karin Johannison, ”Det sköna i det vilda. En aspekt på naturen som mänsklig resurs”, i 
Tore Frängsmyr (red.), Paradiset och vildmarken. Studier kring synen på naturen och natur-
resurserna, s. 15–23: Fram antiken till 1700-talets slut ansågs det odlade och kontrollerade 
landskapet vara det vackraste. Inom judisk-kristen tradition fanns det även en föreställning om 
att berg och annan otillgänglig natur hade skapats först efter syndafallet, och förknippades 
därför med det onda och syndfulla. Från syndafallet hade inte bara människan utan också 
naturen mer och mer degenererat, vilket har en parallell med antikens guldålderstanke, och 
människan måste se till att stävja detta förfall. Denna föreställning blev också viktig i den 
amerikanska pionjärsandan där tämjandet av naturen och den ständiga expansionen västerut 
blev ett viktigt tema. 
135 Exempelvis i TV-reklam TV4 2006-10-21: Nya ”BMW X3 med X-drive” i bergigt snö-
landskap, eller för Nissan Navarra, där bilen förvandlas till en krokodil och senare till en 
järngrå orm som slingar sig snabbt i ett ödsligt landskap. 
136 Chaplin, Sociology and Visual Representation, s. 3, som hänvisar till Stuart Hall. Det mest 
effektiva, påpekar Chaplin, är kombination av text och bild. Jfr även Yvonne Wærn, Rune 
Pettersson & Gary Svensson, Bild och föreställning, s. 179, som hänvisar till Pavio (1983) 
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Hittills har jag talat om bild i konventionell mening, men om vi tänker 
”det visuella” innebär det ju alla tecken och symboler omkring oss, som vi 
tolkar och ger mening. I socialt meningsskapande och därmed sociologisk 
högst relevanta sammanhang gäller det exempelvis kroppsspråk, klädedräkt 
och andra attribut som kan signalera kön, ålder, identitet, kulturellt kapital, 
och så vidare.137  

Vilka bildtraditioner vilar då dioramorna och övriga gestaltningar i ut-
ställningarna och filmerna på? Svaren på frågan anknyter till frågan om bild- 
och konsthistoriens betydelse i vår uppfattning av naturen. Både till hur 
framställningarna är beroende av rådande konventioner och kulturellt igen-
kända ikoner, och till hur dessa både kan utvidga och ge en begränsad syn på 
vad ”Naturen” är.  

Mycket kritik mot semiotiska och dekonstruerande kulturanalyser går ut 
på att exemplen är selektiva och tolkningarna personliga och idiosynkratis-
ka.138 Mot detta försöker innehållsanalysen ge en mätbar och verifierbar 
redogörelse, där man ickeselektivt räknar ut och kartlägger antal enheter 
eller ord.139 Jag avser inte att göra en sådan kartläggning – också den måste 
ju vara selektiv – men avfärdar den inte heller: Man kan bevisa, styrka eller 
modifiera sina tolkningar genom sådana. Det finns en falsk motsättning mel-
lan kvalitativa och kvantitativa metoder: När jag exempelvis talar om 
”många” eller ”de flesta” montrar eller dioramor som har en hane som står 
längst fram, ligger räkning bakom detta påstående.140 

Studien är heller inte någon receptionsstudie av hur andra tolkar utställ-
ningarna (även om jag stundtals noterat reaktioner, kommentarer eller gra-
den av intresse hos övriga besökare) eller av producenternas intentioner141, 
annat än som de framträder i utställningarnas egna texter och broshyrer, utan 
den är helt och hållet en semiotisk, diskursanalytisk, dekonstruerande ”kul-
turanalys” som till syvende og sidst utgår från mina tolkningar, med bas i de 
perspektiv jag har valt att anlägga.  

Varje kultur, också hela mänskligheten, har dock som tidigare framgått 
många tolkningar och associationsbanor gemensamma, annars skulle vi inte 
kunna kommunicera eller förstå varandra. Även om besökarna enligt Stuart 
Halls encoding/decoding-teori kan tolka eller ”avkoda” ett budskap enligt 
helt andra koder än den som finns inkodad i texten sker alltid tolkningen den 
kulturella intertextualitetens ramar. Det finns således gränser för vad någon 

                                                                                                                             
som visade att vårt minne för bilder är överlägset vårt minne för ord, och till Haber och Myers 
(1982) som har visat att kombination av ord och bilder är det mest minnesbefästande. 
137 Och här förenas även kroppssociologi och visuell sociologi på ett högst påtagligt sätt! 
138 Jfr Fiske, Kommunikationsteorier, s. 180. 
139 Ibid., s. 180, 190f. Se även Rose, Visual Methodologies, s. 54 ff. 
140 För innehållsanalysens försvar med exemplet en studie av National Geographics bilder, se 
Rose, a.a., s. 54 ff. 
141 Som exempelvis Bengt Lundberg & Per-Uno Ågren, Historiebilder. Om intention och 
reception i museer (Om fyra svenska länsmuseer), 1995, 1999. 
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kan läsa in i ett meddelande142, det vill säga tecken är polysemiska i mer eller 
mindre grad. Många semiotiska/semiologiska teorier menar att bilder ofta 
producerar vad Stuart Hall kallar ”preferred meaning”, gynnade meningar. 
Varje tecken har potentiellt mer än en konnotativ konfiguration, men varje 
kultur/samhälle tenderar med varierande grad av stängning att använda sina 
klassifikationer, vilka bildar en dominant kulturell ordning, dock aldrig helt 
univokal eller oomstridd. Dessa ”preferred meanings” blir lätt ”preferred 
readings”.143 Tolkningen begränsas också ofta av i vilken kontext och genre 
bilden ses. Exempelvis avgörs tolkningen/receptionen av reklambilden till 
viss del av att det är en genre vi har lärt oss att inte ta på så stort allvar. Re-
klamen är nära förbundet med underhållning, kul, paus i filmen och så vida-
re. I kontexten av ett museum eller vetenskaplig tidskrift kan dock en lik-
nande bild tolkas på ett helt annat sätt då vetenskap kopplas till allvar och 
seriositet. Man kan tala om olika ”reception regimes”.144 Andra exempel på 
”preferred readings” är kroppsliga tecken och attribut som kodar kön, klass 
(social status), etnicitet, ålder och så vidare. Normbrott av dessa koder (till 
exempel män i läppstift eller tanter med ”tonårskläder”) pekar på hur starka 
dessa koder och konnotationskedjor är som gemensamma preferred readings. 

Vissa texter styr läsarens tolkning mer än andra. Det sker exempelvis när 
ämnet eller föremålet, till exempel genteknik eller etnografi, är så obekant 
för en lekman på ett museum, att utställningstexten vid föremålet leder till 
den tolkning av föremålet som den ville uppnå. Texten sluter föremålets 
betydelse.145 Så kan även utställningars introducerande texter sätta tonen för 
hur resten av innehållet i utställningen skall förstås.146 

I Mark Gottdieners ”sociosemiotik”147 antar heller inte tecknet en oändlig 
polysemi utan dess gränser finns inom en social kontext, semantiskt fält eller 
kod, som begränsas och struktureras av ideologier, definierat som en social 
grupps värdesystem. Via semiotikern Umberto Eco tar han upp exemplet 
”Bachelor”, som betyder ung hansäl, i kontexten av marinbiologi (annars 
betyder det ungkarl): marinbiologin blir den kontext som begränsar betydel-
sen.148 Detta kan uppenbart jämföras med diskursbegreppet; diskursen ma-
rinbiologi blir den kontext som begränsar de obegränsade betydelsernas ope-
ration, och ideologier kan på olika sätt styra och forma denna diskurs. Me-

                               
142 Jfr Stuart Hall, ”Encoding, decoding”, i Simon During (red.), The Cultural Studies 
Reader,1993, s. 100. 
143 Hall refererad i Rose, Visual Methodologies, s. 92, och Fiske, Kommunikationsteorier, s. 
150. 
144 Jfr Rose, a.a., s. 95. 
145 Jfr Lidchi, “The Poetics and Politics of Exhibiting other Cultures”, i Hall (red.), Represen-
tation, s. 166, och Fiske, Kommunikationsteorier, s. 149. 
146 Jfr Lidchi a.a., s. 170. 
147 En kombination influerad av dekonstruktionens insikter, Foucaults makt- och diskursbe-
grepp, Peirce, Michail Bachtin och den italienske semiotikern Umberto Eco. Gottdiener, 
Postmodern Semiotics. Material Culture and the Forms of Postmodern Life, 1995. 
148 Gottdiener, Postmodern Semiotics, s. 24–26. 
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ningen är således inte ständigt uppskjuten utan tecken får olika betydelser 
inom olika kulturer och historiska epoker (till exempel dödskallens betydel-
seförskjutning), olika arkitektoniska rum och vetandemiljöer (till exempel 
kyrkan kontra anatomisalen). Ideologi, kunskap och makt begränsar och 
strukturerar dessa semantiska fält149. 

När det gäller visuell retorik, som i reklam, propaganda, eller undervis-
ning, handlar det liksom i all retorik att få betraktaren att tolka bilden på det 
sätt bildskaparen avsett,150 till skillnad från en modernistisk konstbild där ett 
sådant syfte ofta inte finns och där upphovspersonen lämnar tolkningsmöj-
ligheterna öppna. Museernas utställningsproducenter syftar till något speci-
fikt: att undervisa, upplysa och underhålla. ”Kunskap genom upplevelse” är 
idag ett erkänt och använt begrepp i museivärlden, och retorikanalysen blir 
relevant eftersom man syftar till att övertyga genom denna kunskapsupple-
velse. Därför är ”inkodningen” av utställningarna inte lika öppen som exem-
pelvis hos konstverk eller skönlitterära texter. Det finns producenter bakom 
utställningarna och filmerna och de har strävat efter att specifik kunskap 
skall nå fram till besökaren och att mångtydighet skall undvikas. Med denna 
pedagogiska strävan blir sannolikt inte heller tolkningen lika öppen som i 
vissa andra genrer, även om den naturligtvis fortfarande är öppen. Ett enkelt 
exempel: Ett föremål i en monter utan text blir mer öppen för tolkning och 
associationer, än ett föremål i en monter med text. Förutsatt att besökaren 
läser texten sluter denna i viss mån objektets betydelse. I min analys tar jag 
därför hänsyn till tänkbara betydelser utan text, och tänkbara betydelser med 
text. 

En receptionsstudie skulle ha varit intressant151, kanske framför allt som 
en ingång till frågeställningar om förståelser av och praktiker i det vi kallar 
natur, djur och miljö. Intervjun skulle kunna vara en form av interaktion som 
skulle kunnat hjälpa mig att belägga eller kartlägga tecknens konnotatio-
ner152. Det skulle också ha varit intressant att studera aktörer bakom de fär-
diga utställningarna, förhandlingarna kring och tillkomsten av dem samt 
vilka retoriska strategier som används för att övertyga i dessa ”förhandling-
ar” – det vill säga tillkomstprocessen av en ny utställning. En etnografisk 
ansats, alltså en där jag inte bara studerar utställningar och filmer utan också 
människor omkring i form av producenter och/eller besökare, skulle eventu-
ellt också ha stämt bättre överens med en postmodern ståndpunkt i meningen 
att en sådan bättre skulle ha släppt fram en mångfald av röster.153 Men här är 
jag liksom i många diskursanalyser avgränsad till framställningarna i sig. 
Hur framträder den färdiga texten och vad säger den? Dock utan att (liksom i 

                               
149 Ibid., s. 26. 
150 Wærn, Pettersson & Svensson, Bild och föreställning, s. 53. 
151 Jag skulle dock tveka att använda begreppet ”reception” då detta konnoterar en tidigare 
enkel kommunikationsmodell sändare – medium – mottagare. 
152 Jfr Potter, Representing Reality, s. 77. 
153 Jfr Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion, s. 265 f, 279. 
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många av de av Althusser och Barthes inspirerade kulturstudieanalyserna) ta 
de ideologiska verkningarna för givna154, och med en ambition att genom 
reflexiv vägning ge alternativa eller motsatta tolkningar och söka presentera 
empirin på så sätt att alternativa tolkningar blir möjliga. 

En av grundpelarna i att vara en skicklig retoriker handlar om att skapa över-
tygande och sammanhängande berättelser: ”narratio”155, vilka kan uttryckas 
genom text, tal och bilder som vilar på traditioner och schabloner156. Enligt 
filosofen Jean François Lyotard kännetecknas moderniteten av den stora 
berättelsen om emancipation, framför allt genom vetenskap och teknikens 
utveckling (”hela mänsklighetens ökande välstånd genom den kapitalistiska 
teknovetenskapens framåtskridande”). Denna framstegsberättelse med rötter 
i upplysningstidens och franska revolutionens ideal, kan även kallas ”meta-
narrativ”, det vill säga en övergripande berättelse som styr eller är grunden 
för mindre delberättelser. Under efterkrigstiden började de stora berättelser-
na ifrågasättas, och det är denna övergång till flera berättelser och det frag-
mentariska och eklektiska som kännetecknar det postmoderna. Skepticismen 
och berättelsen om degeneration har dock alltid varit en del av det väster-
ländska tänkandet och följer berättelsen om framsteg som en skugga.157  

Hur kommer dessa narrativ till uttryck i utställningarna? Har den stora be-
rättelsen om framsteg börjat lösas upp? Poängen med narrationsbegreppet i 
denna studie är dels Lyotards användning av det i sin analys av moderniteten 
och talet om ”framstegsberättelser” respektive ”undergångsberättelser”, dels 
att man kan analysera utställningarna med för berättelsen utmärkande karak-
täristika, till exempel intrigen, hjälten och skurken. Intrigen är berättelsens 
röda tråd eller ”storyline”. Vilka är intrigerna, hjältarna eller hoten i utställ-
ningarnas berättelser? Vad/vilka/vem framställs som hot och vad/vem/vilka 
framställ som hjältar? Blir exempelvis utställningarnas sponsorer, som pre-
senteras i utställningarnas entréer och ibland i själva utställningarna, eventu-

                               
154 Jfr Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 23. Jag såg ut-
ställningarna okommenterade av guider. Naturhistoriska riksmuseet och Göteborgs naturhisto-
riska museum har inte heller någon daglig eller generell visnings/guidnings-verksamhet, utan 
detta är begränsat till skolverksamhet.  
155 Se Kurt Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga (1988), 2003. 
156 Paul Ricoeur, ”The narrative funktion”, i John B. Thomson (red.), Hermeneutics and the 
Human Sciences. Essays on Language, Action and Interpretation, 1981, s. 274 ff. 
157 Steven Connor, Postmodernist Culture. An Introduction to Theories of the Contemporary, 
1996, s. 24 ff, Jean-Franqois Lyotard, The Lyotard Reader (Benjamin red.), 1989, s. 315, 318. 
Se även Tore Frängsmyr, Framsteg eller förfall. Framtidsbilder och utopier i västerländsk 
tanketradition, 1990. Se även Potter, Representing Reality, s. 91, om Lyotard och att han 
använder narrationsbegreppet som en kontrast till den abstrakta och teoretiska kunskapen som 
produceras av vetenskapen. Narrativ placerar in, exempelvis marxismen och vetenskapen, i 
kategorin kulturella myter, det traditionella, förvetenskapliga. Potter själv har en elastisk 
förståelse av narration. Narrativen innebär val av var att börja var att sluta, vad att inkludera 
och exkludera osv. (s. 172 f). 
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ellt hjältar i de berättelser som utställningarna presenterar och/eller begränsar 
deras närvaro på något sätt möjligheten i de frågor som kan ställas?  

Om man talar om berättelser som kronologiskt binds samman av en intrig, 
en början och ett slut, hamnar vi i svårigheter när det gäller utställningen 
som helhet, eftersom dennas uppbyggnad och strukturer ofta innebär att be-
sökarna väljer sina egna vägar och därmed delvis skapar sina egna berättel-
ser, även om museerna alltid mer eller mindre har försökt styra besökarnas 
vandring och blick genom skyltarnas, föremålens och rummens organisering. 
En berättelse behöver dock inte, vilket framgår av resonemanget ovan, vara 
kronologisk, utan det är intrigen som ger berättelsens olika element dess 
mening. 

Ett annat centralt element i retoriken likväl som i alla nämnda analysme-
toder är metaforen. Metaforer, det vill säga att tala om något med hjälp av ett 
annat tecken, till exempel samhället som en maskin eller samhället som en 
kropp, strukturerar språket och tankeprocessen och påverkar vårt sätt att 
tänka och handla.158 Metaforen framhäver aspekter av det den beskriver men 
döljer därmed andra aspekter.159 En rotmetafor är en metafor som ligger 
under och styr hela diskurser.160 Om någon beskriver homosexuella som en 
cancersvulst på samhället, så är kroppen rotmetafor för samhället, och om 
människan liknas vid en bil, är maskinen rotmetafor för kroppen. Metaforer-
na är som Deborah Lupton menar ”viktiga lingvistiska val”, som avslöjar 
djupa sociala föreställningar. Liksom bildmässiga representationer kan de 
betraktas som politiska och är därför viktiga att analysera.161 Vissa metaforer 
är idag så vanliga att vi knappast längre reflekterar över dem. Därför kan 
analyser av metaforer och bildspråk problematisera diskurser och över-
gripande berättelser om verkligheten. Som Lakoff och Johnsson påpekar 
genomsyrar metaforerna hela språket, även i ord som mindre uppenbart kan 
kallas metaforer.162 Det kanske står utanför vår förmåga att tänka/tala icke-
metaforiskt, men det är ingen anledning till att inte kritiskt analysera dem.163  

                               
158 Jfr Lakoff & Johnsson, Metaphors We Live by, 1980, s. 3–6 ff, och Alvesson & Sköldberg, 
Tolkning och reflektion, s. 123 f (om Paul Ricoeur). 
159 Hammarström, ”Metaforers makt och de äldre i samhället”, Tvärsnitt nr 1 1995, s. 22, 24 
(med en hänvisning till Charles L. Stevenssons Ethics and Languge, 1994), Lakoff & Johns-
son, Metaphors we live by, s. 10–14, 141. 
160 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion, s. 143 f, jfr Kaj Håkansson, ”Rotmetafo-
ren och dess överskridande”, Sociologisk Forskning, nr 2 1984. Lakoff och Johnsson kallar 
detta strukturella metaforer, a.a., s. 14. 
161 Deborah Lupton, Medicine as Culture, 1994, s. 78. 
162 Lakoff & Johnsson, Metaphors we live by, s. 11, 27, 211. Även Potter startar liksom La-
koff & Johnsson sin diskussion om lingvistisk konstruktivism med Sapir-Whorf-hypotesen: 
att språket bestämmer verklighetsuppfattningen. (Potters kritik mot Lakoff & Johnsson är att 
de ser språket som ett klassifikationssystem som ligger mellan den statiska individen och 
världen. De behandlar ej språket som del av social praktik. Potter, Representing Reality, s. 99 
f.) 
163 Jfr Norris, Deconstruction, s. 80. 
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Potters diskursanalys erbjuder begrepp för att studera vad text ”gör” för 
att övertyga.164 Hur produceras beskrivningar så att de kommer att uppfattas 
som faktiska, det vill säga solida, neutrala, oberoende av talaren?165 Vid 
närmare påsyn av hans analysexempel visar det sig att vad han till stor del 
undersöker är termers och idiomatiska uttrycks konventionella konnotatio-
ner,166 vilket återigen pekar på en likhet med Barthes. 

Med Kategorisering avser han dels vilken kategori talaren eller författa-
ren tillskrivs, vilket påverkar talets/textens övertygelseförmåga. Om exem-
pelvis den som uttalar sig om cancer presenteras som professor i medicin blir 
talet mer trovärdigt än om hon skulle presentera sig som musiker. I mitt fall 
blir museet som talare den kategori som ger talet trovärdighet, och i en av 
utställningarna personifieras utsagorna av enskilda individer med olika titlar. 
Kategorisering innebär också de kategorier som texterna för övrigt skapar, 
vilket också kan verka uteslutande för andra tänkbara alternativ (”ontological 
gerrymandering”: urval). Intressen avser huruvida talaren kan tänkas ha spe-
ciella intressen bakom sina utsagor vilket påverkar trovärdigheten och hur 
detta hanteras, vilket benämns Interest Management. Tolkningsrepertoarer 
förstår Potter implicit som detsamma som diskurs, som är ”systematiskt rela-
terade uppsättning termer, ofta använda med stilistisk och grammatisk kohe-
rens, och ofta organiserade runt en eller flera centrala metaforer”.167. Den 
vanligaste inom forskning är den empiristiska repertoaren, som sätter data i 
främsta rummet. Denna empiristiska diskurs handlar framför allt om att 
osynliggöra exempelvis forskaren i texten och istället lyfta fram fakta som 
handlande subjekt: ”Fakta visar att”, ”attacken tros vara”. Han nämner också 
konstruktionen av konsensus och bekräftelse (oberoende observatörer är 
överens; åberopande av flera studier/vittnen), återgivande av detaljer och 
koherenta narrativ. Överdrifter och underdrifter handlar om att använda 
extremer för att övertyga, vilket också är vanligt i statistiska representatio-
ner, exempelvis diagram. Han nämner också tvekanden, reparationer (korri-
geringar), betoningar, och normalisering/abnormalisering. För att studera 
normalisering kan man byta ut ett element i en text för att studera den nya 
betydelsen.168 

Konstruktionen av fakta kan för enkelhetens och minnets skull beskrivas 
med tre begrepp: Modalisering, exkludering, och cirkulation. Modalisering 
avser påståenden om hur säkert något är och graden av säkerhet i en skala 
                               
164 Dessa analysredskap presenteras i Representing Reality efter en genomgång av struktura-
lism/poststrukturalism, Foucaults diskursbegrepp samt vetenskapssociologins utveckling. 
165 Potter, Representing Reality, s. 1, jfr s. 6, 19. 
166 Ibid., se exempelvis s. 65, 196. 
167 Ibid., s. 115 f. 
168 Detta kan jämföras och jämställas med Alvesson & Sköldbergs beskrivning av ett element 
i dekonstruktivistisk metod: att synliggöra och upphäva en dikotomi genom att byta ett ele-
ment eller tecken mot ett annat (Tolkning och reflektion, s. 254 ff), samt med det av Fiske 
beskrivna kommutationstestet: Att studera en texts betydelse genom att byta ut en enhet och 
bedöma eventuell betydelseförändring. Jfr Fiske, Kommunikationsteorier, s. 147 f, 193. 
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från ”är” till ”kanske”.169 Modalitet betyder ”sätt” och analyser av modalitet 
fokuserar på talarens/textens grad av instämmande i en sats och hur han/hon 
uttrycker sig om säkerhet och sanning, något som också kan skapas genom 
intonation170. Med hänvisning till Latour och Woolgar gör Potter en modali-
seringens hierarki: X är möjligt; jag gissar/antar att X; jag tror X; en hypotes 
är att X; Jag tror ganska säkert att X; Jag hävdar att X; jag vet att X; det är 
ett faktum att X171. En ”modalitetsmarkör” eller modalitet är således exem-
pelvis ”är”, ”kanske”, ”troligen”. När ett forskningsresultat i en vetenskaplig 
artikel först benämns som ”kanske” för att i slutsatserna bli ett ”är” och detta 
har skett genom exkludering av iakttagelser som inte stämmer överens med 
den hypotes man vill bekräfta, kan man säga att fakta konstruerats genom 
ökande grad av säkerhet i modalitetsmarkörerna samt exkludering. ”Att tala 
om forskningsläget som faktiskt, i kontrast till något osäkert, är ett vanligt 
sätt att bygga upp trovärdighet och alltså en del av faktakonstruktionen.”172 
Men själva etablerandet sker först genom en cirkulation eller upprepning: 
Texten och/eller bilden måste spridas, godtas och cirkulera, till exempel i 
vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter, för att den skall kunna 
etableras som fakta.173 

Även om besökaren i en museum ofta väljer sin egen väg, och ”narratio”, 
berättelsen, sålunda kan bli uppsplittrad, följer man dock ofta någorlunda 
den uttänkta vägen. Jag har följt utställningarna med antagandet om en norm 
att läsning sker från vänster till höger och att producenterna utgått från denna 
läsordning. Med en medvetenhet om att museibesökaren generellt inte läser 
texter mer än godtyckligt och rubrikmässigt174, och då de visuella gestalt-
ningarna oftast fångar blicken först, har jag oftast börjat med dessa för att gå 
in djupare i texter efterhand. Tolkningsprocessen har gått från helhet – det 
övergripande intrycket – till separata delar, till exempel texterna, för att slut-

                               
169 Potter, a.a., spec. s. 113 ff. 
170 Winther Jørgensen & Phillips, om Faircloghs diskursanalys, i Diskursanalys som teori om 
metod, s. 87 f. 
171 Potter, a.a., s. 112. 
172 Holmberg, Vetenskap på gränsen, s. 48. 
173 Konstruktion av fakta genom modaliteter och cirkulation beskrivs i Bruno Latours veten-
skapssociologiska studier. Se Latour, Science in Action, 1987, s. 22–29, ref i Holmberg, Ve-
tenskap på gränsen, s. 43. 
174 Det beror givetvis på. Om texterna har karaktären av ”skolböcker på väggen” läser få, om 
texterna är genomtänkt planerade, korta och integrerade i övriga gestaltningar som ”bilder” 
läser fler. Se Margareta Ekarv, Elisabet Olofsson & Björn Ed, Smaka på orden. Om texter i 
utställningar, 1991 samt Kindenberg, ”Kärnfulla texter besegrar läsmotstånd”, DIK-forum nr 
13 1998. I sistnämnda artikel diskuteras en Sifo-undersökning av andelen textläsare i en av de 
i denna avhandling behandlade utställningarna: Liv i vatten. Enligt denna undersökning läser 
varannan besökare ca hälften av utställningstexterna: ”En hög siffra i utställningssammanhang 
där man annars brukar räkna med att bara 5 % av besökarna ägnar texter större uppmärksam-
het.” Lars Bern, limnolog och pedagog, är författaren, även till texterna i de i denna avhand-
ling behandlade basutställningarna 4 ½ miljarder år samt Natur i Sverige. 
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ligen återgå till helheten enligt den klassiska hermeneutiska cirkeln, eller 
spiralen, som egentligen är ett bättre uttryck175. 

Med hjälp av min digitalkamera har jag sökt fånga de visuella framställ-
ningarna som minneshjälp i analysen och senare använt några av dem som 
illustrationer i denna text. Bilderna här fungerar således inte som analysob-
jekt i sig, såsom målningar eller fotografier i en konstanalys, utan det är ut-
ställningarna och dioramorna på plats som utgör analysobjekten. Jag har 
dock försökt göra så representativa fotografier av dem som möjligt (även om 
vinklar och dylikt givetvis är ett resultat av personlig smak och tekniska och 
kunskapsmässiga begränsningar). 

I fråga om utställningstexterna har jag haft fördelen att utställningstexter-
na som helhet funnits för nerladdning på Naturhistoriska riksmuseets hemsi-
da (dock inte vid de andra behandlade museerna). Tidigare gick jag runt och 
antecknade ord för ord, men denna nerladdningsmöjlighet har underlättat 
analysen avsevärt. 

Jag har analyserat utställningarna i sin helhet, men liksom i alla analyser 
finns det givetvis ett mer eller mindre medvetet urval av vilka texter, ljud 
och bildmaterial som är mest intressanta att analysera och lyfta fram, och 
vad dessa framställningar ”gör”. 

Studiet av filmerna på Cosmonova innebär också filmanalys, som liksom 
andra kulturstudier hämtar sina analysbegrepp från olika traditioner och per-
spektiv.176 Hur man analyserar en film och vilka redskap som är lämpliga 
beror därmed naturligtvis på vilka frågor man ställer och vilken plats filmen 
har i studien som helhet. Andersson och Hedling nämner ”vetenskaplig be-
greppsbildning, giltig för hela det estetiska forskningsfältet”, exempelvis 
intertextualitet och narratologi. Några för filmanalysen specifika begrepp är 
montageteknik177, helbild, halvbild, närbild; kamerarörelser som panorering, 
tiltning, inåkning; ljussättning, musik- och ljudläggning, färgsättning, klipp-
ning och övergångar mellan scener.178 I sin studie av tre vetenskapsdoku-
mentärer nämner Nina Lykke och Mette Bryld teknologier som möjliggör 
extraordinärt stora förstorningar (till exempel genom scanning-
elektronmikroskopet), tillgång till omedelbart otillgängliga rum (till exempel 
genom endoskopet) och iakttagelse av fenomen eller processer som antingen 
är för långsamma eller för snabba för att kunna se med blotta ögat, så kallad 

                               
175 Pål Repstad, Närhet och distans, 2007, s. 137. 
176 I Filmanalys. En introduktion av Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling, 1999, görs 
exempelvis en analys av filmen Independence Day (Roland Emmerich 1996) utifrån narrato-
logi, tematisk analys (berättelse, musik, stil, skådespelare, intertextualitet) och ”något som 
skulle kunna kallas sociologisk närläsning” (s. 9, 12 ff). Se även under ”Filmanalys” i Cor-
nell, Dunér, Millroth, Nordström & Roth-Lindberg (red.), Bildanalys. Teorier, metoder, be-
grepp. 
177 Att klippa samman bilder av olika karaktär i syfte att uppnå vissa effekter genom kombina-
tion av olika bildinnehåll och ljud, till ofta överraskande bildsammanställningar (ibid, s. 239 
f). 
178 Andersson & Hedling, a.a., s. 10, 23. 
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”time lapse eller ”high speed”-fotografi. De gör också en distinktion mellan 
ramhandling och visuell huvudberättelse på mikronivå, som till exempel det 
romantiska paret som ramhandling till kroppens inre i Lennart Nilssons Kär-
lekens mirakel.179 

Då jag betraktar Cosmonova som en ”del av Naturhistoriska riksmuse-
et”180 och dess semiotiska system blir filmanalyserna inga verkanalyser i 
traditionell bemärkelse. Som för utställningarna som helhet är det teman och 
mönster jag studerar, även om jag också presenterar filmerna som separata 
narrativ. Jag har sett filmerna på plats med ett anteckningsblock som ”kopia-
tor”, och sökt fånga varje scen och replik, inklusive musik, och vissa har jag 
sett vid upprepade tillfällen för kompletterande anteckningar. 181  

Filmstudiet är liksom museistudiet inte bara sociologiskt utan också mil-
jösociologiskt relevant, då det fyller en del av den lucka exempelvis Ulrich 
Beck glömmer i sin analys av ”Risksamhället”: media och dess utformning. 
Media är en dominerande typ av kultur som tar plats i våra förkroppsligade 
varanden och handlingar, i vår rationalitet och kunskap. Sociologen Klaus 
Eder betonar mediernas roll som den viktigaste länken mellan vetenskap, 
politik och allmänhet, och medieforskaren Gunilla Jarlbro som speciellt un-
dersökt miljö- och riskrapportering påpekar att våra uppfattningar skapas av 
media, jämte interpersonella kontakter och egna erfarenheter.182 

Den akademiska och analyserande blicken innebär att många känslor, 
upplevelser och tankar, som jag kanske skulle ha haft vid ett ordinärt, privat 
besök, går förlorade. Till detta kommer förutom ämnesbakgrund och per-
spektiv alla omedvetna tolkningsfilter jag observerar utställningarna genom, 
filter från olika lager av erfarenheter. Jag hävdar dock att det går att uppnå – 
om inte absolut objektivitet, så åtminstone en större vetenskaplig rimlighet 
eller giltighet, genom att reflektera över sina egna glasögon och förförståelse 
samt över att tänkandet till stor del är historiskt och kulturellt föränderligt, 
det vill säga genom att inta ett kritiskt-reflekterande förhållningssätt.183  
                               
179 Lykke & Bryld, ”Kønsceller, mikrober og mariehøns. Videnskapsdokumentärens cyborg-
blik.”, i Mette Bryld & Randi Markusen (red.), Cyberkulturer & rekonfigurationer, 2003, s. 
186–189, 191 f.  
180 En ”slogan” som förekommer i marknadsföringen av Cosmonova 
181 På grund av att IMAX- filmer oftast endast står att finna i storbildsformat hos respektive 
distributör, är jag medveten om att den metodologiska stringensen har en del i övrigt att önska 
när det gäller analysen av Cosmonova-filmerna. Filmforskare bör ha filmen till hands för att 
kunna se den om och om igen, stanna upp, fixera bilder osv. (Andersson & Hedling, Filmana-
lys, s. 8). Manuskriptet och trailers till ”Lejon i Kalahari” finns dock på 
http://www.destinationcinema.com/our_films/roar/educators.asp (2006-02-02). 
182 Eder, Natur och samhälle, s. 256, 272, 285, 313, Jarlbro, Forskning om miljö och massme-
dier. En forskningsöversikt, 2001. 
183 Se Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion samt flera av de böcker jag nämnt i 
denna del, exempelvis Lakoff & Johnsson, a.a., s. 193, 227, om sanning och objektivitet som 
relaterad till en kulturs konceptuella system och uppsättning värden. Angående självreflektion 
har Sverre Wide gjort en något ironisk benämning av detta sedan 1990-talet inom sociologi 
och närliggande ämnen så populära eller obligatoriska fenomen: ”Bekännelsemetodologi”, i 
Människans mått. Om statistik, sociologi och världen som socialt vara, 2005, s. 50. 
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Naturens teater – liknelsens innebörder 
”Naturens teater” i avhandlingens titel syftar till att associera utställningar-
nas dioramor och montrar till tablåer eller scener där ett drama om livets och 
jordens historia spelas upp. Genom den utformning som utställningarna se-
dan 1990-talet har fått, med mörkläggning, ljussättning, målade kulisser, 
scenografi, dramatisering, och filmiska inslag, ter sig liknelsen än mer rele-
vant.184 Teaterliknelsen syftar också till att avskilja min studie från och rela-
tera den till tidigare studier. I Naturens palats undersöker idéhistoriker Jenny 
Beckman Riksmuseets formation, vetenskapshistoria och organisation 1866–
1925. Hennes undersökning innehåller också en beskrivning av vilka utställ-
ningar som fanns då och tidens vetenskapliga och institutionella villkor.185 
Medan ”Palats”, liksom ”katedral” och ”tempel” vilka är andra vanliga meta-
forer för museer,186 associerar till historia och förvaring av musealiserade 
eller sakraliserade objekt, vill jag med ”teater” snarare föra tankarna till ut-
ställningar som något pågående, publikt, sedelärande, föränderligt, samtida 
och performativt, och till föreställningar i dubbel bemärkelse.  

”Teater” associerar också till litteraturvetaren och filosofen Judith Butlers 
idé om könets performativitet: att skapandet av könsidentitet innebär ett dag-
ligt rutinartat ”uppträdande” i åtbörder, kroppsspråk, klädsel, tal och andra 
handlingar, vilka följer de mer eller mindre strikta manus eller koder som 
samhällsnormerna utgör. Butler talar dock om människor, inte om (andra) 
djur. Hennes mest berömda exempel/liknelse är dragshowartistens uppträ-
dande som synliggör stereotypa attribut och könet som teater.187 På senare 
                               
184 Karen Wonders benämner också Biologiska museet i Stockholm från sekelskiftet som en 
”ekologisk teater.” Habitat Dioramas, s. 193, Natur och illusion, s. 44. Metaforen används 
också i Olof Amelins ”Det frusna ögonblickets teater. Om tre utställningsprojekt och vikten 
av att använda liknelser”, i Amundsen, Rogan & Stang, Museer i fortid og nåtid. Essays i 
museumkunnskap, 2003, s. 245, 265. 
185 Beckman, Naturens palats. Nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoriska 
riksmuseet 1866–1925, 1999. 
186 Wonders, Habitat Dioramas, s. 10, 160, Susan Sheets-Pyeson, Cathedrals of Science. The 
Development of Colonial Naturalhistorymuseums during the late Nineteenth Century, 1988, 
samt Anders Houltz, Teknikens tempel. Modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 
1923, 2003. 
187 ”Genom att imitera genus avslöjar drag-showen implicit den imitativa strukturen hos genus 
självt.” Butler, ”Det performativa könet” (ur Gender Trouble), Res Publica 35/36 1997, s. 19. 
Även om jag inte ansluter mig helt till Butlers förståelse av könets konstruktion är liknelsen 
talande och i detta sammanhang användbar. Jag håller med om performativitetstänkandet, 
men anser att det finns för lite kropp och socialisation däri, i jämförelse med t ex. filosofen 
Simone de Beauvoirs förståelse av kön som levd förkroppsligad erfarenhet, men inte som 
essens (Beauvoir, Det andra könet (1949), 2002). Se även Eva Lundgrens förståelse: Genom 
att använda hela skalan från primära till tertiära karaktäristika sprängs skillnaden mellan 
biologiskt och socialt kön, och kropp och symbol står i ett oupplösligt dialektiskt förhållande i 
en livslång interaktionsprocess. ”Allt är biologi”, ”allt är sociologi” och ”allt är symbolik” 
samtidigt. Att dela upp i det ena eller det andra, att påstå att något är mer eller mindre biologi, 
innebär att fortsätta vara tankens fångar i en ”tung akademisk tertiärsocialisering” (Lundgren, 
Det får Da vaere grenser for kjönn (1993), 2001, s. 93, 97, 147 ff, 184, 192, Ekte kvinne? 
Identitet på kryss og tvers (2001), s. 44, 107, 202 f, 208.). Se även Ann Kroon & Lundgren, 
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tid har också performativitetsbegreppet gett utrymme för att diskutera kon-
struktionen av andra identiteter och kategoriseringar än kön, såsom etnici-
tet188 och klass (här kanske festivalen, revyn och buskisteatern – den snobbi-
ge greven, den burleske borgaren och så vidare – skulle kunna utgöra drag-
showens motsvarigheter som övertydliga exempel där olika attribut och 
markörer för social gruppering spelas upp). Dioramorna kan med denna ge-
nus- och ”performanceblick” betraktas som teaterscener på vilka djuren (och 
i utställningar om människokroppen även människan) framträder och under-
visar om livet, men till skillnad från levande människor, som även i en roll-
position till viss del har en frihet att tolka och handla, uppträder de döda 
djuren och människokroppsmodellerna snarare som stelnade marionetter 
som satts i de positioner mänskliga aktörer (producenter) bestämt. I detta 
uppträdande konstrueras/skapas/befästs könet och andra kategorier, genom 
det att vi ofta, medvetet eller omedvetet, utifrån urgamla tankestrukturer och 
den moderna vetenskapens djurmodeller, speglar oss själva i berättelserna 
om djuren189. Och även om vi inte gör det, så skapas en berättelse runt djuren 
som i sig, utifrån annan forskning, (andra ”berättelser”) kan ifrågasättas. Inte 
bara kön spelas upp, utan idéer om naturen, kulturen, livet och döden över-
huvudtaget. Teater handlar också om estetik, upplevelse och dramatik. Vi 
kanske kan tala om en vetenskapsperformativitet190: en vetenskapsteater som 
producerar natur, kultur och andra kategorier. 

Lynda Birke, Mette Bryld och Nina Lykke har använt performativitetsbe-
greppet för att peka på hur djur/iskhet är något som görs interaktivt, snarare 
än att vara en essens. De introducerar begreppet ”animaling” för att beskriva 

                                                                                                                             
”Den öppna kroppen och det låsta könet. Den symboliska och dynamiska kroppen, speglad 
mot psykiatrisk konstruktion av transsexualitet”, Sosiologi idag nr 4 1996, där de genom 
Kessler & Mcenna använder termerna primära, sekundära och tertiära könskaraktäristika. 
Denna definition utgår från en förkroppsligad social aktör (jfr Nick Crossley, The Social 
Body. Habit, Identity, Desire, 2001) som Lundgren även benämner kontextuell kropp och 
föränderlig biologisk kropp (Det far da… s. 147 ff). Denna föränderlighet ligger också i linje 
med evolutionsteori. Det kanske är en sociologisk eller kulturvetenskaplig för-
dom/föreställning att det biologiska är det ”statiska” eller oföränderliga medan det kulturella 
är det föränderliga. Likhetstecknet mellan ”kontextuell kropp” och ”föränderlig biologisk 
kropp” kan också innebära en möjlighet för miljöns betydelse i evolutionsbiologisk mening 
(jfr Haraways begrepp semiotisk-materiell). 
188 T.ex. Ball, ”Constructing Etnicity”, i Visual Display: Culture Beyond Appearances, s. 143. 
189 Inom exempelvis evolutionspsykologi och beteendegenetik utgår man från djurstudier för 
att förklara mänskligt beteende, och inom biologi görs explicita eller implicita paralleller, 
vilka rapporteras relativt flitigt i media. Det är också rimligt att påstå att det i en allmän tan-
kevärld är vanligt att påstå att det ”naturliga” och därmed det riktiga, normala står att finna ”i 
naturen”, eller som rapparen Ken så kärnfullt uttryckte det, tillfrågad om sin homofobi: ”Jag 
har ingen bögnoja men tycker att homosexualitet är så jävla fel för att det är emot naturen. Det 
har blivit för accepterat. Jag har aldrig sett två lejonhannar vara förälskade.” (Ken citerad av 
Lenart Kuick, ”En ny bok: Så gör djur. Det är inte bara människan som har allt slags sex bara 
för njutnings skull”, recension av Bagemihl i Dagens Nyheter 1999-08-01. Se även Andersson 
& Eliasson, ”Hur görs djur”, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2–3 2006, s. 68. 
190 Tack Tora Holmberg för förslaget på detta ord! 
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hur vi producerar människa/djur-dikotomin.191 Cecilia Åsberg refererar med 
sin avhandlingstitel Genetiska föreställningar. Mellan genus och gener i 
populär/vetenskapens visuella kulturer till teatermetaforen, performativitets-
begreppet, samt kollektiva bilder och kulturella föreställningar, och om po-
pulär/vetenskap som en sorts ”theatre of proof”, en term som Lykke och 
Bryld i sin tur har lånat från Bruno Latour och använt för att undersöka ve-
tenskapsdokumentärens verklighetsproducerande effekter.192 I en analys av 
samtida utställningar vid Nordiska museet använder Wera Grahn begreppet 
genusskript för analyser av utställningarnas ”prefered meanings”, och inter-
vjuar även producenter om hur de förstår kön/genus i relation till utställning-
arna.193 

Teatermetaforerna var vanliga för att beskriva de förmoderna kabinetten 
som ”theatrum mundi”, en världens teater194, och en tidig samlare kallade sin 
samling för just en Naturens teaters195. Till sist leder teatermetaforen också 
tankarna till de anatomiska teatrar där betalande publik fick ta del av offent-
liga dissektioner i tidigmodern tid.196 

I ett teaterbesök skapar varje besökare genom sina tolkningar och associa-
tioner delvis sin egen berättelse. Teatermetaforen liksom berättelseperspek-
tivet haltar måhända på så sätt att museibesökaren genom sin rörelsefrihet i 
ännu större utsträckning skapar sin egen berättelse eller ”föreställning”. En 
kvalificerad gissning är att de flesta besökare bara tycker att det är trevligt att 
gå runt och titta på lite olika djur, ofta på utflykt tillsammans med barn.197 
Därför kan dioramorna betraktas som enskilda akter som i sig berättar histo-

                               
191 Birke, Bryld & Lykke, “Animal Performances. An Exploration of Intersections between 
Feminist Science Studies and Studies of Human/Animal Relationships”, Feminist Theory nr 5 
2004. De påpekar dock att performativitetsbegreppet riskerar att glömma relationalitet och 
interaktion, vilket de vill lyfta fram (s. 177). 
192 Cecilia Åsberg, Genetiska föreställningar. Mellan genus och gener i populär/vetenskapens 
visuella kulturer, 2005, s. 25, 41 f, 74 (hänvisar till Lykke & Bryld 2003, s, 181.) 
193 Grahn, ”Känn dig själf”. Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresen-
tationer, 2006. Här kan också nämnas Staffan Carlén som med arvet från Hazelius’ scenogra-
fiska dioramor över allmogekulturen använder teatermetaforen i Att ställa ut kultur, 1990, 
som behandlar Nordiska museets utställningsverksamhet fram till 1973. 
194 Mauries, Cabinet of Curiosities, s. 51, Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-
talet, s. 20. Också Linné liknade museet vid en teater: museet skall ge en världsbild i koncen-
terad form, ty jorden är ett museum som innehåller skaparens verk uppdelat i sten-, växt-, och 
djurriket. ”Cabinett och naturalesamlingar (Musea) et särdeles rum, i whilka, så som på en 
theater, kan ses tillsammans många stora werldens under” (Löwegren, a.a., s. 30). 1565 publi-
cerade Samuel von Quiecheberg en handbok för inrättandet av det ideala museet som en 
”Världens teater” (Jan Gerber, Görel Cavalli-Björkman & Jan Wirgin, ”Konst- och kuriosa-
kabinett” i Stilleben, s. 23). 
195 Giuseppe Olmi, ”Science-Honour-Metaphor: Italian Cabinets of the Sixteenth and Seven-
teenth Centuries”, Impey & MacGregor (red.), The Origins of Museums, s. 6. 
196 Se Johannisson, Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur, s. 29 f, 34. 
(Johannisson använder också teatermetaforen genomgående i fyra av denna essäsamlings sex 
rubriker: ”Den anatomiska teatern”, ”Kroppens teater: smärta”, ” ”Kroppens teater: hypo-
kondri” och ”Kroppens teater: flickors dårskap”.)  
197 Jfr Riksmuseets årsredovisningar 1999–2006: statistik under rubriken ”Förmedling”.  
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rier och som kombineras slumpvis. Vidare kan de sägas berätta olika histori-
er utan text och med text.  

Kategorier, klassifikationer, anomalier, smuts, abjektion 
Ett grundelement i det strukturalistiska och poststrukturalistiska tänkandet är 
ordnande klassifikationssystem; att vi hela tiden tenderar att klassificera ob-
jekt och människor omkring oss och dra gränser, men att dessa klassifice-
ringar ser olika ut i olika tider, kulturer och sammanhang. I antropologen 
Mary Douglas forskning om hur vi ordnar tillvaron blev tankarna om 
”smuts” och rituell renhet/orenhet en viktig nyckel till att förstå klassifika-
tionsprocessen. Smuts är det som inte passar in i etablerade klassifikations-
system. Det finns därför ingen ”objektiv” smuts, utan smuts är helt enkelt 
något som befinner sig på fel ställe. Jord ute i trädgårdslandet är acceptabelt, 
men inte på hallmattan. En såsig kastrull går bra i köket, men inte i sovrum-
met eller badrummet. En död kropp är acceptabel på ett sjukhus, i ett be-
gravningskapell, eller i en deckare på TV, men är i efterkrigstidens väster-
ländska kultur inte längre accepterad i hemmet, liksom höns och boskap inte 
längre är godkänt inom hemmets väggar. Var sak på sin plats. Det som inte 
kan kategoriseras kan också benämnas som en anomali, som antingen blir 
tabu eller heligt (Douglas vilar här på Lévi–Strauss).198 Semiotiskt kan detta 
översättas till ett tecken som inte passar in i det etablerade eller förhärskande 
teckenmönstret eller strukturen av tecken. Sociologen Zygmunt Bauman 
kopplar detta ordnande till urskiljandet och döljandet av oönskade ”Andra” 
och av döden i moderniteten.199  Vi måste ordna världen, men hur vi ordnar 
är inget naturgivet öde eller universellt system utan något föränderligt, för-
ändringsbart och omförhandlingsbart. Den oönskade växt som av någon 
betraktas som ogräs, nödvändigt att rensa bort, kan av andra förstås som 
oförargerlig eller vacker och/eller nyttig, eller något att plocka till samling-
arna.  

Till detta kan också semiotikern och psykoanalytikern Julia Kristevas teo-
ri om ”abjektet” knytas. Abjektet är det som inte kan benämnas, det som 
varken är subjekt eller objekt. Begreppet har sitt ursprung i Freuds Det kus-
liga (Das Unheimliche): det välbekanta och trygga som plötsligt blir det 
främmande och obehagliga200, liksom ett bekant objekt som i nattens dunkel 
plötsligt omformas till ett obestämbart monster. Alla längtar enligt psyko-
analytisk tradition till en ursprunglig symbios (enligt Kristeva och Freud 
med modern), men vill samtidigt frigöra sig och bli en egen individ. Denna 
ambivalenta process kallas abjektion. Men abjektet står också för det främ-
                               
198 Jfr Mary Douglas, Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu (1966), 
1997, s. 10 f, 13–15, 54 f, 56 ff, 60, 62, 79. 
199 Se Bauman, Döden och odödligheten i det moderna samhället, 1992, Auschwitz och det 
moderna samhället, 1991 samt Att tänka sociologiskt, 1992. 
200 Johansson & Miegel, Kultursociologi, s. 131, Kristeva, Främlingar för oss själva, s. 191ff. 
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mande och obehagliga inom och utom oss själva, det tvetydiga som rubbar 
en identitet, ett system eller en ordning: det som hotar självets varande men 
samtidigt är en förutsättning för det.201 Kristeva beskriver även abjektionen 
som ”en av varats våldsamma och dunkla revolter mot något som hotar det”, 
och ”en fläta bestående av känslor och tankar”, och nämner som exempel 
vämjelsen inför mat, smuts och avfall, samt liket som ”utan gudstron eller 
vetenskapens perspektiv är höjden av abjektion”. Men det som framkallar 
abjektet är inte en frånvaro av renlighet eller hälsa utan det som rubbar ett 
system, ordning eller identitet, det som inte respekterar gränser, platser och 
regler.202 

Abjektet kan sägas hota jagets gränser; det är det välbekanta men samti-
digt främmande som hotar att upplösa det egna jaget och individualiteten. 
Tidigare har jag skrivit om abjektion som ambivalensen i omsorgen i nära 
relationer203, och om den döda människokroppen som modernitetens abjekt. 
Men man skulle också kunna se den abjekta processen med ”naturen” som 
urtypen för processen: Å ena sidan idealiseras ”Moder Natur”/jord” som vi 
vill vara i och vara ”ett med” (för att alludera ett populärt svenskt naturpro-
gram och en västerländsk, könsbehängd metafor för naturen), men å andra 
sidan kan ”naturen” i form av ”lägre” varelser, förruttnelse och kroppars 
organiska, nedbrytande processer, väcka vår avsky, vilket yttrar sig i krav på 
hygien, distansering, avskiljande och döljande. Hela den evolutionära pro-
cessen skulle kunna betraktas som en abjektal process, vilket exempelvis 
yttrade, och yttrar sig, i motståndet och motviljan att se oss som besläktade 
med andra apor/”primater” och andra varelser204. Priset för vår individuella 
kropps frihet och transcendens ur dessa abjektala garn kanske andra kroppar 
får betala, nu och i framtiden. 

Den vite mannens blick 
Ofta har exempelvis världsutställningar, etnografiska museer eller ”upp-
täcktsresande” fotografer à la National Geographics kritiserats för exotise-

                               
201 Johansson och Miegel, Kultursociologi, s. 130 f, Kristeva, ”Varken objekt eller subjekt” i 
Stabat Mater, s. 197–226. Se även Kristeva, Powers of Horror, an Essay of Abjection (1982). 
(Frågan är dock om inte Kristeva utgår från den västerländska konstruktionen objekt/subjekt 
och dessutom etnocentriskt påstår att “primitiva samhällen stakar med abjektionens hjälp ut 
en speciell zon i sin kultur som avskärmas från den hotande djurvärlden eller djuriskheten, 
vilka ses som representanter för mord och kön.” (Kristeva, “Varken objekt eller subjekt”, i 
Stabat Mater och andra texter i urval av Ebba Witt Brattström, 1990, s. 210. 
202 Kristeva, ”Varken objekt eller subjekt”, i Stabat Mater, s. 200 
203 Samuelsson, ”Mellan tvetydighet och konvention – om omsorgen i konsten”, i Renita 
Sörensdotter & Inga Michaeli (red.), Att vara i omsorgens mitt, s. 68–85. 
204 Se exempelvis Gunnar Broberg, Homo Sapiens L, om motståndet mot Linnés förståelse av 
människan som djur av gradskillnad snarare än artskillnad. Teologiska reaktioner lät inte 
vänta på sig; också naturhistoriker kunde känna en sammanblandning som förnedrande och 
nedsmutsande. Broberg, Homo Sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och 
människolära, s. 170–173. 
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rande stereotyper av ”den Andre”, som den ädle eller barbariske vilden, och 
för att anlägga ”den vite mannens blick”205. Det betraktande subjektet blir 
den vite mannen, vetenskapsmannen, kolonisatören, turisten eller museibe-
sökaren, som genom glaset betraktar det betraktade objektet. Övertydliga 
exempel är 1800-talets ”Hottentottvenus” (Sarah Baartman 1789–1815), den 
håriga ”apkvinnan” Julia Pastrana (1834–1860), och inuiten Qisuk i Natural 
History Museum i New York, alla förevisade såväl levande som döda. 206  

Mer samtida exempel finns i Tyskland på Augsburgs zoo, där en ”afri-
kansk by”, med konsthantverk, människor och djur öppnades för publik 9 
juni 2005207, och under rubriken ”Safarikvällar” uppträdde massajer i Kol-
mårdens djurpark sommaren 2006, i samarbete med Kenya airways, JK Sa-
fari och Löfbergs Lila:  

Här börjar din Afrikaresa! Upplev ett fantastiskt safariäventyr på 
Kolmården! Du får en unik chans att träffa de vilda djuren på nära 
håll. Under hela Safarikvällen guidas ni av våra glada djurexperter, 
som kan berätta allt om Afrikas och Kolmårdens vilda djurliv. Alla 
barn får dessutom ett oförglömligt äventyr i Wild Camp. På kvällen, 
efter den läckra afrikanska BBQ-buffén, underhåller masaier från Ke-
nya. Missa inte detta tillfälle att uppleva den unika kombinationen av 
svensk sommarkväll och djupaste Afrika (sic!). Observera att antalet 
platser är begränsat. Tid 17 juli-6 augusti …208 

Texten ackompanjeras av bilder av två leende svarta män i massajattribut, 
lejon och noshörningar, samt texten ”Under middagen underhåller masaier 
och skapar en spännande och stämningsfull atmosfär”. 

Denna praktik – att ställa ut ”byar” och människor för att undervisa om 
andra kulturer, har rötter i 1800-talets världsutställningar209, där begrepp som 

                               
205 Moa Matthis uttryck i en kritisk recension av den tillfälliga fotoutställningen National 
Geographics, de 100 bästa bilderna, vid Naturhistoriska riksmuseet december 2002–april 
2003. ”Den vite mannens blick”, Dagens Nyheter 2002-12-19. 
206 Baartman diskuteras av Stuart Hall, ”The Spectacle of the ’Other’”, i Hall (red), Represen-
tation, s. 223 ff; Pastrana i Jan Bondesson, Medicinhistoriskt kuriosakabinett, 1992; Qisuk 
(död i museet 1897, kvarlevorna tillbaka 1993) i Kenn Harper, Give Me My Father's Body: 
The Story of Minik, the New York Eskimo (1996) 2000. På Bronx’ zoo visades 1906 Ota 
Benga, en man från ett afrikanskt pygméfolk, framför primathuset, tillsammans med en oran-
gutang (Phillips V. Bradford & Harvey Blume, Ota Benga. The Pygmy in the zoo, 1992, s. 
168–218). 
207 Remi Raji, ”Afrikaner ställs ut i djurparker”, Dagens Nyheter 2005-12-19.  
208 Text från Kolmårdens djurparks hemsida 2006-08-09. 
209 Se bl.a. Lidchi, ”The Poetics and Politics of exhibiting other Cultures”, i Hall (red.), s. 195 
ff:, Hinsley, ”The World as Marketplace. Commodification of the Exotic at the World’s Colu-
bian Exposition, Chicago, 1893” i Karp & Lavine, (red.), Exhibiting Cultures. The Poetics 
and Politics of Museum Display, s. 344 ff. Till Parisutställningen 1899 fraktades javanesiska 
och afrikanska byar med invånare, bohag och husdjur. ”Att utställningen 1889 inföll mitt i 
den europeiska handelsimperialismens och kolonialismens guldålder undgick ingen av utställ-
ningsbesökarna” (Smeds, Helsingfors-Paris. Finland på världsutställningarna 1851–1900, s. 
219.) På Skansen ställdes 1893 ett helt samleäger från Jokkmokk ut, inspirerat av nämnda 
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primitiva, vildar och försvinnande raser legitimerade imperialismen, medan 
så kallade freakshows har rötter i kringresande cirkusar och vaxkabinett.  

Den främsta kritiken mot detta är att människor genom att visas upp i 
djurparker jämställs med djur. Å andra sidan kan ju detta tyckas lösa upp den 
etablerade dikotomin mellan natur och kultur. Problemet är dock att detta 
närmande görs i en kolonial tradition, där endast vissa människor knyts till 
”naturen” medan den vite mannen står utanför som betraktare, liksom i 
många naturhistoriska museer där indianer och ”primitiva” kulturer ingår i 
utställningarna210. Därmed reproduceras samtidigt den etnocentriska dualis-
men och maktförhållandet mellan vi och dem med en gammal syn på ”dem” 
som stående närmare ”naturen”, vilket i sin tur osynliggör att ”vi” genom 
vårt varande och handlingar också står i kontakt med och påverkar övrig 
natur eller verklighet. Jag har svårt att tro att man på Augsburgs zoo eller i 
Kolmårdens djurpark hade ambitionen att peka på ekologiska sammanhang 
mellan människorna och djuren, eller att problematisera konflikter mellan 
dem (exempelvis de vitas reservat för vilda djur i konflikt med massajers 
intressen.211). De var snarare till för att ”skapa en spännande och stämnings-
full atmosfär” och göra reklam för sitt hemland som turistmål. 

Dessa exempel kan dock förefalla övertydliga, skymmande samtida mu-
seers mer subtila, eller i alla fall mindre uppenbara, reproduktion av gränser, 
skillnader och stereotyper.212 En sammanlänkad kritik inom museologi och 
kulturstudier har varit att både insamlarkontext (kolonial erövring) och makt-
relationen osynliggjorts213. ”Återlämnandedebatten”, det vill säga debatten 
om att museer bör lämna tillbaka föremål, samt ett ökat samarbete mellan 
”ursprungsbefolkning”, museer och antropologer, har sedan 1990-talet ak-
tualiserat dessa frågor. Den vanligaste kritiken är att man reproducerar mu-
seala stereotyper (”traditionell kultur”) som exkluderar det samtida, och pre-
senterar olika kulturer som avskilda grupper, vilket ofta beror på att sam-
lingar härstammar från 1800-talet, men också att man presenterar bruksfö-

                                                                                                                             
världsutställning i Paris. Gaard, ”Utställningen som dokumentär form”, Nordisk museologi nr 
1 1999, s. 66.  
210 Som exempelvis vid Natural History Museum i New York.  
211 Se Gregg Mitman, Reel Nature. America’s Romance with Wildlife on Film, 1999, s. 193 f, 
196 ff, 202. 
212 I ”Museernas gränser” problematiserar jag exempelvis Folkens museum Etnografiska, för 
att i sina utställningar 2000–2001 reproducera skillnader, under rubrikerna ”Vilka är ’fol-
ken’”? ”Att undvika insamlarkontext: exemplet Benin”, ”Indianer”, ”Den ädle vilden eller den 
barbariske vilden”?, ”Äckliga samer”, och ”Att upprätthålla exotism” (Samuelsson, Museer-
nas gränser.), trots f.d. museichefen Ulla Wagners vilja att ”ta fram allmänmänskliga förete-
elser och få bort vi och dom tänkandet (Kindal, ”Folkens museum etnografiska. Världen till 
arbetsfält”, DIK-forum nr 6 1990, samt Wagner, ”Presenting ’The Other’. Dilemmas for 
Ethnographic Museums”, Nordisk museologi nr 2 1998, s. 79–94). 
213 Jfr Lidchi, “The Poetics and Politics of Exhibiting Other Cultures”, s. 198 f. Jfr Eva Silvén, 
som menar att museernas samlande, beskrivande, ordnande och kategoriserande medverkat 
till reproduktion av social och i många fall kolonial ordning (Silvén, ”Minoritet-majoritet-
museum. En projektbeskrivning”, 2004. Se även James Clifford t.ex. i Karp & Lavine, (red.), 
Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display. 
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remål som konstobjekt och att de som representeras inte deltar i utställnings-
processen214. Få av dessa kritiker har dock problematiserat grundläggande 
gränsdragningar mellan det etnografiska och det etnologiska, vi och dem, 
kultur och natur215. Kuratorer och museiintendenter tvingas idag reflektera 
över det koloniala arvet. Utställningarna speglar säkert inte direkt årets idéer 
utan det finns en institutionell tröghet som kan förklara eftersläpningen. Ett 
exempel är 1980- och 90- talens planer på ett ”Invandrarmuseum” som till 
slut blev ”Världskulturmuseet”, dock fortfarande med samlingarna av ”det 
utomeuropeiska” som avgränsande bas.   

Medie- och kulturvetaren Michael Pickering har teoretiserat begreppet 
stereotypisering. Det innebär historiskt baserade ensidiga karaktäriseringar 
av andra, som utgör ”socialt exorcistiska” ritualer/processer för att markera, 
upprätthålla och reproducera gränser för normalitet och normer för beteende, 
identitet och värde. Dessa karaktäriseringar skyddar existerande maktstruk-
turer och kontrollerar det främmande och konstiga genom att kontrastera det 
som ”inte är som vi” med ”oss” som är ”samma tillsammans” i kollektiva 
tillhörigheter som ras, nation, klass, kön och sexualitet.216 Stereotypisering 
kan också beskrivas som ”fossiliserade exorcistiska sociala ritualer med en 
historisk bas […] proportionerlig med den känsla av alienation som produce-
rar dem”.217 Den största skillnaden till kategorisering, vilken är nödvändig 
för att kunna hantera omvärlden, är att stereotypen förnekar allt flexibelt 
tänkande och fixerar sitt objekt som statisk kategori i intresse av de makt-
strukturer som den upprätthåller.218 

Stereotypen är ofta ambivalent med två sidor; en demoniserande och en 
idealiserande, exempelvis den ädle vilden/den barbariske vilden, den fallna 
kvinnan/husets ängel.219  

Med detta sagt, skulle man också kunna säga att ”naturen” och dess olika 
livsformer framställs stereotypt, också i moderna utställningar? Här är det 
intressant att olika sociologiska, filosofiska och postkoloniala diskussioner 
om ”den Andre” och representationer av den andre överhuvudtaget sällan 
reflekterar över att andra livsformer än de som klassificeras som mänskliga 

                               
214 Se t.ex. Simpson, Making Representations. Museums in the Post-Colonial Era, s. 1,3 ff, 35 
f, om vetenskaplig kolonialism, passiviserade informanter, eurocentriskt historieskrivande, 
delaktighet och tidsfrysningar. Se även texter i Karp & Lavine, (red.), Exhibiting Cultures, 
exempelvis Vogels, Cliffords och Hudsons om utomeuropeisk kultur presenterad som konst 
eller skyltfönstervaror. 
215 I ”Presenting ’the Other’. Dilemmas for Ethnographic Museums”, 1998, förespråkar dock 
Ulla Wagner temabaserade utställningar som sätter “oss själva” i samma ram som “de andra”. 
Hon förespråkar också att komma bort från auktoritära konstateranden, och att komma i dia-
log med publiken. 
216 Pickering, Stereotyping. The Politics of Representation, 2001, s. 47, 48, 41, 174, 168 ff. 
217 Ibid., s. 43 f, med referens till Bernt Ostendorf. 
218 Ibid., s. 3. 
219 Jfr ibid., s. 5. 
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också skulle kunna inkluderas i dessa diskussioner, samt att ”den andre” 
också skulle kunna framställas som ”oss själva” 220.  

Tidigare forskning om naturhistoriska museer 
Forskningen om museer är idag rik och mångskiftande. Som påpekats i in-
ledningen har den främst behandlat kulturhistoriska museer, med en övervikt 
för skildringar av deras framväxt och historia, medan studier av samtida 
utställningar i allmänhet och naturhistoriska sådana i synnerhet varit mer 
frånvarande. Genusperspektiv på museer är ett litet men växande område, 
men även här gäller företrädesvis studier av kulturhistoriska museer. Miljö-
perspektiv på museer är ett ännu mindre område. I de senaste årens museo-
logi har de beskrivande verken över enskilda museers framväxt komplette-
rats med kritiska eller mer teoretiserande perspektiv. Liksom många kultur-
studier är dessa ofta inspirerade av Michel Foucaults teorier om makt, kun-
skap, övervakning och disciplinering i historiskt jämförande perspektiv, 
exempelvis sociologen Tony Bennetts studie The Birth of the Museum och 
Eilean Hooper Greenhills Museums and the Shaping of Knowledge221. Tesen 
som drivs av Bennett är att de moderna museerna, som växte fram under 
1800-talet, genom sina gallerior och sitt upplysningsprojekt disciplinerade 
sina besökare till att bli civiliserade medborgare. Carla Yannis Natures Mu-
seum. Victorian Science and the Architecture of Displays fokuserar som 
titeln anger arkitekturens roll i “legitimerandet av kunskap” i ett Foucault-
inspirerat studium av tre äldre brittiska museer, där hon i en kritik mot Tony 
Bennett hävdar att arkitekturen ej kan bestämma meningsskapande och där 
slutpoängen är ett försvar av äldre utställningsstilar då museerna ändå inte 
kan tävla med moderna medier och då de ändå erbjuder något unikt i form av 
föremål och dess tredimensionella morfologi.222 I Stuffed Animals and Pick-
led Heads. The Culture and Evolution of Natural History Museums, studerar 
filosofen Stephen T. Asma taxidermins historia och samtida existens vid ett 
urval museer i England och Frankrike. Huvudsyftet är att ge en bild av de 
som historiskt jobbat bakom kulisserna, men även att ”avslöja de kulturella 
och teoretiska föreställningar som museiutställningar skapar och speglar.”223 

                               
220 Se t.ex. Hall, “The Spectacle of the ’Other’”, i Hall (red.), Representation, s. 225 ff, där 
han diskuterar bilden av svarta idrottsmän. Han frågar läsaren vad relationen är mellan att 
sexualitet kopplas till ras och etnicitet i representationer av annanhet och skillnad (s. 231). 
Mitt förslag till svar är att negativ annanhet ofta kopplas till djuriskhet som i sin tur kopplas 
till ohämmad sexualitet. Djuret kan således förstås som urtypen eller arketypen för ”den And-
re”, som ofta konstrueras som mer våldsam, mer sexuell, mer glupsk osv. 
221 Bennett, The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, 1995. Hooper-Greenhill, 
Museums and the Shaping of Knowledge, 1992. 
222 Yanni, Nature’s Museums. Victorian Science and the Architecture of Display, 1999. Hon 
behandlar framför allt Oxford University Museum, Edingburgh Museum of Science and Art 
och Natural History Museum i London. 
223 Asma, Stuffed Animals and Pickled Heads, 2001, s. XI f. 



 71

Dock görs inga direkta utställningsanalyser, framför allt inte av samtida ut-
ställningar. 

Under rubriken Naturens teater, liknelsens innebörder, presenterade jag 
ovan Beckmans avhandling om Naturhistoriska riksmuseets framväxt fram 
till 1925, från vilken jag hämtat många historiska referenser. För Riksmuse-
ets historia använder jag även de äldre källorna Naturhistoriska riksmuseets 
historia (1916), Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet. Ett 
bidrag till zoologiens historia (1952), och Engström (red.), Naturen berättar. 
Utveckling och forskning vid Naturhistoriska riksmuseet (1989), vilka inte 
innehåller några redovisningar eller analyser av utställningar, och för Göte-
borgs naturhistoriska museums historia Jägerskiöld, Naturhistoriska Museet 
i Slottsskogen. Dess historia, byggnad, inredning och invigning (1924) och 
Hasselgréen, Ostindiska huset. Göteborgs museum (1983). I artiklarna ”Arv 
och nation. Nationalromantik i ett naturhistoriskt museum”, samt ”Naturve-
tenskap och naturhistoria. Konflikten i en museiutställning 1923”, tolkar 
Erik Hedqvist Göteborgs naturhistoriska museums utställning från 1920-talet 
mot bakgrund av det andliga och politiska klimat som rådde vid tiden för 
museets uppförande.224 

Konstvetaren Karen Wonders avhandling Habitat Dioramas. Illusions of 
Wilderness in the World of Natural History behandlar i konst- och veten-
skapshistoriskt perspektiv dioramats utveckling i Sverige och USA 1880–
1950 i framför allt kartläggande tillkomstperspektiv.225 

En numera modern klassiker ifråga om utställningsanalyser, känd utanför 
museologin, är biologen och kulturforskaren Donna Haraways “Teddy Bear 
Patriarchy. Taxidermy in the Garden of Eden, New York City 1908–1936”, i 
vilken en del av en utställning i American Museum of Natural History i New 
York analyseras. Studien är en delstudie i Primate Visions226 som framför 
allt handlar om primatologins (läran om primater, ”apforskningens”227) histo-
ria, och om hur föreställningar av ras, kön och klass genomsyrade denna 
vetenskap. Primatologin syftade till stor del till att genom studiet av apor 
studera människans ”natur”, och antog därmed att större apor, genom det 
evolutionära släktskapet, kunde representera denna mänskliga natur som ett 
slags kulturlösa fundament. Det evolutionära och civilisatoriska tänkandet 
innebar en hierarki med små apor i botten, därefter människoapor, afrikaner 
och andra ”naturfolk”, asiater och högst upp västerlänningar. Haraway pekar 

                               
224 I Nordisk museologi nr 1 2003, s. 95–110, respektive i Lundberg & Rådberg (red.), Kun-
skapsarv och museum , 1997. 
225 Wonders, Habitat Dioramas. Illusions of Wilderness in Museums of Natural History, 1993. 
226 Haraway, “Teddy Bear Patriarchy. Taxedermy in the Garden of Eden, New York City 
1908-1936”, i Primate Visions. Gender, Race and Nature in the world of modern science, 
1989, s. 26–58. 
227 I engelskan skiljer man mellan ”monkeys” och ”apes”. Båda samt människan ingår i kate-
gorin primater. 
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vidare på hur senare forskare, exempelvis Sarah Blaffer Hrdy, lyft fram 
andra aspekter än konkurrens och hanlig dominans. 

I ”Teddy Bear Patriarchy”228 tolkar Haraway museets ”African Hall” med 
afrikanska däggdjur, skapad av vetenskapsmannen, fotografen, konstnären 
och jägaren Carl Akley och öppnad 1936, och sätter denna i en biografisk 
och samhällelig insamlarkontext. Titeln syftar på att dåvarande president 
Theodore ”Teddy” Roosevelt, museets beskyddare, var en stor ”conservatio-
nist” (naturvårdare) och entusiastisk storviltsjägare, bland annat tillsammans 
med Akley. För att besökaren skall nå African Hall passeras ”Roosevelt 
Memorial atrium”, liksom museet i klassiserande stil, där Roosevelt står 
staty ”majestically mounted as a father and protector between two ’primiti-
ve’ men, an American Indian and an African, both standing, dressed as “sa-
vages”229, med en inskription som beskriver Roosevelt som stor ledare, för-
svarare av folkets rättigheter och av naturen. Inskriptionerna TRUTH, 
KNOWLEDGE, VISION (sanning, kunskap, vision) garanterar sanning och 
seriös vetenskaplighet. Väl inne finns väggmålningar som upphöjer Roose-
velts liv och inskriptioner där mandom och mod står i centrum, under rubri-
kerna Nature, Youth, Manhood, State, vilka framför allt riktar sig till unga 
pojkar i ett uppfostrande syfte.230 Analysen handlar om hur konstruktionen 
av Naturen också innefattar konstruktionen av nation, kön och ras, där man-
lighet knyts till jakt och våld – det som förenar manligheten jorden runt är 
”man the hunter”231. Dödande-akten, naturligtvis på ett sportmannamässigt 
sätt, var det som ansågs förena människan med en ursprunglig och försvin-
nande natur.232 Den utställningsanalys som Haraway gör är av detta Roose-
velts atrium, samt av Akleys Afrikan Hall, framför allt av dioramat med den 
stora gorillan, ”the Giant of Karissimbi”.233 Salen liknas vid en katedral där 
varje sidodiorama, som upplyses inifrån, liknas vid ett sidokor eller scen, 
oftast innehållande en hane, en eller två honor och en unge ”i sin miljö”, så 
kallade ”Habitat groups”. Haraway pekar på att det ansågs nödvändigt att 
”typexemplaret” var perfekt, tillräckligt stort, med tillräckligt vacker färg-
teckning, symmetriska betar eller horn etcetera; gamla eller tilltufsade djur 
ratades. Det perfekta inrymmer också den vuxna hanen som norm på det 
sättet att det i jakten inte alls var lika viktigt att hitta den perfekta honan som 
                               
228 som i sin tur är en del av bokens första del: ”Monkeys and Monopoly Capitalism: Primato-
logy before World War II” 
229 Haraway, “Teddy Bear Patriarchy. Taxidermy in the Garden of Eden, New York City 
1908–1936”, s. 27. 
230 Jfr med idéströmningen ”Muscular Chistianity”, som Roosevelt var en förespråkare av. Se 
Clifford Putney, Muscular Christianity. Manhood and Sports in Protestant America, 1880-
1920, 2001. 
231 Haraway, a.a., s. 28 
232 Ibid., s. 48. Om sambandet mellan jakt, nöje, finansiering och samlande under sent 1800-
tal och tidigt 1900-tal, se även Wonders, Habitat Dioramas, s. 149–160 (”A sportsman’s 
Eden”), om African Hall, s. 170–177. 
233 Många av museets salar och dioramor kan ses på museets hemsida: 
http://www.amnh.org/exhibitions/dioramas/ (2008-06-25).  
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att hitta den perfekta hanen.234 Dioramat med han- gorillan höjd över hona 
och unge lyfter Haraway fram för att det är visuellt framträdande, tillika 
Akleys stora personliga, professionella men också sista, triumf. 235 

Haraway låter Carl Akleys biografi och insamlarkontexten, framför allt 
om jakten på och monterandet av gorillagruppen 1921–1926, stå i fokus, 
med framför allt Akleys dagböcker som källa. Det hela blir en berättelse 
”bakom scenen”; en konkretisering och historisk exemplifiering av en kolo-
nial maktstruktur, där vi bland annat får veta att Akley med följe dödade 
eller försökte döda varje apa de såg,236 och där de så kallade infödingarna 
eller vildarna figurerade som bärare/tjänare och som komiska eller naiva 
staffagefigurer, som antingen ”förstörda” eller ”oförstörda”, liksom den na-
tur de betecknade: en berättelse där våld kontrasterar det liv som dioramat 
simulerar. Till detta knyts också hallens och dess samlingars (1888–1930) 
intima sammankoppling med framväxten av den vita monopolkapitalistiska 
klassen, museets sponsorer (till skillnad från europeiska museer var/är de 
amerikanska museerna ofta privata institutioner), och till forskningsverk-
samheten på museet som bland annat handlade om ras- och socialhygien, 
vilken bland annat fick striktare invandringslagar till följd. Akely var också 
en nydanare inom den moderna taxidermin – konsten att konservera och 
montera döda djurkroppar, så att de såg mer levande och mindre uppstoppa-
de ut.237 Intressant i sammanhanget är att Akley var kritisk till alla former av 
”spratt” eller förfalskningar av verkligheten, som då var populärt både inom 
den framväxande film- och fotografikonsten och i taxidermin (monterandet 
av djur). Han ville förmedla sanning och realism. 

Den holländske litteraturprofessorn, kulturkritikern och konstnären Mieke 
Bal har analyserat flera utställningar vid samma museum: ”Hall of Asian 
Peoples” och ”Hall of African Peoples”238, och på vilka sätt utställningarna 
hanterar och förstår sitt koloniala ursprung i dessa utställningar som genom 
sitt kulturhistoriska värde till stora delar fått stå oförändrade. Hennes främsta 
poäng är att djur och ”annorlunda folk” presenteras tillsammans med djur 
och natur på ena sidan Central Park, medan Konsten med stort K presenteras 
på den andra (i Metropolitan Museum of Art), och att ”de Andra” därmed 
fråntas historia, utveckling, individualitet, och att det, trots vissa försök, 
                               
234 Haraway, a.a., s. 30, 40 f. 
235 Efter arbetet återvände Akley till Afrika men dog strax av utmattning, varpå han begravdes 
i ett valv av lavasten i en elementtät kista av stål, överdragen med cementsten, omgiven av ett 
högt staket, på den plats dioramat simulerar, vid vulkanen. 
236 Haraway skriver intressant nog en passant om att Akley visste att ”Prinsen av Sverige” just 
hade varit där och skjutit 14 stora apor, och därför kunde aporna vara svårare att få tag på, 
a.a., s. 33. 
237 Se även Wonders, Habitat Dioramas, för en genomgång av taxidermins utveckling och 
dioramats framväxt i Sverige och USA. Haraway pekar också på hur Akley alltmer använde 
fotografiet och filmen. Det finns en stor likhet mellan Akley och Bruno Liljefors i det att både 
alltmer gick över till att ”jaga med kameran”. 
238 Mieke Bal, Double Exposures: the Subject of Cultural Analysis, 1996, kap. I. Hon genom-
förde analyserna 1991. 
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finns en brist på reflekterande inslag i de daterade utställningarna vars texter 
och iscensättningar signalerar ”så här är det”. Hon ger bitvis förslag på hur 
man kan ändra budskapen utan att förstöra museet som metamuseum, genom 
att exempelvis anknyta till västerländska myter, lägga till speglar och reflek-
terande texter: om bara själva berättarrösten synliggjordes, skulle museerna 
bättre kunna möta den postmoderna kritiken. Dock är det symptomatiskt att 
övriga utställningar (de ”naturhistoriska”) inte tas upp, även om hon nämner 
att “Det är ironiskt att naturhistoria exkluderar historia, och genom den ex-
kluderingen exkluderas naturen själv.”239 

I ”Visual Stories” analyserar Ann Reynolds den permanenta utställningen 
“Man and Nature” från 1951 i samma museum, en utställning som ville föra 
fram den “nya” vetenskapen ekologi i ett lokalt perspektiv. Analysen innebär 
en beskrivning av bakgrunden till och mannen bakom utställningen, samt 
överblick över innehållet240.  

Pedagogen och Human-animal-studies- forskaren Helena Pedersen har i 
sin avhandling The School and the Animal Other följt ett urval gymnasie-
klasser med inriktning mot naturbruk eller djurvård för att studera hur skola, 
lärare och elever hanterar relationen djur–människa i frågor som jakt, kött-
konsumtion, djurexperiment, zoologiska parker och så vidare. I denna studie 
ingår också ett kapitel där en klass besöker Naturhistoriska riksmuseets ma-
gasin, där en dissonans framträder mellan guidens och lärarens presentatio-
ner och elevernas uttalanden och tolkningar.241 

Museologen Peter Davis’ Museums and the Natural Environment är cen-
tral när det gäller miljöperspektiv på museer. Med fokus på de stora anglo-
saxiska museerna behandlar den hur miljöfrågorna från och med det tidiga 
1900-talet påverkat de naturhistoriska museernas forskning och utställning-
ar.242 Denna studie samt museiutredningar, behandlas dock senare under 
rubriken Miljöproblematikens intåg på museerna. 

Ovan nämnda studier innebär inga analyser av hela museers utställningar. 
Inte heller innebär de analyser av samtidsproducerade utställningar. Studier 
av naturhistoriska museers samtidsproducerade utställningar är jag därmed 
relativt ensam om, och vad jag vet helt ensam när det gäller den här behand-
lade empirin. I Hetero, en populärvetenskaplig bok om genus och hetero-
normativitet, har Sandra Dahlén dock gjort en minianalys av ett diorama på 
Naturhistoriska riksmuseet, vilken jag återkommer till i min egen analys. 

                               
239 (Min övers.) Bal, Double Exposures, s. 49. Jfr med mina diskussioner om föreställningar 
om naturen som föränderlig eller oföränderlig, dels i analyserna, dels i teoretisk fördjupning.  
240 Reynolds, ”Visual Stories” i L. Cooke och P. Wollen (red,), Visual Display: Culture Be-
yond Appearances, 1995. 
241 Pedersen, The School and the Animal Other. An Ethnography of Human-Animal Relations 
in Education, 2007. 
242 Davis, Museums and the Natural Environment. The Role of Natural History Museums in 
Biological Conservation. 1996, s. 2. 
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Även om den museologiska litteraturen växer är analyser av konkreta ut-
ställningar, särskilt naturhistoriska, fortfarande relativt ovanliga, vilket också 
inneburit en svårighet att hitta någon direkt metodologisk referenspunkt. Jag 
skall sist här nämna ytterligare en studie av kulturhistoriska utställningar. 
2005 skrev sociologen Mats Börjesson artikeln ”Vad gör en museiutställ-
ning? Om social kategorisering, historiens framsteg och museernas nya roll” 
som är en diskursanalys av utställningar i Nordiska museet (en tillfällig om 
fotografi), Medelhavsmuseet och Etnografiska museet (Indianer, Den ska-
pande människan samt en tillfällig utställning om Sten Bergman) december 
2004. Utgångspunkten är hur sociala kategorier presenteras, och hur utställ-
ningarna presenteras för att nå trovärdighet i sitt berättande. ”Vad gör ut-
ställningen? Hur går det till när vi som besökare blir övertygade om det vi 
ser?”243 Han lägger explicit fokus på utställningstexter (men gör sig samti-
digt till talesman för ”vi som besökare”, vilket kan vara problematiskt då de 
flesta inte läser utställningstexter). Det diskursanalytiska perspektivet inne-
bär att utställningen ”analyseras på utställningens nivå, med grundfrågan: 
vad gör utställningen? Vad händer om vi ser en utställning som en handling, 
där bilder, föremål, texter och dramaturgi i vidare mening analyseras som 
produktion av kronologi och sammanhang? Med utgångspunkten att språk är 
handling handlar det då om att bedriva diskursanalys på diskursens egen nivå 
och inte söka efter det som eventuellt ligger bakom språket, att inte försöka 
spåra vad språket refererar till. ”Gör handlar om vad den gör ”potentiellt och 
förslagsvis. Varje skildring, också denna, är med nödvändighet partiell och 
en av flera tänkbara.” Artikelns centrala slutsats är att museitexterna börjar 
bli mer självreflexiva och ifrågasättande gentemot sin egen historia och tidi-
gare historieskrivning (”Essentiella beskrivningar varvas ofta med reflekte-
rande inslag av uppgörelsekaraktär”244, om Etnografiska museet) men att 
detta samtidigt ofta innebär en syn på samtiden som mer upplyst och för-
domsfri, som innehavare av den rätta versionen och berättelsen. Den nya 
utställningen ”blir ytterligare en i raden av utvecklingsoptimistiska berättel-
ser, där den senaste utställaren är mindre fördomsfull och mera upplyst än 
den tidigare.”245 En annan central slutsats är att kulturbegreppet står intakt 
medan andra skillnadsskapanden kritiseras. En reflektion över Börjessons 
text är att vi lever i ett slags reflektionernas ständiga spel i sann postmodern 
anda, samt att även hans analys måhända har en underliggande vilja att fram-
stå som mer upplyst och sann än de texter den analyserar. Hans analys är 
viktig och jag delar hans slutsatser men jag skulle också vilja peka på att 
utställningarnas självreflekterande inslag blir ett slags ad hoc-lösning i stället 
för att ändra på de mer djupgående strukturerna. Jag vill förespråka tematis-
ka men också självreflexiva utställningar som dock inte hävdar att det finns 

                               
243 Börjesson, ”Vad gör en museiutställning?, RIG nr 4 2005, s. 193. 
244 Ibid., s. 201. 
245 Ibid., s. 202. 
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en sann berättelse utan på ett vetenskapligt sätt presenterar alternativa teorier 
och berättelser (till exempel den om kannibalism). I Börjessons analys be-
handlas inte det frånvarande, exempelvis berättelser om alternativa perspek-
tiv. Det konstateras: ”Ty även om vi köper idén om vikten av att förändra 
perspektivet så är upplysningsvisionen, vilken inbegriper humanitetens 
framåtskridande, förborgad här. I grunden ser vi här samma framstegs- och 
civilisationsförlopp som vi annars vill problematisera eller rent av avfärda. 
Att de just nu levande generationerna vet bättre än tidigare generationer blir 
till en lycklig historisk slump”.246 ”Vi:et” innebär här förmodligen vi upplys-
ta postmodernister. Han berör dock själva brännpunkten i den västerländska 
diskursen, vilken också diskuteras i till exempel utvecklings- och bistånds-
studier: Finns det universella värden om vad det goda (samhället) är? Inne-
bär inte allt slags bistånd en kolonial mission, även om den skulle förändra 
sina perspektiv och även inkludera ”de andras” lokala röster? 

Tidigare forskning om naturfilm 
Idéhistorikern Greg Mitmans Reel Nature. Americas Romance with Wildlife 
on film, gäller naturfilmens historia i USA fram till 1970-talet. Mitman pekar 
på hur tätt sammankopplade filmerna är med amerikanska värderingar om 
individualism, frihet, kärnfamilj, och religion, och hur filmernas idoga ute-
slutande av människor, samt strävandet efter ”autenticitet” till stor del bidra-
git till konstruktionen av bilden av den ”orörda vildmarken” (pristine wil-
derness), och hur sammankopplad denna bild blivit med ”conservation poli-
cy” (bevarande/naturskydd), både i USA och i Afrika. Boken innehåller ock-
så många exempel på hur scener som framstår som autentiska egentligen är 
arrangerade och formade genom musiksättning och annan inramning.247 De-
rek Bousé pekar i Wildlife Films på likheterna mellan amerikansk spelfilm 
och ”Wildlifefilm” och hur de influerat varandra. Walt Disneys dokumentära 
True Life Adventure- serie (1948–1960), vilken även Mitman behandlar, 
inspirerades av samma bolags tecknade serier (exempelvis Bambi, 1942), 
och i sin tur påverkade dessa ”dokumentärer” andra naturfilmer. Bousé po-
ängterar att profitdrivna mediabilder sällan har hjälpt publiken till en bättre 
förståelse av vetenskapliga fakta, men att deras syfte inte heller har varit det. 
Djuren förstås som hjältar, föräldrar och barn, och därmed missförstås evolu-
tion och beteendeekologi.248 

Medieforskaren Hillevi Ganetz har introducerat den kulturvetenskapliga 
analysen av naturfilm i Sverige, och hennes analys av filmer om älgar och 
lejon visade i Sveriges television 1979–2000, visar hur dessa filmer anpassar 
sina berättelser efter stereotypa könsroller och föreställningar om ”naturlig” 

                               
246 Ibid., s. 205. 
247 Gregg Mitman, Reel Nature. America’s romance with wildlife on film, 1999. 
248 Derck Bousé, Wildlife Films, 2000. 
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sexualitet och ”naturligt” familjebildande. Hanar framställs som aktiva och 
honor passiva, och homo-, bi-, eller annan icke-reproduktiv sexualitet exklu-
deras ur bilden, trots att en mängd forskning visar på en mångfald beteenden, 
kön och ”könsroller” (se vidare nedan under rubriken ”Andro- och antropo-
centriska könsstereotyper”). Ofta framställs djur i ”kärnfamiljer” med 
”mamma pappa barn”, och titlar som ”Lejonkungen”, ”Djurens konung” och 
”Skogens konung” exemplifierar och reproducerar en patriarkal och hetero-
normativ världsbild. Vi har bara blivit så inskolade i dessa filmers berättelser 
att de flesta av oss inte märker det. Ganetz introducerar begreppen kulturell 
bumerang och genusslentrian, där det första avser att kulturella normer först 
projiceras på naturen, vilket i sin tur blir en normativ förebild för samhället, 
och det andra att genuskonstruktionerna inte är en ”konspiration” från pro-
ducenternas sida utan en oreflekterad rutinartad praktik.249 När detta skrivs 
pågår ett forskningsprojekt där Ganetz tillsammans med evolutionsbiolog 
Måns Andersson studerar ett större urval SVT-sända naturfilmer som kom-
mer att analyseras med avseende på representationer av kön, sexualitet och 
etnicitet. 

Andro- och antropocentriska stereotyper 
Ovan refererade forskning grundar sig i sin tur på nyare forskning om djurs 
diversifierade sexualitet, reproduktion och sociala praktiker, exempelvis den 
amerikanske biologen Bruce Bagemihl, som menar att det länge varit tabu 
inom forskningen att nämna bi-, homo-, poly- eller autoerotisk sexualitet, 
eller icke-reproduktiva sexuella aktiviteter. På senare tid har man erkänt 
deras förekomst, men tolkat dem som ”misstag” eftersom de inte passar in i 
den förhärskande evolutionsteorin som går ut på att parning och (vad som 
kan tolkas som) sexuella aktiviteter endast syftar till avkomma. Bagemihl 
har under tio år sammanställt resultat om olika arters sexualitet och publice-
rat detta i den digra volymen Biological Excuberance.250 Andra referenser är 

                               
249 Ganetz, ”Skogens konung och djurens konung i TV: Natur, kultur och genus i naturfilm”, 
Nordicom Information nr 1 2004. 
250 Bagemihl, Biological Exuberance. Animal Homosexuality and Natural Diversity, 1999. 
Bagemihl påpekar att tabut kring att synliggöra bland annat berott på en rädsla bland forskar-
na att själva bli “beskyllda” för att vara homosexuella. 
Se även Silverin, ”Djurrikets sexuella mångfald”, Forskning och framsteg nr 4 2003, som ger 
exemplen vitsvanshjort, giraff, humboltpingvin, grågås, flasknosdelfin, gorilla, elefanttjur, 
blåmes, svartmes och svart svan. ”Livslång homosexualitet har konstaterats hos enstaka indi-
vider bland trettio fågelarter och lika många äggdjursarter, däribland tio primater […] men 
mycket vanligare är att vissa individer inom en art beter sig bisexuellt”, ”Bland dvärgschim-
panserna tycks alla vara bisexuella (s. 27)”. Bagemihl pekar också på att djuren njuter och får 
orgasm utan en tanke på fortplantning. Sätt att söka passa in detta i den evolutionära model-
len, t.ex. genom ”hjälparhypotesen”, är ofta inte trovärdiga. 
Se även etologerna Temerin & Enquist, ”Naturligt är mångfalden”, Svenska Dagbladet 1996-
01-07, som hänvisar till Franz de Waal. De refererar också till studier av gäss, måsar och 
skäggdoppingar, och menar att man kanske inte alltid kan finna funktionellt evolutionära 
förklaringar. Homo- och bi-sexuella beteenden i vid bemärkelse har bland däggdjur observe-
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zoologen Paul Vasey och etologen Frans de Waal, som i Peacemaking 
among Primates (1989) beskriver dvärgschimpansers/Bonobos polymorfa 
sexualitet. I Sverige har Måns Andersson och Miriam A. Eliasson formulerat 
fenomenet som ”andro- och antropocentriska könssterotyper” i artikeln med 
det träffande namnet ”Hur görs djur? Könsstereotyper och androcentrism i 
studier av andra arter än Homo Sapiens”251. Deras främste referens är biolo-
gen Marlene Zuks Sexual Selections. What We Can and Can’t learn about 
Sex from Animals (2002) men även ovan nämnda Bagemilhl.252 Andersson 
har också noterat att många av de plastdjur som bland annat säljs i leksaksaf-
färer och museishoppar ofta uppvisar ett genomgående mönster: att hanarna 
framställs med uppsträckta huvuden medan honorna böjer ner sina huv-
den.253 

Diskussionen om giltigheten av begreppet ”dokumentär” (till skillnad från 
”fiktion”), är något av en minsta gemensam nämnare i kritiska studier av 
dokumentärfilm, dokumentärfotografi och nyhetsförmedling. Också det do-
kumentära erkänns vara fiktion, konstruktion etcetera Men är inte alla genrer 
ett resultat av selektiva uteslutningar och inneslutningar, vinklingar, intres-
sen, men i olika grad? Lykke och Bryld tar i en studie av tre vetenskapsdo-
kumentärer – Kärlekens mirakel (Lennart Nilsson 2000), The Unknown 
World (Lennart Nilsson 1996) samt Microcosmos (Nuridsany & Pérennou 
1996) – upp paradoxen med att genren eftersträvar objektivitet, realism och 
transparens men att de samtidigt är resultat av urval, vinkling och tekniska 
instrument: ”Ved den manglende visuelle eller tekstuelle refleksion over 
kameraøjets betydning opretholder alle tre filmillusionen om realisme og 
transparens.” 254 

                                                                                                                             
rats mellan honor hos 71 arter och mellan hanar hos 63 arter. Hos 43 arter av däggdjur har det 
observerats att honan bestiger hanen. 
251 I Kvinnovetenskaplig tidskrift 2–3 2006. Andropocentrism blir en ordlek och sammanflät-
ning av antropocentrisk (människocentrerad) och androcentrisk (manscentrerad, system där 
mannen/hanen är norm). Se även biolog Malin Ah King, ”Genusperspektiv på evolutions-
forskning”, forskningsansökan presenterad vid Centrum för Genusvetenskap, Uppsala univer-
sitet 2006-09-21. Bland hennes referenser återfinns Marlene Zuk och Bagemihl. 
252 Det skall här påpekas att själva begreppen homo- hetero- och bisexualitet är relativt sentida 
klassifikationer och produkter av 1800-talets medicinska diagnostisering, vilket bl.a. Foucault 
visar i sitt verk om sexualitetens historia. Se även Jens Rydström, Sinners and Citizens. Besti-
ality and Homosexuality in Sweden 1880–1950, 2001: ordet homosexuell skapades omkring 
1870. Sex gick från att ha varit något man gör till något man är, och har därmed i människors 
medvetanden införlivats som fasta identitetskategorier eller ”läggningar”. I gör- stadiet kunde 
handlingen i sig betraktas som kriminell: ”Sodomi” definierades som tidelag, homosex och 
annan icke-reproduktiv sex. Det behöver väl här knappast heller påpekas att sexuella normer 
är historiskt och kulturellt föränderliga, med antikens Grekland och Sambiafolket på Nya 
Guinea som några exempel (se Don Kulik, Från kön till genus, 1987.)  
253 Andersson, ”När Nemos pappa bytte kön. Stereotyper av kön från lekskola till laboratori-
er.” Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, presentation 2006-11-30. 
254 Lykke & Bryld, ”Kønsceller, mikrober og mariehøns. Videnskapsdokumentärens cyborg-
blik”, i Bryld & Markusen (red.), Cyberkulturer & rekonfigurationer (2003), citat, s. 182. 
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Medieforskaren Lindahl Elliott menar, med utgångspunkt i en vid defini-
tion av antropomorfism, att naturfilmen antropomorfiserar redan genom 
inramningen (”framing”: att inkludera och exkludera), urvalet, klippningen 
och berättelsen, och att denna antropomorfism är resultat av en dialektik 
mellan det sociala, institutionella och det personliga, där det ”personliga 
förstås som en individs diskursivt positionerade förverkligande av det sociala 
signifikationsnätet”.255 

Antropomorfisering – en problematisering 
Den lexikala definitionen av antropomorfism är: ”föreställningen att en gu-
dom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har människoliknande 
gestalt (fysiskt antropomorfism) eller människoliknande själsliv (psykisk 
antropomorfism), till exempel när fablernas djur talar som människor. An-
tropomorfism kallas det också när vi antar att djurens beteenden styrs av 
motiv liknande människans, något som kritiserats i modern etologi”.256 När 
man talar om representationer av djur i exempelvis naturdokumentärer eller 
Disneyfilmer varnas det ofta för denna antropomorfism eller antropomorfise-
ring. Det är farligt att förmänskliga djur, säger både naturvetare och kultur-
vetare257, och därmed kritiseras ”gamla” filmer som exempelvis Den levande 
skogen, från 1966258, som kan beskrivas som anekdotisk med termer som 
”romantik”, ”äktenskap”, ”flytta”, ”bostadskö”, ”kärleken är blind”, ”gran-
narna”, ”bröllopsfesterna”, ”Man måste ju snygga upp sig lite innan dansan-
det kan börja”, ”Det blir ett nytt bröllop”, ”kärleksläger”, ”inte alls för stora 
fodringar på ett hem”, ”dans”, ”duka upp vad krävan förmår”, ”toalettrum”, 
och ”uppbrottsstämning.”  

Men dels utgår man i en sådan kritik från att man kan komma fram till 
”sanningen” om djuren – att det finns ett objektivt och renodlat språk fritt 
från kulturella inflytanden, dels utgår man från att det finns något essentiellt 
mänskligt, exempelvis förnuft, medveten handling, språk, förmåga att plane-
ra, förmåga att lida och kärlek, som inte ”djuren” delar. De positivistiskt 
lagda kritikerna har inte varit medvetna om att vi alltid anlägger historiskt 
och kulturellt föränderliga uppfattningar på vår omvärld och därmed också 

                               
255 Lindahl Elliot, ”Signs of Antropomorphism. The Case of Natural History Television 
Documentaries”, Social Semiotics, Vol 11, 2001: 3, s. 290 ff (min övers.). Denna vida defini-
tion av antropomorfism innebär således att inte bara överförandet av egenskaper, utan själva 
seendet och betecknandet inkluderas. Tecknets mening konstrueras genom andra ”partiska” 
begrepp (s. 293). 
256 Gerhardsson & Beskow, ”Antropomorfism” i Nationalencyklopedin 1989, samt nätupplaga 
2006-01-23. 
257 För naturvetare, se exempel i Eileen Crist, Images of Animals. Antropomorphism and the 
Animal Mind, 2000, och för kulturvetare exempelvis Bousés analys ovan. 
258 ”Dokumentärfilm om djurlivet i Sverige” av Stig Wesslén, visad SVT 1 nyårsafton 2002, 
samt 2005-12-28. Även TV1 1984-03-22, TV2 1989-12-27 (Svensk filmdatabas, Svenska 
filminstitutet). 
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på djuren. De har inte heller reflekterat över vilket slags förmänskligande vi 
gör, det vill säga vilka normer, stereotyper och värderingar vi utgår från där 
vi förmänskligar, och kan därmed sägas ha utgått från vissa oreflekterade 
värden och föreställningar om människans natur. Därmed har denna defini-
tion inte heller bidragit till att problematisera hur dessa föreställningar och 
normer genom att naturliggöras kan bli till moralisk förebild för oss själva, 
enligt formeln det naturliga är det goda, rätta, normala eller oundvikliga.  

Genus- och kulturvetenskaplig kritik utgår ofta från de två sistnämnda 
punkterna, men utan att närmare reflektera över sin reproduktion av männi-
ska/djur-dualismen (på engelska uttryckt som ”human-animal-boundary-
work”) och utan att reflektera över att vi även inom vetenskapen alltid tende-
rar att projicera kulturella värderingar, bland annat på djur. Vill vi se hetero-
sexualitet så tenderar vi antagligen att se det, vill vi se en mångfald av sexu-
ella beteenden så ser vi det. Utsagor som att ”naturen är egentligen jätteper-
vers”259, kan med andra ord förstås som en lika stor ”kulturell projicering” 
som att heterosexualitet är det naturliga tillståndet. Frågan är om dessa ”kul-
turella projiceringar” kan ske i olika grad. 

Filmer som ovan nämnda ”Den levande skogen” karaktäriseras ofta av 
”trevlighet”. Liksom Disneys naturfilmer (1948–1960) undviker eller censu-
rerar de sex och våld, till skillnad mot dagens naturfilmer, som snarare byg-
ger mycket av sitt bildspråk och sina berättelser på just sex och våld.260 De 
äldre filmerna kan upplevas som mer antropomorfiserande än samtida natur-
filmer i det att de skapar kronologiska berättelser och historier om djurens 
handlingar och utseenden, för igenkänning och identifikation. Men kan det 
inte snarare vara så, att vi är blinda just för hur vår tids normer och värde-
ringar i naturfilmerna kommer till uttryck? Eftersom vi i viss mån avlägsnat 
oss från 1950- och 60-talens kulturella norm- och värderingssystem med 
rötter i 1800-talets borgerlighet, med kärnfamiljens olika roller, ”trevnad” 
och ceremonier, så blir just det tydligare för oss än det system vi lever mitt 
inne i. Vi kommer som medieforskaren Lindahl Elliot påpekat alltid att be-
trakta djur genom våra egna värderingar, begrepp och modeller, och på så 

                               
259 Edgar, ”Delfiner riktiga snuskhumrar”, Aftonbladet 2003-02-21. 
260 Det finns givetvis olika genrer inom naturfilmen. Mitman påpekar att naturfilmen under 
1990-talet gick mot en ökad fokusering på våld och sex, något som den tidigare undvikit, och 
som fortfarande ofta undviks i enlighet med mallen från Disneys ”True Life Adventures”, där 
naturen framställs som en idyll och väv där djuren lever i balans med varandra i familjer 
under Gud (Mitman, Reel Nature, s. 110 f, 125–127 f, 130, 141 f). En intressant iakttagelse 
som jag har gjort och som inte bara gäller den senaste tidens naturfilm, utan generellt, är att i 
svensk naturfilm får man sällan se speciellt mycket våld och sex. Det är sällan man får se en 
björn som jagar en älg och sedan vällustigt tuggar i sig den, i jämförelse med bilder från 
utomeuropeisk natur där lejon och schakaler ofta sliter kött med blodiga käftar, föregånget av 
dramatiska jaktscener i slow motion. Därmed kopplas den icke-svenska eller icke-europeiska 
naturen till våld och sex, faror och hot; medan svensk natur blir en ”snäll” natur, eller som i 
Cosmonovafilmer, genom sin frånvaro, s.a.s. en icke-vild natur, och icke-exotisk natur. Ett 
mönster vi kan känna igen i exotiseringen av ”orientaliska” kulturer, där våld ibland fram-
ställs som mer förekommande. 
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sätt kan man säga att vi alltid antropomorfiserar.261 Det är ett sätt att göra det 
främmande och obegripliga begripligt för oss. Som Nietzsche sa: ”Sanning-
en är en rörlig marcherande armé av metaforer, metonymier och antropomor-
fismer…sanningen är illusioner vilka har glömts bort att de är illusioner.”262 
Genom att överföra dominerande värderingar och uppfattningar om män, 
kvinnor, familj, åldrande, död, samhällets drivkrafter och så vidare, görs den 
annars obegripliga och onåbara världen fattbar för oss. När vi exempelvis ser 
två djur som stöter emot varandra och avger höga ljud, är det vi rapporterar 
inte en beskrivning, utan en slutsats: att djuren uttrycker ”aggression” eller 
”konkurrens”263.  

Den traditionella definitionen och förkastandet av ”antropomorfisering” 
utgår som sagt från att det finns ett objektivt språk som kan beskriva andra 
djur på ett riktigt och neutralt sätt, samt att det finns essentiellt mänskliga 
egenskaper och praktiker, som inte ”djuren”264 delar. Att tala om ”antropo-
morfisering” eller ”förmänskligande” kan därför sägas ingå i den ständigt 
pågående konstruktionen av det mänskliga. En objektifierande och teknisk 
jargong används exempelvis ofta i djurförsök för att underlätta arbetet. Dju-
ren beskrivs som ”utrustning” och ord som ”smärtsam” och ”skrämmande” 
undviks eftersom de anses vara antropomorfa, det vill säga de antyder att 
djur har känslor och att dessa känslor kan påminna om mänskliga känslor, 
och det är inte tillåtet.265 På grund av dessa associationer använder jag inte 
begreppet i sig som analysredskap.266 Ståndpunkten att forskningen och dess 
representationer medvetet eller oreflekterat utgår från en tid- och rumsbun-
den norm- och föreställningsvärld, eller att man ”projicerar kulturellt forma-
de stereotyper”, kan man inta utan att använda termen antropomorfisering. 
Man kan också alternativt tala om att tolkningen alltid sker utifrån antropo-

                               
261Jfr Lindahl Elliot, ”Signs of Antropomorphism: The Case of Natural History Television 
Documentaries”, Social Semiotics, Vol 11, 2001: 3, s. 290, 293. 
262 Nietzsche citerad i Norris, Deconstruction. Theory and Practice, s. 58 (min övers.). 
263 Niel Everenden 1992: 53 ref i Lindahl Elliott, ”Signs of Antropomorphism. The Case of 
Natural History Television Documentaries”, Social Semiotics Vol 11, 2001: 3, s. 290. 
264 Jag sätter ”djuren” inom citationstecken då det är en generaliserande term, som inbegriper 
en mängd olika arter och som också fungerar som skillnadsmarkör gentemot ”det mänskliga”. 
För att subversivt betona att människan också kan betecknas som djur har andra forskare, 
exempelvis Holmberg i Vetenskap på gränsen, konsekvent använt termen ”andra djur”, eller 
”icke-mänskliga djur”.  En annan strategi skulle kunna vara att tala om ”andra arter” eller att 
helt enkelt specificera vilka arter vi avser.  
265 Psykolog Alice Hern refererad i Peter Singer, Djurens frigörelse (1995), 1992, s. 78. Se 
även en liknande diskussion med utgångspunkt i vetenskapliga artiklars språkbruk om för-
söksdjur i Holmberg, Vetenskap på gränsen, s. 184 f. 
266 Jfr Tora Holmbergs resonemang i Vetenskap på gränsen, s. 199: Antropomorfiering (av 
djur) eller zoomorfiering (av människan) används inte i hennes analys ”eftersom de för det 
första hotar att stärka gränsen mellan människor och andra djur, och för det andra går på tvärs 
mot mitt projekt att diskutera hur mänsklighet blir till. Om jag är intresserad av denna kon-
struktionsprocess kan jag inte samtidigt hävda att sociobiologerna tillskriver djuren mänskliga 
egenskaper. Då förutsätter jag dels att det finns något essentiellt mänskligt, dels att jag kan 
upprätta gränser för detta mänskliga.” 
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centrism, kronocentrism (att man är ahistorisk och utgår från sin egen tid i 
bedömningen av tidigare förhållanden)267, etnocentrism och ofta även andro-
centrism samt utifrån en heteronorm.268 Vi förmänskligar på så sätt att vi 
utgår från vår egen föreställningsvärld när vi tolkar andra varelser och vi gör 
det med olika likhets- och skillnadsattityder.269 En medveten breddning av 
begreppet antropomorfisering i enlighet med reflektionerna ovan kan i och 
för sig synliggöra värderingar i till synes objektiva beskrivningar, exempel-
vis det sätt som sociologen Eileen Crist använder det på i Images of Animals. 
Anthropomorphism and the Animal mind, där hon analyserar texter av Dar-
win, 1800-talets naturskildrare, klassisk etologi, behaviorismen, samt socio-
biologin. En viktig slutsats är där att djuren går från att beskrivas som upple-
vande subjekt (i klassiska naturskildringar och klassisk etologi), till att bli 
betraktade som icke-upplevande objekt eller maskiner (i behaviorism och 
sociobioligi). Distinktionen mellan dessa två typer av framställningstraditio-
ner betecknas internalistisk respektive externalistisk, där förstnämnda foku-
serar på upplevande subjekt i en fenomenologisk tradition, och sistnämnda 
på betraktade objekt som generella typer och representanter för en art.270 I en 
tidigare nämd studie använder Lykke och Bryld Crists’ begrepp för att stude-
ra skillnader mellan filmerna Microcosmos: Le peuple de l'herbe (Claude 
Nuridsany, Marie Pérennou 1996), och The Unknown World (Lennart Nils-
son 1996), som båda handlar om smådjur och mikroorganismer. The Unk-
nown World förstås som ett sociobiologiskt, externalistiskt, objektifierande 
narrativ som med referenser till horrorfilmen anspelar på skräcken för det 
främmande, medan den mer poetiska Microcosmos är en subjektifierande, 
internalistisk framställning av smådjurens livsvärldar, utan någon speaker 
som externalistiskt docerande förklarar vad vi ser.271 

Antropomorfiseringen kan således förstås både som ett närmande till 
andra djur och som ett distanserande från dem. Frågan kan exemplifieras 
med Crists position kontra konsthistorikern Steve Bakers i Picturing the 

                               
267 För detta begrepp se även Hedvig Ekerwald, ”The Modernist Manifesto of Alva and Gun-
nar Myrdal: Modernization of Sweden in the Thirties and the Question of Sterilization”, In-
ternational Journal of Politics, Culture and Society, Vol. 14, No. 3, 2001, s. 539–561, spec. s. 
558. 
268 I Anderssons & Eliassons artikel ”Hur görs djur” blir andropocentrism en sammanflätning 
av antropocentrisk och androcentrisk. I Skönheter och odjur, 2005, använder Lisa Gålmark 
begreppet ”antroandrocentrisk norm” som ”anger en systematisk dominans inte endast av 
mänskliga individer utan även av det som skilts ut, styckats av och gjorts till omgivning, 
bakgrund och fond: natur och djur” (s. 10). 
269 Med likhetsattityd menar jag att man utgår från sig själv och sina egna känslor och upple-
velser när man tolkar djur, exempelvis ”nu är geten bekymrad och tänker” eller ”nu är katten 
ledsen”. Med skillnadsattityd menar jag att man från början intar en attityd som inte alls möj-
liggör några sådana tolkningar. Poängteras skall att en likhetsattityd inte behöver vara lika 
med en mindre antropocentrisk hållning. 
270 Eileen Crist, Images of Animals. Antropomorphism and the Animal Mind, 2000.  
271 Lykke & Bryld, ”Kønsceller, mikrober og mariehøns. Videnskapsdokumentärens cyborg-
blik”, s. 183–185, 194–200. 
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Beast272. Crist menar att ”av-antropomorfiseringen” fick till följd att vi ser 
djuren som själlösa objekt och maskiner, medan man å andra sidan i enlighet 
med Baker kan hävda att antropomorfiseringen i och för sig får oss att se 
”dem” som ”oss”, men mycket mindre värda ifråga om olika kriterier för 
mänsklighet, det vill säga ungefär som man såg på ”primitiva folk” under 
1800-talet (jfr talet om ”glada grisar” som marknadsföringsargument i gris-
köttsproduktionen). Man kan dessutom hävda att man istället genom att söka 
förstå djur ”i sin egen rätt” enligt sina egna kriterier – att komma bort från 
djuren som antingen lustiga, komiska, söta (som ofta i reklam eller vissa 
naturfilmer) eller skräckinjagande figurer, eller om man så vill, antingen som 
små människor eller som odjur (jämför stereotypen den barbariske vilden 
och den ädle vilden) – når en djupare förståelse av dem273. Man kanske skall 
säga att det snarare finns olika arter av antropomorfisering än grader av den. 

I media och bland allmänhet talas, oftast i samband med vegan- och djur-
rättsdebatten, dessutom om en ”disneyfiering” av djuren. ”Mat-Ella” (Ella 
Nilsson, VD Svensk köttinformation) använde begreppet som en förlöjligan-
de benämning i SVT:s samhällsprogram Faktum 4/10 2006 för att beskriva 
en process som gör att vi ”tycker om djuren så mycket att vi inte vill äta 
dem”. En bekant till mig använde det 18/4 2006 i samband med Djur-
skyddsmyndighetens beslut att inte tillåta fiske med levande fiskagn.274 I 
denna användning finns samtidigt både implicit ”förmänskligande” och ”ro-
mantisering”. Begreppet börjar således dyka upp i allmän debatt.275  

Att romantisera innebär att idealisera: att beskriva något som vackrare och 
bättre än vad det egentligen är. Budskapet är således att djuren och naturen 
(för man brukar också tala om en romantisering av naturen, vilket är en 
mycket vanlig kritik) beskrivs som vackrare och bättre än vad de egentligen 
                               
272 Steve Baker, Picturing the Beast. Animals, Identity, Representation, 1993. 
273 Jfr Baker, a.a., s. 174–232. 
274 Djurskyddsmyndigheten lades ner efter den borgerliga valsegern 2006. 
275Även i SVT:s temakväll om ”jakt” 2006-11-18 menade den tillkallade experten, en veteri-
när, att den urbaniserade ungdomen tenderar förstå djuren ”genom Disneys ögon”, men att 
döden, och därmed jakten, som är en djupt rotad instinkt, är något naturligt. Här illustreras 
användandet av begreppet naturlig som ”det rätta”, men också den vanliga uppfattningen om 
eller konstruktionen av döden som naturlig, enligt figuren ”förr såg man döden som en natur-
lig del av livet men det gör vi inte idag”. (I förmodern tid såg man snarare döden som ett 
straff för arvsynden, och inte som något naturligt i meningen ursprungligt. Enligt kristen tro 
fanns inte döden före syndafallet och efter den Yttersta dagen kommer döden inte längre att 
finnas (E. Leufén, Upplysningstidens predikan I, 1926, s. 27, 37 f och Bexell, ”På väg till 
paradiset. En kristens död och begravning i romerskt-katolskt och ortodoxt perspektiv, i Sö-
derpalm (red.), Dödens riter, 1994, s. 145)). Naturligt är verkligen ett gummibegrepp. 
Ovan nämnda Baker avser dock med ”disnifiering” (disnification) som är en slags kombina-
tion av Disneyfiering, signifikation, och stereotypisering, att den dominerande bilden av djuret 
idag är en trivialiserande bild, där djuret framställs som dumt och obetydligt. Ett exempel är 
en reklamskylt utanför en köttaffär i Frankrike; en uttrycksfull ko som står på två ben och 
håller upp en krittavla, som för tillfället gör reklam för försäljning av hästkött. Köttbutiker 
signalerar ofta sitt innehåll med skyltar i form av leende grisar med slaktarförkläde eller med 
haklapp och bestick eller tjurar som håller upp textskylten där köttet marknadsförs (Picturing 
the Beast, s. 172–176). 
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är. Och om de således egentligen inte är vackra och antropomorfa, som ”vi”, 
utan fula, viljelösa, fria från känslor och tankar, eller grymma och rovgiriga, 
legitimerar det dödande, ätande och annan exploatering. 

Naturfilmerna och utställningarna kan kallas för ”moderna fabler”. Fabeln, 
och i fabeln grundade ordspråk, har sedan antiken, över medeltid och fram 
till 1800-talet (med en utdöende rest i barnprogrammet ”Fablernas värld”) i 
text och bild och med utgångspunkt i djur, undervisat om mänskliga beteen-
den, deras moraliska betydelser och implikationer, dygder, laster och tillkor-
takommanden.276 Exempelvis Räven och de sura rönnbären, skorpionen som 
ofrivilligt stinger sin räddare och drar sig själv ner i djupet på grund av sin 
instinkt, lejonet som trots sin styrka inte kan komma ur fångstnätet och blir 
räddad av musen, sköldpaddan som springer snabbare än haren, pelikanen 
som martyriskt matar sina ungar med sitt eget blod (symbol för Krisus) och 
så vidare. Dessa berättelser var explicit hänsyftande på människor, där olika 
djur stod för olika karaktärer eller symboliserade olika heliga personer (den 
stolte tuppen eller lejonet, den listige räven, den grymma vargen, det fromma 
lammet), medan hänsyftningen på ett museum eller i naturfilm absolut inte 
är av sådant slag. De syftar till att berätta om djuren sådana de är, att förkla-
ra deras faktiska beteenden. En kritisk blick kan enligt ovan anförda resone-
mang ändå betrakta dem som ett slags moderna fabler. 

Närhet, distans och ambivalens: En historisk exposé 
över ”människan och naturen” 
Rationaliseringen av jordbruket med skiftesrörelsen, borgerskapets framväxt, 
industrialiseringen och urbaniseringen var sammanhängande fenomen som 
startade i slutet av 1700-talet och accelererade under 1800-talet. Detta inne-
bar också en radikal omvandling av människors relation till och uppfattning 
av omvärlden i vardag och arbete: Med urbanisering och industrialisering 
flyttade människor in i städer och umgicks ej längre på ett direkt sätt med 
djur, växter och jord. ”Produktionslandskapet” att oreflekterat arbeta i och 
framför allt nattetid besvärja från rovdjur, troll och andra väsen, förvandla-
des till att bli ett konsumtions- och fritidslandskap att åka till, och det som 
förut varit en arbetsplats blev en pittoresk eller sublim vy att betrakta och 
njuta av.277 Denna process började i samhällets elit, och sipprade alltmedan 
                               
276 Se t.ex. Pehrson, Rävens och tranans gästabud: en studie över en djurfabel i verbal och 
ikonografisk tradition, och J. L. Schrader, A Mediveal Beastiary, som skildrar de medeltida 
illustrerade bestiarierna där djuren fick illustrera kristna berättelser och dygder och där olika 
slags arter symboliserade olika karaktärer eller bibliska personer. 
277 Jfr Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan (1979), 1987, s. 52 f, 69, 
73. Uddenberg, Natursyn och handling, s. 20: ”De flesta moderna svenskar försörjer sig inte 
genom att direkt utnyttja naturen – även om de naturligtvis indirekt gör det. Deras möten med 
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industrialiseringen och urbaniseringen fortskred ner till det växande borger-
skapet och senare till en alltmer välbeställd arbetarklass med lagstadgad 
semester. 

Processen speglas i det moderna landskapsmåleriet: Fram till slutet av 
1700-talet var det avbildade landskapet ofta befolkat av människor, mytolo-
giska personer och djur, och fungerade ofta som en kuliss för allegorier eller 
porträtt av adelsmän eller bibliska personer eller som en miljö för människor 
i arbete. Det landskap som ansågs skönt var det av odling formade landska-
pet. Men så växer det fram en konst där gestalter försvinner och landskapet i 
sig uppfattas vara ett tillräckligt estetiskt motiv.278 Landskapet blir så att säga 
alltmer ”tomt” och avbefolkat under 1800-talet.279 Detta fenomen knyts ofta 
till romantikens och naturromantikens framväxt kring 1800 och kulten av 
”den vilda naturen” där det sublima, pittoreska och Guds uppenbarelse i 
naturen blev centrala begrepp, och senare, mot slutet av 1800-talet till natio-
nalromantiken. Om vi tittar på fenomenet mer övergripande och konstsocio-
logiskt så kan vi se att motivtrenden med ”landskap” (hav, pastorala idyller, 
älgen vid en tjärn) hållit i sig in i våra dagars populära måleri. ”Landskapet 
över soffan” har blivit en kulturell kliché.280 Själva utbredningen av och 
populariteten hos mer eller mindre dyra landskapsmålningar från 1800-talet 
och framåt måste förstås mot bakgrund av hela den sociomateriella sam-
hällsomvandlingen med åtföljande individualism, sekularisering och en ny 
förståelse av verkligheten, vetenskapen och kroppen. Landskapsmåleriet kan 
förstås som en aspekt av eller ikon för det moderna förhållningssättet till det 
vi kallar natur, där denna börjar betraktas och benämnas som någonting 
utanför oss själva, utanför staden och det mänskliga samhället. 

På distans började vildmarken och skogen, som så mycket annat vi har på 
avstånd, romantiseras. Den ansågs inte längre farlig, ful eller skräckinjagan-

                                                                                                                             
naturen sker därför inte med det primära syftet att tillägna sig resurser. Istället står upplevel-
serna i centrum.” 
278 Jfr Gunnar Berefelt, Svensk landskapskonst från renässans till romantik, 1965, förord samt 
s. 59, 90, Keith Thomas, Människan och naturen, 1988, s. 302, Johannisson, ”Det sköna i det 
vilda”, s. 58, 60 f, 68, samt Torsten Gunnarsson, Naturens spegel. Nordiskt landskapsmåleri 
1840–1910, 2006. Jfr exempelvis Duc de Berrys almanacka av bröderna Limbourg (Les Très 
Riches Heures du Duc de Berry) från 1416 och Pieter Breugels skildringar av städer och byar 
från 1500-talet med 1800-talets dramatiska eller naturalistiska landskap, exempelvis Marcus 
Larsons eller Bruno Liljefors’. I den romantiska bildvärlden förekom det i och för sig ofta en 
mänsklig gestalt i landskapet, men denna gestalt var inte längre den i naturen arbetande män-
niskan utan den romantiske vandraren, som låter sig hänföras av det pittoreska och sublima i 
naturens former. 
279 ”Landskap” som specifik genre etablerades under 1600-talet i Franska Akademin, där den 
rankades på fjärde plats bland fem genrer. Det klassiska idealet med antika och romerska 
landskap med mytiska figurer dominerade genren men under 1800-talet skedde en explosion 
av naturalistiskt landskapsmåleri. 
280 Se etnologen Eva Londos roliga undersökning av konst bland olika sociala grupper i Uppåt 
väggarna i svenska hem. En etnologisk studie av bildbruk, 1993, s. 52, 53 ff, jfr Frykman & 
Löfgren, Den kultiverade människan, s. 56. 
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de, utan beskrevs i termer av det sublima och pittoreska.281 Tidigare hade det 
pastorala landskapet betraktats som det vackraste282, men under 1700-talet 
växte idealet om den asymmetriska, ”vilda” och överraskande parken fram, 
först i England, det moderna jordbrukets och industrialismens vagga, i kon-
trast till det snörräta rationaliserade jordbruk som där hade börjat breda ut 
sig redan under 1500-talet, och i kontrast till den tuktade franska trädgården 
som fick sin höjdpunkt i Ludvig XIV:s Versailles.283 Den moderna turismin-
dustrin uppstod, med bergsklättring och långa skogsvandringar utan egentligt 
praktiskt ärende284. Samtidigt avmystifierades naturen, eller med Max We-
bers ord, avförtrollades, i och med att den konkreta folktron om skogsväsen 
och dylikt mer och mer försvann. Den ”folkliga” klassificeringen av arter, 
efter praktisk eller magisk funktion i produktionen eller religiös symbolik, 
ersattes alltmer av de vetenskapliga termerna285. Uppdelningen mellan natur-
vetenskap och humaniora etablerades och förstärkte därmed den begreppsli-
ga uppdelningen mellan ”natur” och ”kultur” – en dualism som också produ-
cerades i de framväxande offentliga museerna, i uppdelningen mellan ”na-
turhistoria” och ”kulturhistoria”, ”naturarv” och ”kulturarv”. 

En historik över förhållandet till naturen kan skrivas på olika nivåer och 
enligt olika teman: idéhistoriskt, mentalitets- och kulturhistoriskt, efter arter 
och klasser, efter landskapstyper eller biotoper (skogen, havet, bergen, sta-
den), efter sociala och geografiska grupper och så vidare. I historikern Keith 
Thomas idé- och kulturhistoria Människan och naturen, där med ”naturen” 
avses djur, växter och mineral och framställningen gäller England 1500–
1800, kombineras både det praktiska och det teoretiska. Thomas ger kristen-
domen en central roll: Världen är skapad av Gud och människan är satt att 
härska över denna skapelse. Den vilda, ofruktsamma naturen samt obehagli-
ga djur och skadedjur knöts liksom döden och arbetet till syndafallet, innan 
vilket djur och människor hade levt i fredlig samexistens. (Med syndafallet 
kom döden och dödandet av djur till världen286) Efter syndafloden korrumpe-
rades dessutom jordens yta och hemska berg, törnen och tistlar, insekter, 
reptiler och ”djur som alstrades genom förruttnelse” uppkom, och jorden 

                               
281 Se Johannisson, ”Det sköna i det vilda”, s. 15–73, Thomas, Människan och naturen, s. 219 
ff, 241 f, 251, 293 f, 295 f. 
282 Thomas, a.a., s. 291 f, Johannisson, a.a., s. 18, 27, 51. 
283 Se Pollan, En andra natur, 2000, s. 232, 241 ff, Thomas, a.a., s. 296, Johannisson, a.a., s. 
61 f.  
284 Johannisson, a.a., s. 63 f, 71 ff, Tordis Dahllöf, ”Synen på naturen”, i Pettersson, Svan-
berg, & Tunón, (red.), Människan och naturen. Etnobiologi i Sverige: 1 (2001), s. 30. Dahlöf 
påpekar att om en giftasvuxen promenerade utan egentligt ärende, t.ex. för att se på den upp-
växande säden, så betraktades han/hon som en ”stolle”. 
285 Thomas, a.a., s. 56, 60, 78 ff, 94. Se även Cavalli-Björkman, ”Blomster till nytta och 
nöje”, i Stilleben, s. 55 ff, Mats Rydén, ”I växternas namn”, Ingvar Svanberg, ”Att förutse 
väderleken”, Rolf Kjellström & Svanberg, ”Fångst och jakt” och Jan Gustavsson, ”Botare och 
folkmedicin”, i Pettersson, Svanberg, & Tunón, (red.), Människan och naturen. Etnobiologi i 
Sverige: 1. 
286 Eder, Natur och samhälle, s. 165. 
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blev ofruktsam och svårarbetad. Tamdjuren måste framleva sitt liv i elände 
som en del av straffet för syndafallet.287 Kristendomen legitimerade således 
förtryck och exploatering av djur och förkristna animistiska tendenser – det 
vill säga tron på att naturelement är besjälade – bannlystes288. Denna inställ-
ning förstärktes med den vetenskapliga revolutionen under 1600-talet då 
Francis Bacon hävdade att vetenskapens uppgift är att återupprätta den makt 
över skapelsen som syndafallet hade berövat289 och med René Descartes lära 
om kroppen som maskin och människan som den enda maskinen med själ 
och känslor, vilket bland annat legitimerade vivisektion, det vill säga dissek-
tion av levande djur.290 Thomas påpekar att det cartesianska budskapet om 
djuren som mekaniska reflexmaskiner dock inte motsvarade en folklig erfa-
renhet av samverkan och kommunikation med arbetsdjuren.291 

Samtidigt som den moderna vetenskapliga natursynen ”enligt vilket natu-
ren uppfattas som icke-kännande, icke-tänkande, uppbyggd av atomer, styrd 
av naturlagar och utan andra syften än att utgöra en resurs för människan”292 
etablerades, började dock naturhistorien, geologin och den jämförande ana-
tomin från och med 1700-talet att synliggöra släktskap och samband mellan 
djur och människa och ifrågasätta bibelns skapelseberättelse.293 Samtidigt 
skedde det i praktiken en allt större fysisk åtskillnad och segregation mellan 
boskap och människa.294 Under 1700-talet började exempelvis slakthusen, 
som tidigare varit centralt placerade, alltmer döljas, och praktiken att servera 
helstekta identifierbara djur med huvudet kvar, som tidigare varit vanligt, 
började att överges.295 
                               
287 Thomas, a.a.,  s. 15, 35, 155, 295, 329. Se även Johannisson, ”Det sköna i det vilda”, s. 18 
f, 28 f.  
288 Thomas, a.a., s. 21. Thomas beskriver också den inriktningen inom det judiskt-kristna 
arvet som betonade människans ansvar för Guds skapelse (s. 23). Artutrotning och kalhugg-
ning har förekommit också i många icke-kristna delar av världen. Under historiens gång har 
det kontinuerligt funnits en tolkningsdebatt bland de lärda om djurs och växters plats och 
värde. Se t.ex. s. 155, om debatter under 1600- och 1700-talen om djurens frälsning och even-
tuella själ.  
289 Thomas, a.a., s. 26. 
290 Ibid., 33 f. 
291 Ibid., s. 106 f. 
292 Sörlin, ”Natur”, i Nationalencyklopedin. Se även Carolyn Merchant, Naturens död, 1994 
och Georg Henrik von Wright, Vetenskapen och förnuftet (1986), 1988.  
293 Thomas, a.a., s. 189. Ett ifrågasättande som senare fick sin höjdpunkt i Darwins Om arter-
nas Uppkomst, 1859. 
294 Enligt Thomas började boskap och höns separeras från boningshusen i England under 15- 
och 1600-talen (a.a., s. 105). Enligt Frykman & Löfgren var samboendet mellan människor 
och djur vanligt i Sverige, företrädesvis i söder, inpå 1800-talet (Den kultiverade människan, 
s. 155–157). I Lubbe Nordströms reportagebok Lortsverige, 1938, kan vi se att denna praktik 
på vissa ställen levde kvar in på 1900-talet. 
295 Thomas, a.a., s. 341. E. M. Krefting ger genom en dåtida journalists ögon en levande bild 
av 1700-talets slakterier i Paris och de moraliska betänkligheter som då börjar göra sig gäl-
lande mot dessa. Motargumenten var att de kunde ha en förråande effekt på förbipasserande 
betraktare, inte att djuren i sig led (Krefting, ”Animals in the City at the turn of the Enligh-
tenment”, presentation vid Nordic worksshop on human-animal relations, 2008). Se även 
Norbert Elias, Sedernas historia (1939), 1989, om bordsskickets transformationer från hel-
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Samtidigt började den framväxande medelklassen att ömma för djuren, i 
alla fall vissa av dem.296 I England, industrialismens vagga, grundades Socie-
ty for the Prevention of Cruelty to Animals i början av 1800-talet. Tjurlöp-
ning och annan djurhetsning såsom tuppkastning ansågs vara motsatsen till 
kultiverad förfining: plebejiskt och osportsligt – en inställning som blev 
accepterad i den bildade medelklassen under 1700-talet297, och som resulte-
rade i debatter och kampanjer. Under åren 1822–1854 förbjöds grymhet mot 
hästar, nötboskap, hundar samt djurhetsning och tuppfäktning.298 Thomas 
kallar detta ”den nya känsligheten”, främst företrädd ”hos välbeställda 
stadsmänniskor, som inte hade någonting med jordbrukets processer att göra 
och som visade en tendens att betrakta djuren mer som sällskapsvarelser än 
som arbetande enheter”299, vilket bland annat ledde fram till det utilitaristiska 
lyckotänkandet där känslor och inte moralisk kapacitet eller intelligens räk-
nas.300 Thomas och Gålmark betonar att många av djurens förkämpar också 
var aktiva inom andra emancipatoriska områden.301 

Ett annat spår i denna vidsträckta historieskrivning är civilisations- och 
utvecklingstanken som funnits sedan antiken; att människan har utvecklats 
från ett djuriskt tillstånd genom att utveckla språk och civilisation. Denna 
tanke gick också igen i den kristna traditionen, bland annat med upptäckten 
av ”vildarna” i det ”naturliga tillståndet” i den nya världen.302 

En förenklad sammanfattning av den komplexa och ambivalenta historien 
om vårt förhållande till andra arter skulle kunna lyda: I teorin ett närmande 
och i praktiken en distansering. Med ”teori” avser jag då insikterna i veten-
skapen om ett evolutionärt släktskap mellan människor och alla andra varel-
ser och med ”praktik” arbets- och vardagslivet, där vi alltmer distanserat oss 

                                                                                                                             
stekta djur på bordet med full identifieringspotential och uppstyckning av det framför allas 
blickar, till ett bakom-kulisserna-förflyttande av djurets transformation från hel kropp till 
delad mat; en ”standard enligt vilken man i möjligaste mån försöker undvika alla påminnelser 
om att kötträtten har något med döda djur att göra” (s. 216). Under 1800-talets andra hälft 
rationaliserades och effektiviserades slakterierna alltmer och efter andra världskriget växte de 
alltmer storskaliga djurfabrikerna fram, i takt med att konsumtionen av kött ständigt ökade 
(Gålmark, Skönheter och odjur, s. 34 f, 54 f, 57, 83 f).   
    Thomas nämner också att djuremblemen blev mindre och mindre vanliga på städernas 
skyltar under 1700-talet (a.a., s. 111). 
296 Thomas, a.a., s. 131f, 161 ff, 336. 
297 Ibid., s. 179, 205.  
298 Ibid., s. 168, 200, 207 f. 
299 Ibid., s. 205. 
300 Ibid., s. 194 f. 
301 Ibid., s. 207 f, 337, Gålmark, Skönheter och odjur, s. 122 ff. Thomas betonar också att det 
fanns en social maktaspekt i förbuden: arbetarklassens tuppkastning, tjurhetsning och tupp-
fäktning förbjöds medan herrskapsfolkens rävjakter, fiske och skjutande förblev orörda, vilket 
kan tolkas som en civilisering och disciplinering av lägre klasser (Thomas, a.a., s. 207 f) 
Vissa djur såsom hundar, hästar och katter bedömdes såsom mer viktiga att inte orsaka onö-
digt lidande än t ex räv eller fisk (se även Darnton, Den stora kattmassakern, en mentalitetshi-
storisk studie som lyfter fram klassaspekten i förhållande till djurplågeri som folknöje). 
302 Thomas, a.a., s 146 ff. 
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från djur, växter, jord och andras kroppar303. Således har vi likväl som förr 
både distans och närhet på samma gång, men inom andra områden. 

Denna historiska process skulle kunna uttryckas i följande schematiska 
tablå, med vilken jag syftar till att nyansera den vanliga kommentaren om att 
vi i det moderna samhället alltmer har avlägsnat oss från naturen: 

 

     Förindustriellt samhälle     Industriellt samhälle 

 

Praktik:  
arbetsliv, 
vardag  

 

 

Teori:  
världsbild, 
trosuppfatt-
ningar 

 

 (fysisk) Närhet 

Jordbruk, jakt, fiske, djur 
och slakt även i städerna. 
Djur och växter som ingre-
dienser i medicin och spå-
domar  

(fysisk) Distans 

Djurindustri- och vegetabi-
lieproduktion bortom män-
niskors blickar 

(mental) Distans 

Människan är Guds avbild 
och skapelsens krona 

(mental) Närhet 

Människan är släkt med 
djuren. Evolutionär teori, 
ekologi, miljöetik, djuretik 

 

 

Tabell 1: Människans förhållande till andra arter i schematisk historisk process. 

Givetvis är de historiska processerna mer komplexa och mångfacetterade än 
vad denna ”fyrfältare” anger. Ett fenomen som inte schemat fångar är säll-
skapsdjuret som till stora delar är ett modernt fenomen som flyttat in i stä-
derna och därmed innebär en fysisk närhet.304 Olika sociala/geografiska 
grupper hade och har naturligtvis olika praktiska och teroretiska förhåll-
ningssätt, och även om evolutionär teori, ekologi och djurrättstänkande på ett 
plan har börjat överbrygga gränsen, så lever fortfarande en judisk-kristen 
och/eller mekanistisk syn, det vill säga en distans, till stora delar kvar på den 
teoretiska eller idémässiga nivån. Ett annat fenomen som schemat inte fångar 
                               
303 Med ”kroppar” avses också andra människors kroppar. I det agrara samhället likväl som 
bland arbetarklassen under industrialiseringen, delade man vanligtvis på mindre utrymmen 
både dag och natt. Frykman & Löfgren, Den kultiverade människan, Claes Ekenstam, Krop-
pens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950, 1993, s. 374, 37 f, 
45 f, 71. 
304 Tidigare var katten och hunden främst arbetsdjur. Djur som sällskap, pittoreska inslag eller 
spektakulära element (exotiska djur) har alltid varit vanligt vid hov och övre sociala skikt och 
denna funktion har spridits till alla befolkningslager. Katten blev erkänt som sällskapsdjur i 
slutet av 1700-talet (Gunnar Broberg, ”Råttfångare och soffdekoration”, i Pettersson, Svan-
berg & Tunón (red.), Människan och naturen. Etnobiologi i Sverige: 1, s. 420 ff). 
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är att den moderna fysiska distansen också motsvaras av ett slags närmande i 
och med att mikroskåpet, kameran, museet och naturfilmen innebar ett syn-
liggörande av sådant vi aldrig skulle kunnat se i det förmoderna. (Hit hör 
också den zoologiska parken men den fanns också före det moderna, om än 
inte i samma utsträckning eller med samma publik.) Jakt och fiske har flyttat 
till den rekreativa sfären, där det också handlar om spänning, social sam-
manhållning, status och formerandet av (homo)socialt kapital (där konstruk-
tionen av manlighet är ett viktigt element oavsett sociogeografisk grupp) 
eller ”den ensamme jägaren” eller sportfiskaren som upplever sig bli ett med 
naturen. I jaktens egen diskurs är dock naturvården central och djuren ses 
som genbärare och element i den biologiska mångfalden. 

När det gäller våld och slakt kan man också se en motsägelsefull global 
process: Samtidigt som ”civilisationsprocessen” accelerar, i meningen att det 
uppenbara och nära våldet minskar – till exempel djurhetsningar eller synlig 
slakt – sker en ökning av våldet längre bort: I fabriker och kolonier.  

Ytterligare en dimension är förhållandet till naturkatastrofer eller ”natu-
rens nycker” bortom räckhåll för mänsklig kontroll. Den tyske sociologen 
Ulrich Beck har gjort ett försök att beskriva skillnaderna mellan faror och 
hot förr och nu. Medan farorna i det förmoderna samhället kom som straff 
eller prövningar från Gud/gudar, demoner, vättar eller skogsväsen, i form av 
missväxt, pest eller vulkaniska utbrott (naturen som hot), kommer de idag, i 
”risksamhället”, från samhället själv i form av globala gränsöverskridande 
och ofta osynliga människoskapade miljöhot (samhället som hot). De gamla 
farorna har i det moderna industrisamhället bemästrats men istället har det 
kommit nya, som i mångt och mycket, och paradoxalt nog, är produkter av 
framgången för det föregående bekämpandet och bemästrandet. Riskernas 
lösning föder nya risker.305 

Var hamnar då museet i detta schema”? Museerna kan förstås som en ma-
nifestation av modernitetens erövrande, avgränsande och vetenskapliggöran-
de: Att göra ”naturen” till objekt för den vetenskapliga blicken och på sam-
ma gång till en estetisk upplevelsekuliss, som i det moderna landskapsmåle-
riet där människan står utanför som betraktare, och på det sättet som ett ut-
tryck för distansering. Museet kan ses som en andra gradens distans och 

                               
305 Jfr Beck, Risksamhället, del I, s. 27–117. Se även Rolf Lidskog, Eva Sandstedt & Göran 
Sundqvist, Samhälle, risk och miljö. Sociologiska perspektiv på det moderna samhällets 
miljöproblem, 1997, s. 107–117. En nyansering av Becks resonemang skulle kunna vara att 
hoten först kommer som straff eller varningar från Gud (fatalism), sedan under slutet av 1700-
talet och början av 1800-talet från naturen (som människan kan kontrollera till det bättre och 
bemästra med hjälp av teknik, industri och hygien), och sedan från människan själv i form av 
de miljöhot som tekniken har producerat (jfr David Arnold, ”Hunger in the Garden of Plenty. 
The Bengal Famine of 1770”, i Alessa Johns (red.), Dreadful Visitatios. Confronting Natural 
Catastrophe in the Age of Enlightenment, 1999, s. 81–106, om hur en svältkatastrof konstrue-
rade bilden av indierna som “passiva” i motsats till den civiliserade kolonialmaktens fram-
gångsrika kamp mot naturen.) För vidare diskussion kring Beck, se under avsnittet Den socia-
la konstruktionen av miljöproblem. 
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filmen som en tredje; en ännu mindre fysisk representation: från de uppstop-
pade djurens tredimensionella form till en platt tvådimensionell form. Film 
och TV förminskar och förstorar alla fysiska fenomen och varelser till han-
terbara, icke hotande objekt.  

Samtidigt är museet en speciell form av ”naturumgänge” som innebär ett 
nytt slags närmande till omvärlden. På museet kommer både den idéhistoris-
ka teoretiska nivån in med en förmedling av vetenskapliga världsbilder och 
på den praktiska nivån handlar det om konkreta möten med döda djurkroppar 
som illusoriskt formats att se levande ut, och ibland möten med delar av 
döda människokroppar eller modeller av dessa. Museets uppstoppade djur är 
speciella på så sätt att vi till skillnad från i filmen får en nära upplevelse av 
djurens storlek, morfologi och fysiska tyngd, även om det fortfarande är den 
traditionella museala principen ”se men inte röra” som gäller. (Dock har 
många museer börjat ställa ut ”klappskinn” för att besökaren också skall 
kunna använda det taktila sinnet). Här finns således både distans, närhet och 
ambivalenta relationer. Utställningarna handlar om släktskap och närhet men 
samtidigt handlar de också om att skilja ut och separera människan, både 
fysiskt-visuellt och teoretiskt.  

Också filmerna innebär ett visuellt närmande i och med att vi genom de 
avancerande kamerateknikerna kan se sådant vi aldrig förut sett, exempelvis 
insidan av ett fågelbo eller kroppens dolda rum. Detta närmande kan leda till 
förståelse, kunskap och sympati. Men finns det inte samtidigt en risk att det 
vi ser blir till en sublim upplevelsekuliss, eller genom det intima inträngan-
det ett slags ”naturens pornografi” som vi strax riskerar att bli blaserade in-
för? 

Miljöproblematikens intåg i allmän debatt och 
vetenskap 
Vad jag kallar ”miljöperspektiv” grundar sig i ett intresse för miljöfrågor, 
hållbar utveckling och för den tvärvetenskap som dessa problem kräver. Som 
en fortsättning på min historieskrivning om människan och naturen och sam-
tidigt som en bakgrund till mitt miljöperspektiv, skall jag nu fortsätta in i det 
moderna samhällets miljöproblematik och dess intåg i samhälle och veten-
skap. Därefter kommer jag in på vad sociologiska, konstruktivistiska per-
spektiv på miljöproblematiken innebär, vad sådana perspektiv betyder för 
mina frågeställningar och analyser, samt tidigare forskning om miljöperspek-
tiv på naturhistoriska utställningar. 
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Från naturskydd till miljö till hållbar utveckling 
Biologen och författaren Rachel Carson (1907–1964) kan sägas vara den 
som startade den moderna miljödebatten med boken Tyst vår 1962. Protester 
mot industrisamhällets negativa konsekvenser hade då förekommit sedan 
dess födelse, men inte fått något större offentligt gehör, speciellt inte under 
efterkrigstiden då de tekniska och ekonomiska framstegen föreföll obegrän-
sade. 1950-talet var inte bara hemmafruns förlovade tid utan också insektgif-
ternas, bilvägsbyggandets, förortsbyggandets, TV-köpandets tid; en tid som i 
sig har kommit att bli ikon för ”prylsamhället” eller markerat dess födelse. 
Den ”miljödebatt” som förekom under 1800- och tidigt 1900-tal, kan med 
den amerikanske författaren Michael Pollan sägas ha karaktäriserats av en 
”wilderness”-etik – en vildmarksetik där naturen med stort N betraktades 
som något som skulle ringas in och skyddas genom exempelvis inrättande av 
reservat och nationalparker. Museer och djurparker kan som tidigare nämnts 
också betraktas som deltagare i detta inringande. Runt omkring dessa reser-
vat kunde utvecklingen fortskrida.  

Detta till stor del dualistiska tänkande (människan och samhället som stå-
ende utanför naturen) kan sägas gälla alla industrialiserade västländer,306 
men var framför allt typiskt för USA, vilket föranleder benämningen ”wil-
derness-etik” ovan. En mer strukturell samhällskritisk eller klassiskt ”civili-
sationskritisk” ansats hade i Sverige föregångare i författare som Elin Wäg-
ner (speciellt med Väckarklocka från 1941) och i Harry Martinssons rymd-
epos Aniara från 1956, om ett rymdskepp som på evakueringstur från jorden 
efter en global atomkatastrof hamnar ur kurs.  

Men med Rachel Carson fick kritiken naturvetenskaplig legitimitet och 
genomslag, genom biologiska fackkunskaper kombinerat med retorisk slag-
kraft och litterär förmåga. Hon kritiserade framför allt de kemiska bekämp-
ningsmedel, framför allt olika former av klorerade kolväten (aldrin, dieldrin, 
DDT) som med hjälp av det senaste världskrigets flygplan börjat användas i 
stor skala i jordbruk, skogsbruk, för hemmabruk och i storskaliga utrot-
ningskampanjer, och vars verkningar hon beskrev i rapporter och fallbe-
skrivningar: förgiftade växter, insekter och mask och därmed genom när-
ingskedjan också större djur och de fåglar som titeln Silent Spring åsyftar. 
Hon pekar också på direkta skador på människor och indirekta i form av 
kroppens ackumulering av gifter. Carson etablerade genom sin bok ekolo-
giska metaforer som ”livets väv” (”Livets komplicerade väv vars samman-
tvinnade trådar löper från mikroben till människan”, ”livets ekologiska väv”, 
                               
306 I anglosaxiska termer går detta under namnet conservation och conservation movement: 
bevarande av landskap och ”wildlife”. 1950 hade de flesta ”utvecklade” länder enligt idéhisto-
riker Peter Davis utvecklat sådana organisationer, först med bas i systematik och artbevaran-
de, efterhand alltmer enligt ekologiska principer (Davis, Museums and the Natural Environ-
ment, s. 20–22). Wonders pekar på hur dioramats utveckling i Sverige och USA under sent 
1800-tal och tidigt 1900-tal kan förstås som del av naturskyddsrörelsen (Habitat Dioramas, s. 
161–170). 
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”Det är fakta som avspeglar den livets – eller dödens – väv som vetenskaps-
männen kallar ekologi”307) och är också en tidig föregångare när det gäller 
ett av vår tids trendbegrepp: biologisk mångfald: ”Nyckeln till ett friskt växt- 
och djursamhälle är vad den brittiske ekologen Charles Eton har kallat ”be-
varande av mångfalden”.308 Men hon ser också naturen som ständigt förän-
derlig, ”som deltagare i cykler utan vare sig början eller slut”309, och ”jäm-
vikten i naturen är inte någon status quo: den är något flytande, något stän-
digt växlande, existerar i ständig anpassning”.310 Utsläppen av kemiska före-
ningar sker dock på ett sätt där övrig natur inte hinner med i anpassningen.311 

Tidigare hade man inte riktigt sett sambanden mellan industrisamhällets 
nya kemiska produkter och dessas verkningar på organiska kroppar. Texten 
ger en känsla av hur giftet tränger ända in i skelettet och hur det lagras, vil-
ket ger en förkroppsligad känsla av obehag. Den mänskliga kroppen ingår i 
näringsväven som vilka andra kroppar som helst. Mat som vi äter dagligen 
och bröstmjölk innehåller spår av ackumulerade klorerade kolväten, vilka 
inte fanns före 1940-talet. Därför kan Carson sägas ha brutit upp den gräns 
mellan natur och samhälle som tidigare dominerat debatten. Förståelsen för-
vandlades från en atomistisk syn på naturen som något ”där ute” att rädda 
eller konservera till en inkluderande holistisk syn där kroppar och också 
människans kropp synliggjordes. Modernitetens föreställning om människan 
som stående utanför naturen, liksom specialiserad och av vinstintressen dri-
ven vetenskap, fick sin första betydande kritik. 

Begreppet ”miljö” etablerades också under 1960-talet312, ett begrepp som 
till skillnad från tidigare använda ”naturskydd” också är gränsöverskridande 
och som kan innesluta de i praktiken och av olika institutioner använda be-
greppen ”naturmiljö”, ”kulturmiljö” och ”arbetsmiljö” (Naturvårdsverket 
1967, första miljöskyddslagen 1969, svenska arbetsmiljölagen 1977), men 
som också riskerar att exkludera människan eftersom miljö betyder ”det som 
omger oss”, något som man kan vara ”vänlig” ”mot”.313 Vi ser en liknande 

                               
307 Rachel Carson, Tyst vår (1972), 1979, respektive citat s. 77, s. 83, s. 187. 
308 Carson, Tyst vår, s. 121. 
309 Ibid., s. 63. 
310 Ibid., s. 240. 
311 Boken ledde efter hårt motstånd till förbud mot DDT, i Sverige 1970–75. Hon hade tidi-
gare publicerat böcker om framför allt havets liv samt The Sense of Wonder (postumt 1965) 
(“The more clearly we can focus our attention on the wonders and realities of the universe 
about us, the less taste we shall have for destruction”). Mycket tyder på att Carsons varningar 
fortfarande har hög relevans, inte bara i ett globalt perspektiv (se t.ex. Svenska Dagbladet  
2006-10-16: Rådelius, ”Alarmerande ökning av gifter i svenska vatten”/”Ogräsgift samlas i 
bäckar och åar” (rapport från SLU), och Uppsala Nya Tidning 2005-10-10: ”WWF: Nya 
gifter i blodet hos unga”). Om Carsons betydelse, se även Worster, De ekologiska idéernas 
historia, s. 262–265. 
312 Sverker Sörlin, inledning till Worster, De ekologiska idéernas historia, s. 9, 21. 
313 I USA speglade National Environmental Protection Act 1969 statens förändrade roll från 
bevarande av vildmark till skyddare av mark, luft, vatten och land (Davis, Museums and the 
Natural Environment, s. 25). 
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förskjutning från ”conservation” till ”environmentalism” i det engelska 
språkbruket och en motsvarande utveckling i andra språk. Internationellt 
uppstod nya rörelser som krävde att samhället förändrades i grunden och att 
miljöfrågorna borde integreras i sociala och ekonomiska frågor314.  

I miljödebattens historia brukar flera internationella konferenser och rap-
porter räknas upp: Först FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972 och 
samma år Romklubbens rapport Limits to Growth där begreppet ”miljöpro-
blematiken” används och där efterkrigstidens tillväxtoptimism började ifrå-
gasättas. Sedan dess har miljöpolitiken funnits på agendan nationellt och 
internationellt.315 En annan milstolpe är FN:s konferens för miljö- och ut-
vecklingsfrågor i Rio 1992, som etablerade begrepp och åtgärder som Håll-
bar utveckling och Agenda 21 (”Tänk globalt, handla lokalt”)316. Hållbar 
utveckling definierades redan 1987 i Brundtlandrapporten Vår gemensamma 
framtid (Our Common Future) som "En utveckling som tillfredsställer da-
gens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till-
fredsställa sina behov". Brundtlandkommissionen ansåg att ekonomisk till-
växt, både i nord och syd, går att förena med hållbarhet. Det ansåg man även 
i Stockholm 1972 men det var ingen stor fråga där317. 

Exempel på miljöfrågor som sedan efterkrigstiden varit föremål för debatt 
är kemikalier från skogsbruk, jordbruk, industri och hushåll, exempelvis de 
idag vardagliga bromerade flamskyddsmedlen; kvicksilver (debatt framför 
allt under 1960-talet), försurning förorsakat av kväve och svavelutsläpp från 
förbränning av fossila bränslen (vilket lett till att svenska staten valt att kon-
tinuerligt kalka sjöar); kärnkraften (risker vid olyckor, utvinning och slutför-
varing); skogsskövlingen, framför allt av regnskog för virke, plats för köttbo-
skap eller odling av palmolja eller soja och uttunningen av ozonskiktet.318 
Under 1960- och 70-talet var också befolkningstillväxten, ”överbefolkning-
en”, en stor fråga. På ett övergripande, mer strukturellt plan har den mer 
radikala kritiken formulerat problemet som den västerländska konsumtions-
stilen i sig – exploateringen, resursförbrukningen och tillväxttron.319  

Det under 2000-talets första decennium mest omdiskuterade problemet, 
”klimatfrågan/växthuseffekten/den globala uppvärmningen/klimathotet”, har 
                               
314 Ibid., s. 30. 
315 Jfr Maarten A. Hajer, The Politics of Environmental Discourse, s. 24. Romklubbens rap-
port fick stor uppmärksamhet eftersom den författats av etablerade forskare inom ekonomi 
och naturvetenskap som använde en då modern metod inom nationalekonomi: ekonometri 
(Kenneth Hermele, Ekonomerna, tillväxten och miljön, 2000, s. 22 ff). 
316 Ett handlingsprogram antaget av 180 stater i Rio 1992 i vilket begreppet hållbar utveckling 
definierades och tredelades i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
317 Hermele, a.a., s. 30 f. 
318 Vilket genom internationella överenskommelser, t.ex. Montrealprotokollet (1987 med 
senare tillägg), inte längre framträder som någon stor fråga och därmed ofta framställs som en 
framstegsberättelse i debatten om växthusgaser: Att vi lyckades med att komma överens om 
freoner indikerar att vi har en chans att lyckas komma överens om koldioxid. 
319 För presentation, diskussion och problematisering av olika miljöproblem se Steven Yearly, 
Sociology, Environmentalism, Globalisation. Reinventing the Globe, 1996. 
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genom sina vidsträckta konsekvenser tagit många andra problem under sin 
hatt – biologisk mångfald, risk för översvämningar och andra extrema väder-
relaterade fenomen, spridning av sjukdomar – och återaktualiserat frågor om 
resursfördelning, teknikens möjligheter och förnyelsebar energi. I kapitlet 
Att vända blicken mot oss själva kommer jag genom analysen av utställning-
en Uppdrag: Klimat, öppnad 2004, gå in mer specifikt på just klimatfrågan. 

Djur och miljö? 
På en generell nivå har sällan djuretiska frågor formulerats som miljöpro-
blem, eller miljöproblem som djuretiska frågor. ”Miljö” och ”miljöetik” å 
ena sidan och ”djurrätt” och ”djuretik” å andra sidan har existerat i separata 
diskurser och delvis också i skilda praktiker, vilket har att göra med att djur-
rättsdiskussionen till stor del grundar sig i Peter Singers utilitaristiska etik, 
som snarare fokuserar på kännande individer än på ekologiska helheter och 
där även andra varelser förstås som innehavare av förmågan att känna smär-
ta, medan den allmänna miljödebatten oftast utgår från vad som i det stora 
hela utgör hot för människan, det vill säga från en antropocentrisk logik som 
ser till helhetens betydelse för människans välmående. På senare tid syns 
dock båda perspektiv allt oftare gå hand i hand: en vegetarian eller vegan 
kan exempelvis motivera sitt matval både med miljöskäl och djuretiska skäl: 
det krävs mycket mer energi och vatten för att producera kött än vegetabilier, 
och köttproduktion i stor skala i stora djurfabriker leder också till mer koldi-
oxid- och metanutsläpp och förorening av vatten. Samtidigt kan man ha en 
syn på djur som levande och kännande varelser enligt Benthams via Singers 
förmedlade etiska riktlinje: ”Frågan är inte: Kan de resonera? Ej heller: Kan 
de tala? Utan: Kan de lida?”320 På detta fält kan som ”motsvarighet” till Car-
son nämnas engelska Ruth Harrisons Animal Machines. The New Factory 
Farming Industry från 1964 (vilken Carson skrev förord till och som fick 
politiska konsekvenser i form av utredningar av djurindustrin i England), 
samt Peter Singers Djurens frigörelse (ursprungligen 1975, andra upplagan 
1990) som båda tar upp konkreta exempel från djurindustri och laboratorie-
experiment med tillhörande branschtidskrifter. 

Inom det växande fältet ”animal studies”/”human-animal studies” stude-
ras sedan 1990-talet tvärvetenskapligt och med bas i cultural studies-
traditionen den ambivalenta relationen mellan människor och djur.321 Men 

                               
320 Singer, Djurens frigörelse, s. 37. Jeremy Bentham drog parallellen mellan slaveriet och 
förtrycket av djur i ”Introduction to the Principles of Morals and Legislation” 1781. Det finns 
givetvis också andra skäl till veganism/vegetarianism, exempelvis hälsoskäl eller en vag 
känsla av äckel inför köttet. Se t.ex. Ellen Bjørkum, Marianne Lien & Unni Kjærnes, Kjøtt, 
forbrukeroppfatninger og offentlig debatt, 1997. Singer nämner också, om än kort, miljöskäl 
för vegetarianism (Singer, a.a., s. 187). 
321 Se Helena Pedersen, ”Djuren hjälper oss att förstå oss själva”, Svenska Dagbladet 2008-
01-28. Nämnda Steve Baker är även en centralfigur inom detta växande fält, vars centrala 
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detta fält har i mångt och mycket också varit frånkopplat från de miljöveten-
skapliga fälten. 

Miljön i vetenskaperna 
Miljöproblematiken har framför allt sedan 1960-talet genererat en rad studier 
inom olika ämnesområden, från början framför allt inom naturvetenskap och 
naturvetenskaplig ”effektforskning”. Miljöproblemen sågs som problem ”ute 
i naturen” att lösas på teknisk väg. Efterhand började forskningsfinansiärer 
dock se att samhällets struktur och organisation orsakar miljöproblem, var-
vid samhällsvetenskap alltmer började efterfrågas. Parallellt växte det också 
fram en humanistisk miljöforskning som dock inte efterfrågades av finansiä-
rer i lika stor utsträckning då den ansågs vara ideologiskt anstruken.322  

Inom traditionella discipliner har miljöperspektivet blivit till undergrenar 
med miljöprefix, exempelvis miljöjuridik, miljöhistoria, miljömedicin, miljö-
sociologi, och under 1990- och 2000-talen har också flera tvärvetenskapliga 
satsningar och centra etablerats.323 Så har också humanekologi, som vill 
förstå människans interaktion med sin omvärld324, och ekologisk ekonomi, 
som till skillnad från miljöekonomin inte utgår från en neoklassisk national-
ekonomisk modell och som arbetar tvärvetenskapligt.325 

Idag finns det en rik flora av kultur- och samhällsvetenskaplig miljö-
forskning eller forskning om ”natursyn” som på mer eller mindre explicita 
sätt anknyter till miljöproblematiken. Den humanistiska miljöforskningen 
studerar ofta de historiska ”rötterna” till miljöförstöringen, medan den sam-
hällsvetenskapliga oftare tittar på de sociala strukturer och mekanismer, på 
individ- och samhällsnivå, som reproducerar den. 

                                                                                                                             
tidskrift är Society and Animals (fr.o.m. 2000, elektroniskt tillgänglig), där även många socio-
loger är skribenter. 
322 Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk, Miljöns mänskliga dimension. En 
studie av humanistisk och samhällsvetenskaplig miljöforskning, 2002, s. 13 f. För översikter 
av miljövetenskapernas framväxt se ibid., samt Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, Samhälle, 
risk och miljö, del I. 
323 Exempelvis Göteborgs miljövetenskapliga centrum (Chalmers och Göteborgs universitet) 
2000, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Uppsala universitet och SLU) 1995, 2007 
ombildat till ”Uppsala Centrum för hållbar utveckling”. Liknande finns i Stockholm, Lund 
och Umeå. Den 1 februari 2006 skrevs ”Hållbar utveckling” in i högskolelagen med formule-
ringen "Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk 
och social välfärd och rättvisa" (1 kap., 5 §). 
324 Humanekologin som innebär ”samspelet mellan människan och hennes totala omgivning i 
gången tid och nutid” har sitt ursprung i sociologi, geografi och ekologi och etablerades som 
tvärvetenskaplig disciplin på 1950-talet. I Sverige finns professurer i Lund och Göteborg. 
Hubendick, ”Humanekologi” Nationalencyklopedin, samt Worster, De ekologiska idéernas 
historia, s. 267 f. 
325 Se Peter Söderbaum, Ekologisk ekonomi. Miljö och utveckling i ny belysning, 1993, och 
Eva Friman, ”Ekologisk ekonomi – miljö, etik och rättvisa”, i Friman & Öckerman (red.), 
Hela världen. Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen, 2003. 
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I Sverige representeras den humanistiska forskningen inom detta område 
mycket av idéhistoriska perspektiv. Projektet ”Naturresurser i ett kulturellt 
perspektiv” kring 1980 gjorde begreppet ”natursyn” centralt, och författarna 
påpekade då bristen på forskning.326 Trots allt tal om tvärvetenskap och te-
man, så håller man sig ändå oftast inom antingen naturvetenskap eller inom 
humaniora/samhällsvetenskap, det vill säga inom ”de två kulturerna”327. Ett 
undantag är miljöhistoria, som genom att kombinera alla möjliga typer av 
källor, kvarlevor och ”naturarkiv” (skrifter, bilder, årsringar, fossilt pollen 
och så vidare) söker greppa de tre nivåerna ekologin/geologin/landskap, 
socioekonomiska strukturer och ideologisk nivå.328 

Miljöförstöringens rötter och mekanismer? 
Också inom makroorienterad samhällsteoreti om människan, samhället och 
naturen har man sökt finna ”rötterna” till miljöproblematiken. En klassiker i 
den sociologiska teoribildningen om människan och naturen är Frankfurtsko-
lan och Horkheimer och Adornos Upplysningens dialektik (1947), som be-
skriver upplysningens reducering av naturen till kontrollerbart objekt (för-
tingligande). Men vi kan också nämna senare teoretiker som sociologen 
Klaus Eder som i Natur och samhälle (1996) med inspiration från Max We-
ber och strukturalistisk teori talar om utvecklingen av det ”ekologiska för-
nuftet” eller ”den ekologiska rationaliteten” och hindren för att en sådan 
rationalitet skall komma till stånd: Våra värderingar, som exempelvis går att 
spåra i religionen och ”den protestantiska etiken”, vilken gör att vi inte för-
mår handla i enlighet med den relativt nyskapade ”ekologiska upplysning-
en”. Det dominerande förnuftet är fortfarande det utilitaristiska, vilket be-
traktar naturen som resursobjekt, och det moderna samhällets förhållande till 
naturen utmärks av att samhället måste exploatera alltmer för att överleva 
som modernt samhälle.329 

Även filosofen Georg Henrik von Wright skrev om olika för-
nufts/rationalitetsformer där det teknologiska förnuftet och imperativet (om 
något går att tillverka så skall det tillverkas), tillsammans med kristendo-

                               
326 Tore Frängsmyr & Uno Svedin, förord till Frängsmyr (red.), Paradiset och vildmarken. 
Studier kring synen på naturen och naturresurserna, 1984. 
327 Begreppet ”De två kulturerna” myntades 1959 av C. P. Snow för att beskriva klyftan mel-
lan naturvetenskap och samhällsvetenskap/humaniora. 
328”Donald Worster, “Doing Environmental History” i Donald Worster (red.), The Ends of the 
Earth. Perspectives on Modern Environmental History, 1988, s 293, Sörlin, ”Miljöhistoria 
som idéhistoria”, i Andersson & Björk (red.), Vad är idéhistoria?, s. 352 f, samt Sörlin, In-
ledning till Worster, De ekologiska idéernas historia, s. 11. 
329 Eder, Natur och samhälle, s. 70, 91 f, 93, 240. Miljöhistorikern Donald Worster pekar på 
den mekanistiska världsbilden som etableras bland de lärde under 1600- och 1700-talen, och 
som gick hand i hand med en utilitaristisk natursyn: ”Genom att reducera växter och djur till 
själlös materia, endast ansamlingar av atompartiklar utan inre mening eller intelligens, av-
lägsnade naturforskaren de återstående hindren för en ohämmad ekonomisk exploatering” (De 
ekologiska idéernas historia, s. 62). 
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mens herraväldestanke och tron på det ständiga framsteget sätter käppar i 
hjulet för att ”rätt” handlingsform och rationalitet skall kunna förverkligas330. 

En sammanfattning av några teorier om miljöförstöringens rötter och me-
kanismer, som eventuellt skulle kunna bilda grundval till en tänkbar syntes, 
kan ut på följande sätt:331 Kristendomens och närbesläktade religioners her-
raväldestanke (Lynn White Jr)332; den moderna vetenskapens atomistiska, 
dualistiska och mekanistiska världsbild (von Wright)333; upplysningens vilja 
att behärska, kontrollera naturen som objekt (Adorno och Horkheimer); in-
dustrikapitalismens exploatering (”den protestantiska etiken och kapitalis-
mens anda”334); individualismens ideologi om individens friheter och rättig-
heter i detta liv; från slutet av 1800-talet socialdarwinismen med sitt budskap 
om den starkares överlevnad och exploatering av andra folk och av naturre-
surser335; det teknologiska imperativet; frånvaro av juridiska sanktioner och 
kulturella tabun som reglerar resursförbrukning336; dominans av neoklassisk 
nationalekonomisk teori där naturen betraktas som extern resurs och indivi-
den som rationellt handlande aktör med en tro på exponentiell tillväxt mätt i 
BNP som modellen för utveckling och framsteg, samt uppbyggnaden av 
system och discipliner som talar utifrån olika paradigm och vetenskapsteore-
tiska ståndpunkter och därför har svårt att kommunicera337. Som en underka-
tegori till industrikapitalismen kan arbetsdelningen och rationaliseringen i 
produktion och arbetsliv ses. I denna blir konsekvenserna av individens 
handlingar osynliga och oöverblickbara för individen själv och därmed inte 
                               
330 Wright, Vetenskapen och förnuftet. Ett försök till orientering (1986), 1988. 
331 Här tillåter jag mig också att mot slutet inkludera sådana teoretiker som på ett mer indirekt 
sätt berör miljöproblemen som ett strukturellt problem eller biprodukt av det moderna. 
332 Historiker Lynn White Jr var en av de första som betonande kristendomens herraväldes-
tanke i relation till miljöproblematiken i artikeln ”The Historical Roots of Our Ecological 
Crisis”, 1967: Ingen religion, menar han, har varit mer antropocentrisk och dragit en så skarp 
skiljelinje mellan människor och andra arter vilka betraktas som själlösa varelser i männi-
skans tjänst, och inför vilka människan inte har några moraliska förpliktelser. Se även Wors-
ter, De ekologiska idéernas historia, s. 50 f.  
333 Den holistiska kritiken mot mekanistisk laboratorieavgränsad vetenskap och teknik har 
rötter i 1800-talet (se Worster, De ekologiska idéernas historia, s. 42–46, 64. Worster menar 
också att kristendomen kan betraktas som en förutsättning för den mekanistiska och dualistis-
ka synen, s, 51, 52). 
334 Sociologen Max Weber pekade i Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1904), 
1995, på hur olika protestantiska riktningars syn på kallelse, arbete och rikedom var en viktig 
faktor i kapitalismens utveckling, dock utan att helt förkasta Marx’ mer materialistiska histo-
riska undersökningar och slutsatser. Mentalitetshistorikern Jacques Le Goff har i Ockraren 
och döden, 1990, pekat på hur uppfinnandet av skärselden under 1100-talet underlättade för 
ockret, dvs. räntetagandet, vilket var en förutsättning för det moderna bankväsendet: genom 
skärselden som en mellanstation till himmelen kunde ockraren bedriva sin verksamhet utan att 
riskera att hamna i helvetet. Tidigare hade räntetagandet endast varit tillåtet bland judar. 
335 Se exempelvis Sven Lindqvist, Utrota varenda jävel (1992), 1995, om kolonialismens 
historia och dess vetenskapliga legitimering, s. 153, 166 f, 176, 178, 186–189, samt Frängs-
myr, Framsteg eller förfall, s. 166. 
336 Idag finns det exempelvis inga totemdjur eller heliga skogar, men man kan givetvis betrak-
ta naturreservat och rödlistade arter som sådana. 
337 Jfr Niklas Luhman, Ecological Comminication, 1989. 
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en fråga om etiska överväganden. I en alltmer globaliserad värld blir sam-
banden mellan handling och konsekvens dessutom ännu mindre synliga 
(Marx, Bauman, Beck, Giddens).   

Dessa makroteoretiker, inklusive Beck, problematiserar till skillnad från 
konstruktivister eller poststrukturalister dock inte vad miljöproblem är, eller 
den diskursiva, lingvistiska aspekten av frågan, vilket jag nu kommer in på. 

Den sociala konstruktionen av miljöproblem 
Även om sociologin traditionellt, med rötter i Durkheims gränsdragning och 
definition av sociologin som vetenskap, har skilt ut ”det sociala” från ”natu-
ren” och ”kroppen”, så har i linje med andra discipliner miljösociologi eta-
blerats (environmental sociology). Mycket av denna forskning har liksom 
ovan nämnda utgått från att ”människans relation till naturen” på något sätt 
är problematisk eller att miljöproblem existerar, det vill säga man har tagit 
både miljöproblemen och kategorierna ”natur” och ”kultur” för givna.  

Enligt den socialkonstruktivistiska synen på miljöproblem och risker som 
sedan 1990-talet växt sig stark inom miljösociologin, är ”miljöproblem” inte 
något som man oproblematiserat tar för givet, utan något som skapas, kon-
strueras, i interaktion mellan vetenskapsmän, lekmän/miljörörelsen, media 
och politiker. Som andra problem är de sociokulturella överenskommelser.338 
De definieras genom förhandlingar, konflikter, makt, intressen och utgår från 
människors intressen och definitioner av det goda livet och av vad förore-
ningar, hot och faror är. När det gäller ”globala miljöproblem”, är det också 
ofta ”Nord” som har resurser och makt att formulera problemen och sätta 
agendan för vilken väg utvecklingen bör ta.339 Denna karaktär av förhand-
lingar och makt blir än mer påtaglig när hoten ofta är osynliga och svåra att 
registrera med våra sinnen, och därmed expert- och media- beroende: Vi kan 
exempelvis inte se ozonhålet, strålning eller toxiska kemikalier – de är bero-
ende av kunskap och mätinstrument som också de är sociala produkter. Pro-

                               
338 John A. Hannigan, Environmental Sociology. A Social Constructionist Perspective, 1995 
(med fokus på massmedia och vetenskap), I. G. Simmons, Interpreting Nature. Cultural 
constructions of the environment, 1993, Phil Macnaghten & John Urry, Contested Natures, 
1998, Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, Samhälle, risk och miljö. 
339 Yearly, Sociology, Environmentalism, Globalisation. Reinventing the Globe. 
Många problem presenteras dessutom ofta separerade från varandra så att sambanden dem 
emellan osynliggörs, eller på ett sätt som betecknar orsaken men inte konsekvensen, eller 
tvärtom, konsekvensen men inte orsaken.  Så kan exempelvis befolkningsökningen i s.k. u-
länder i sig betecknas som ett ”miljöproblem” medan andra kan peka på att det snarare är den 
totala globala konsumtionen av resurser som skall beskrivas som problem. Bilismen i sig 
betecknas sällan som ett miljöproblem (före vintern 2006) medan ”försurning” (svaveldioxid 
och kvävedioxid) eller ”global uppvärmning” (konsekvenser) ofta benämns. Vissa miljöpro-
blem uppmärksammas periodvis stort men faller sedan i media- och forskningsskugga, vilket 
kan få till konsekvens att de kan uppfattas vara ”lösta”. Exempelvis skogsskövlingen i Ama-
zonas, vilken var mycket uppmärksammad runt 1990, eller försurningen, som var en av 1980-
talets stora miljödiskussioner i Sverige.  
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blemformuleringen är i sin tur beroende av mediernas redaktionella struktu-
rer och kulturer som väljer ut vilka risker som kan betraktas som nyhetsma-
terial och i vilka sammanhang de skall presenteras. De synliggör det för oss 
annars osynliga genom bilder av virus, partiklar, strålning, satellitkartor, och 
bilder från katastrofdrabbade områden, men bakom dessa bilder ligger såle-
des en lång process av vetenskapliga och redaktionella gränsdragningar, 
urval, föreställningar och intressen. 

Om man utgår från den dikotoma kunskapsteoretiska tankefiguren ”kon-
struktivism” kontra ”realism”, är den konstruktivistiska positionen för mig 
liksom för många miljösociologer inte oförenlig med en realistisk, så länge 
man är medveten om ovanstående aspekter.340 En sådan ”realistisk” defini-
tion av miljöproblem vill jag formulera som: när ett ämne introduceras i 
sådana mängder eller koncentrationer så att inte miljön/kroppen/den fysiska 
verkligheten/materian hinner bearbeta det och skadas, eller när resurser ut-
nyttjas i en takt där de inte reproduceras i samma takt.341 

En sådan definition vilar givetvis på en underliggande värdering eller fö-
reställning om att det är positivt om jorden eller förutsättningarna för liv inte 
försvinner på ett tag framöver. (Någon gång kommer ju jorden sannolikt gå 
under oavsett människans handlingar, eftersom solen liksom andra stjärnor 
enligt samstämmiga teorier växer.). I miljövetenskaperna och miljöpolitik342 
brukar man också tala om en övergång från synliga ”punktutsläpp”, till ex-
empel industriers avlopp eller giftdumpningar, som brukar betecknas som 
”lösta”, till diffusa, kontinuerliga och allmänna utsläpp, som är inbyggda i 
den samhälleliga strukturen. Dessa är svårare att fånga, inte minst juridiskt. 
Sociologen Ulrich Beck har i sin genombrottsbok och samtidsanalys Risk-
samhället. På väg mot en annan modernitet (1986), i likhet med Zygmunt 
Bauman benämnt detta ”organiserad oansvarighet”, ”generell medbrottslig-

                               
340 Striden mellan de konstruerade kategorierna ”realism” och ”konstruktivism” är ytterligare 
en dikotomi eller uttryck för vårt dikotoma tänkande. Det behöver inte finns någon motsätt-
ning dememellan. Vi tolkar hela tiden verkligheten genom de språkliga kategorier som vår 
kultur erbjuder oss, och vårt tal om verkligheten blir därmed hela tiden oundvikligen socialt, 
kulturellt, historiskt konstruerat. Jfr exempelvis Hannigan, Environmental Sociology. 
341 Jfr Weale refererad i Yearly, Sociology, Environmentalism, Globalisation, s. 44. Jfr även 
Holdgates definition i Hajer, The Politics of Environmental Discourse, s. 18, not 18: ”The 
introduction by man into the environment of substances of energy liable to cause hazards to 
human health, harm to living resources and ecological systems, damage to structures or amen-
ity, or interference with legitimate uses of the environment”. Jfr även Hermeles definition i 
Ekonomerna, tillväxten och miljön: Utsläpp av ämnen och sopor av sådant slag eller i sådan 
mängd att de naturliga systemen inte kan ta hand om och upparbeta dem med hjälp av sol-
energi, och när det fysiska underlaget för kretslopp och mångfald systematiskt utarmas. Att 
inte göra detta ingår i de villkor för kretsloppsamhälle som han ställer upp (s. 51 f). Man kan 
givetvis problematisera denna definitions tidsperspektiv: vilka är de tidscykler som avfallet 
och föroreningarna måste bearbetas inom? För genomgång av miljöproblem, se Yearly, a.a., 
kap 2. 
342 Se t.ex. Lidskog, Sandstedt, Sundqvist, Samhälle, risk och miljö och naturvårdsverket.se 
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het”, eller ”generell ansvarslöshet”343. De typiska lösningarna på dessa pro-
blem betecknas ironiskt som end of pipe- solutions (”slutet av avloppet-
lösningar”) – att genom exempelvis olika typer av filter eller byggandet av 
högre skorstenar åtgärda symptomen istället för orsakerna. 

Risksamhället. På väg mot en annan modernitet, som utkom året för Tjer-
nobylolyckan, är idag en av sociologins och framför allt miljösociologins 
moderna klassiker. Enligt Becks tes lever vi idag i ett ”risksamhälle”, där vi 
alltmer måste lita till vetenskapsmäns och expertsystems utsagor för att kun-
na förnimma riskerna. Farorna är inte längre, som i det klassiska industri-
samhället synliga, förnimbara, partikulära, eller försäkringsbara, utan globa-
la, osynliga och kunskapsberoende. Tjernobylolyckan, den globala upp-
värmningen, kärnkraften, kemikalier och uttunningen av ozonskiktet illustre-
rar hur vi inte längre kan lita till våra sinnen och sinnliga erfarenheter vad 
gäller faror. De överskrider olika typer av gränser: nationella, fysiska, gene-
rationsmässiga, vetenskapliga. Vi blir beroende av expertutlåtanden, men då 
också dessa visar sig vara osäkra och omtvistade, ökar kritiken av vetenska-
pen. 

Det samhälle Beck tycker sig skönja (eller som han önskar sig) är ett 
samhälle av ”reflexiv modernisering” med ett ”reflexivt förvetenskapligan-
de”, där vi genom maktens decentralisering till ”subpolitiska” rörelser (me-
dia, sociala rörelser och frivilligorganisationer – egentligen avses med be-
greppet ”subpolitik” allt som står utanför traditionell politisk verksamhet), 
och genom att de latenta riskerna blivit manifesta och personliga, blir mer 
och mer reflexiva och kräver svar och ansvarstagande från industri, veten-
skap och andra makthavare. Vetenskapen avmystifieras. De globala riskerna 
överskrider nations- och klassgränser, och tvingar oss samman till en ”de 
levande tingens solidaritet”344. Beck tror på förnuft och upplysning, men att 
förnuftet i det ”enkla förvetenskapligade” industrisamhället gick förlorat 
genom vetenskaplig arbetsdelning, enögd specialisering, och en framstegstro 
som blundade för konsekvenser och ansvar. I Risksamhället samt i kapitlet 
”The World as Laboratory” i Ecological Enlightenment. Esseys on the poli-
tics of the Risk problematiserar Beck vetenskapens atomism, dualism, och 
mekanism. Paradexemplet för honom är upprättandet av gränsvärden för 
olika slags ämnen, som missar synergi- och ackumulationseffekter, det vill 
säga samverkans och ansamlingseffekter. Eftersom testerna sker i laboratori-
um vet man inte hur effekterna samverkar ute i samhället. Därmed kan hela 
världen idag betraktas som ett stort laboratorium där vi alla är ofrivilliga 
försöksdjur, och egentligen är vetenskapen enligt sina egna mått ovetenskap-
lig eftersom tilllämpningen föregår experimentet. Detta är uppenbart en 
odemokratisk process. Nu gäller det därför att med hjälp av (tvär)vetenskap 

                               
343 Beck, Risksamhället, s. 47. Jfr Zygmunt Bauman, & Tim May, Att tänka sociologiskt 
(1990), 1992. 
344 Beck, Risksamhället, s. 103. 
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och folklig kritik och reflexion återupprätta förnuft och upplysning. Det 
finns – för att karikera resonemanget – en sann modernitet (den reflexiva) 
som är klasslös, könsrollslös och risklös. Det enkla förvetenskapligandet 
förvandlas till ett reflexivt förvetenskapligande av samhället.345 

Ett problem med Beck är att han ofta blandar samman hur det bör vara 
med hur det är. Går vi verkligen mot ett klasslöst, gränsöverskridande sam-
hälle där alla reflexivt engagerar sig? Har delningen mellan natur och sam-
hälle verkligen upphävts i människors medvetande, så som han påstår?346 Är 
människor generellt så rädda, oroliga och riskmedvetna som han beskri-
ver?347 Kommer den ”ekonomiska riskblindheten” till slut att avskaffas ge-
nom ”bumerangeffekten”, det vill säga att allt negativt som vi förflyttar till 
andra delar av världen till slut kommer tillbaka till oss, exempelvis i form av 
gifter i billigt producerad mat?348 Men den väsentliga kritiken i detta sam-
manhang är att jag saknar en kultur- och historieanalytisk dimension hos 
Beck. Räcker det med ”reflexiv modernisering” för att komma åt problema-
tiken? Krävs det inte helt andra grundläggande värderingar, världsbilder, helt 
andra uppfattningar om kroppen, individen, livet och döden, och kanske ett 
helt annat produktionssätt/konsumtionssätt? Beck skriver att delningen mel-
lan samhälle och natur i människors medvetande måste upphävas (å ena 
sidan skriver han att den har upphävts, å andra att den borde upphävas), men 
söker inte bakgrunden till denna delning. Hos Beck saknas också en medie-
analys; medierna gör det osynliga synligt och det är i medierna problemen 
etableras. Med beaktande av museet som ett slags medium bidrar min studie 
dock till en sådan analys, speciellt i analysen av utställningen Uppdrag: 
Klimat. Beck blir också relevant när jag i den avslutande delen talar om mu-
seet som potentiell subpolitisk arena för en reflexiv vetenskapsdebatt. 

Beck har kritiserats för begreppet ”risksamhälle”: Risker har ju funnits i 
alla tider och dessutom konnoterar det något man kan beräkna och kalkylera. 
Antropologen Mary Douglas är en av de kritiker som menar att vi istället bör 
använda begreppet faror, eftersom ”risk” ger sken av en professionell objek-
tiv attityd, en vetenskaplighet grundad på sannolikhetsberäkningar, en tilltro 
till att vi på vetenskapligt sätt kan kalkylera risker.349  

Beck håller fast vid sitt riskbegrepp eftersom det har blivit etablerat och 
har nyanserat sitt resonemang: I det förindustriella samhället kom farorna 
från Gud(ar), naturen eller onda andar, i form av exempelvis pest och hung-
                               
345 Beck, a.a., kap. 1, 2 ,7, 8, samt Ecological Enlightenment. Essays on the Politics of the 
Risk Society (1991), 1995. 
346 Beck, Risksamhället, s. 111 f. 
347 Exempel: ”Idag […] finner [man] sig själv vara utsatt för ’strålning’, sväljer ’toxiska me-
del’ och förföljs ända in i drömmarna av skräcken för ’nukleär förintelse’”, Risksamhället, s. 
101. 
348 Beck, Risksamhället, s. 22, 59 ff, 83 ff. 
349 Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, ”Mary Douglas och den kulturella klassifikationen av 
risker”, i Samhälle, risk och miljö. Sociologiska perspektiv på den moderna samhällets miljö-
problem, s. 156 (hänvisar till Douglas, Risk and Blame. Essays in Cultural Theory, 1992). 
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ersnöd; i det klassiska industrisamhället har vi partikulära och synliga faror, 
till exempel olyckfall i arbetet, som kan betecknas som risker eftersom det 
utvecklas ett försäkringssystem kring dem, medan vi i det högteknologiska 
samhället eller risksamhället har ”faror bortom alla risker”, vars gränslös-
het i tid och rum upphäver dess kalkylerbarhet och därmed försäkringsbar-
het.350 

”Smuts” och miljöföroreningar? 
I konstruktivistiska eller relativistiska definitioner av miljöproblem nämns 
ofta Mary Douglas teorier om kategoriserande och ordnande: Smuts eller 
föroreningar är inte smuts i sig utan materia på fel ställe, något som befinner 
sig på fel plats i ett kulturspecifikt ordningsskapande.351 Försök att omdefini-
era vad som skall bestämmas som smuts eller förorening utmanar implicit 
den sociala ordningen eller mönstren.352 Etnologen Lynn Åkesson föreslår i 
artikeln ”Sopornas universum” att ”ett kulturteoretiskt angreppssätt med 
fokus på vad som konstituerar äckel och oberörbarhet kan, tillsammans med 
särskiljande som kulturell praktik, vara en metod att närma sig det väntande 
sopberget.”353 Om smuts är resultatet av en kulturell klassificeringsprocess, 
vad får det för konsekvenser för förståelsen av ”miljöproblem”?  

Filosofen Olli Lagerspetz har problematiserat Douglas’ tanke genom att 
konfrontera den med en vetenskapsteoretiskt mer realistisk syn.354 Han me-
nar att Douglas blandar ihop smuts och oordning. Av de exempel som Doug-
las tar upp i ett citat – skor på matbordet, matrester på kläder, hushållsred-
skap i sovrummet, badrumsattiraljer i vardagsrummet, kläder på stolar, träd-
gårdverktyg inomhus – kan endast matrester på kläder betraktas som smuts, 
de andra skulle snarare betecknas som stökigt eller tecken på oordning; 
”Man kan ordna sina saker utan att rengöra dem, precis som man kan tvätta 
dem utan att ordna dem.”355 Lagerspetz tror att sammanblandningen beror på 
att Douglas lever i en vattenbaserad renlighetskultur, med en obegränsad 
tillgång på rent vatten. Smuts måste kunna bilda föreningar med det omgi-
vande ämnet, och kan därför inte vara något helt kompakt, och inte heller 
bestå av klart åtskilda små korn, eftersom det måste kunna fastna. Om det 
inte kan det är det snarare fråga om skräp eller damm. Smuts kan inte heller 
ha vätskeform. En vätska kan vara smutsig, men benämns i sig inte som 
smuts. I sig utgör inget ämne smuts utan blir det bara i förhållande till något 
som smutsas ner.356 
                               
350 Beck, Risksamhället samt jfr Beck, Ecological Enlightenment samt Lidskog, Sandstedt & 
Sundqvist, ”Ulrich Beck och risksamhället” i Samhälle, risk och miljö, s. 114–117. 
351 Douglas, Renhet och fara, s. 10 f, 13–15, 54 f, 56 ff, 60, 62, 79. 
352 Hajer, The Politics of Environmental Discourse, s. 18, ref till Douglas 1988, s. 94. 
353 Åkesson, ”Sopornas universum”, RIG nr 3 2005, s. 149. 
354 Lagerspetz, ”Smutsens teori och praktik”, Res Publica nr 57 2002, och senare i boken 
Smuts. En bok om världen, vårt hem, 2007. 
355 Lagerspetz, ”Smutsens teori och praktik”, Res Publica nr 57 2002, s. 6. 
356 Ibid., s. 7, 10. 
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Med reservationen att Lagerspetz reflekterar allt för lite över de historiskt 
och kulturellt varierande attityderna till smuts, och att han har en övertro på 
förmågan att objektivt bestämma vad termen smuts egentligen står för (även 
om han i slutet av artikeln inte tycker sig finna ett entydigt svar på huruvida 
det finns objektiv smuts eller inte – det beror på sammanhanget), skulle jag 
vilja utveckla denna problematisering av Douglas genom att med hjälp av 
Ulrich Becks teori om abstrakta och konkreta risker beakta sinnenas för-
nimmelser. Jag ansluter mig i grunden till Douglas synsätt. Lagerspetz har 
sina poänger, men kanske hans kritik snarare borde riktas mot andras an-
vändning av Douglas, exempelvis i citat som ”[a]tt klassificera världen, ord-
na den efter det system som man har lärt sig innebär att man skiljer ut sådant 
som inte passar. Och då blir smuts helt enkelt biprodukten av detta systema-
tiska ordnande”357. Douglas gör en distinktion mellan oordning, smuts och 
det stötande, och menar att bakteriologin och kunskaper om patogena orga-
nismer skiljer samtida och förmoderna uppfattningar om orenhet. I hennes 
analytiska definition har dock det patogena avlägsnats358 och smuts blir sna-
rare en metafor för något som skapar oordning som vi vill exkludera. La-
gerspetz har hakat upp sig på ordet smuts, men har kanske också en poäng i 
att användningen av Douglas’ smutsbegrepp sällan problematiseras.  

Båda skulle dock hålla med om att vad som definieras som smuts, eller 
som smutsigt, smittospridande, orent eller opassande, beror på situation och 
sammanhang. För att citera Lagerspetz: ”En fabrik förorenar den orörda 
naturen, den kanske släpper ut klor i vattendragen – ett ämne som ibland 
används till vattenrening. Samma fabrik måste själv skyddas mot smuts som 
kommer in i dess vattenreservoar från den ”rena” naturen utanför. Det grum-
liga vattnet är smutsigt i förhållande till den industriella processen men rent 
ute i naturen. Det klorerade vattnet är rent i fabriken men förorenande då det 
rinner ut i naturen.”359 

Med denna logik kan vi exempelvis belysa skadedjurs, ogräs’, rökning-
ens, bilars och exkrementers plats i det offentliga rummet. Skadedjur är i sig 
inte skadliga, utan blir det först på en viss plats. Vissa växter betecknas som 
ogräs för att de hotar gränsen mellan vildmark och trädgård.360 I många del-
stater i USA samt på senare tid i Europa har rökning förbjudits på offentliga 
platser (i Sverige 2006), på vissa ställen även vid uteserveringar. Samtidigt 
tillåts en accelererande bil- och mopedtrafik i samma offentliga rum, samt en 
tilltagande användning av så kallade ”lövblåsare”, trots att deras direkta och 
indirekta skadlighet med utsläpp och buller kan tolkas vara i paritet med 
rökningens. Under medeltiden ansågs det enligt en vanlig tolkning bland 
historiker, vara acceptabelt, eller i alla fall vanligt, att kasta ut exkrementer 

                               
357 Frykman & Löfgren, Den kultiverade människan, s. 140 (hänvisar till Douglas 1966:35). 
358 Se Douglas, Renhet och fara, s. 55 f, 62. 
359 Lagerspetz, a.a., s. 14. 
360 Bauman & May, a.a., s. 55, här inspirerad av Douglas. 
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på gatan. Det är således sociala gruppers intressen i interaktion med fakta-
produktion som avgör vad som skall bedömas som samhälleligt sanktionera-
de faror, ”risker” och hot.  

Just termen smuts används enligt min erfarenhet som regel för att beteck-
na sådant som oftast härstammar från organiska material av olika slag: jord, 
kroppsvätskor, exkrementer, matrester och spår av mat, men även damm, 
som kan ha olika källor, som hamnat på ”fel ställe” och därför skapar oord-
ning. (På svenska står ordet smuts etymologiskt i samband med smitta och 
smet361) och som vi kan förnimma med våra sinnen. Sådant vi vill bli av med 
från den plats det för tillfället befinner sig behöver inte kallas smuts men kan 
förknippas med smutsighet och orenlighet, såsom skräp, avfall, ogräs, smit-
tospridare, skadedjur, men också icke önskvärda människor eller grupper av 
människor, ”utgrupper” (”de”), som genom historien ofta konstruerats som 
orenliga jämfört med ingruppen (”vi”).  

Det är en kulturellt, historiskt och personligt relativ fråga hur mycket av 
smuts i den första bemärkelsen vi accepterar eller ser i vår närmiljö, och om 
vi vill behandla den genom att ta bort den eller dölja den (exemplet puder 
och parfym på 1700-talet, eller rökelse i förmoderna kyrkor för att dölja 
likstanken från de kroppar som begravdes i golven). Med bakteriologin följ-
de en allmänt utbredd medvetenhet om smutsens risker, kunskap som tidiga-
re också funnits genom en förkroppsligad erfarenhet (till exempel med Flo-
rence Nightingale under 1800-talet, och 1700-talets tal om ”hygien” och 
smittospridning). Med sekulariseringen och individualiseringen av kroppen i 
kombination med teknisk förändring blev det också mer accepterat, inte för-
knippat med syndfull fåfänga, att tänka på sin kropp och renlighet.  

Min poäng är att det vi betecknar just med ordet ”smuts” ofta har med 
kroppen och naturen att göra. Vi använder inte termen ”smuts” om exempel-
vis radioaktiv strålning, som av många ansågs/anses vara ”ren”. Kemikalier, 
gaser och andra osynliga ämnen räknas som ”föroreningar” eller ”risker” och 
betecknas ofta inte med det mer organiskt laddade ”smuts”. I den vitryska 
journalisten Svetlana Aleksijevitj reportagebok Bön för Tjernobyl, där hon 
tio år efter Tjernobylkatastrofen intervjuar människor med olika erfarenheter 
av densamma, vittnar en språklärare om att  

Smuts – det var för dem [elevernas föräldrar] bläck-, jord- och fett-
fläckar och inte något slags kortlivade isotoper. När jag försökte för-
klara det för föräldrarna tror jag inte de begrep mer än om en medi-
cinman från någon indianstam hade talat till dem. ’Radioaktivitet? Det 
är något som inte hörs och inte syns …’ – ’Jaså, inte … Min lön räck-
er aldrig till. De sista tre dagarna före avlösningen är mjölk och potatis 
det enda vi har på bordet …’ – och så viftar mamman bort det. Men 
mjölk skall de inte dricka … Och potatis skall de inte äta […].362  

                               
361 Lagerspetz, , ”Smutsens teori och praktik”, i Res Publica nr 57 2002, s. 10. 
362 Aleksijevitj, Bön för Tjernobyl. En framtidskrönika, 1997, s. 133. 
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Å andra sidan kan man också tala om exempelvis radioaktiv förorening, 
genetisk förorening och auditiv förorening. En populär term är ”skitig” och 
”skita ner”, som kan användas som samlingsbenämning för både organiska 
och oorganiska föroreningar (jfr engelskans ”polluted”).  

Min tanke är dock att vad vi betraktar som acceptabel och oacceptabel 
smuts, orenhet eller förorening kan ha med en trögrörlig mentalitet363 att 
göra: smuts är något synligt och/eller organiskt. (Det finns också en kulturell 
trögrörlighet i att det lägre alltid uppfattas som smutsigare än det högre: gol-
vet betraktas alltid som smutsigare än bordet eller diskbänken även om man 
just har tvättat det, vilket yttrar sig i att många genast ratar en matbit som 
tappats på golvet). Men har det har också med vår bekvämlighet och tilltro 
till teknik att göra, vilket hänger ihop med denna trögrörliga mentalitet: 
Smuts kommer inte från ”modern” teknik, och om den gör det är det accep-
tabel smuts. Vårt kulturellt formade klassifikationssystem har ännu inte for-
mat tolkningsmönstren till att klassificera de ”nya” farorna som faror eller i 
samhällsordningen opassande fenomen. Dels eftersom det finns motstridiga 
budskap från det moderna samhällets medicinmän och vise – experterna, 
politikerna – om huruvida de är faror, dels eftersom dessa faror också är 
kopplade till vår bekvämlighet, och klassificerats under parollerna Framsteg 
och Utveckling.  

Den teknik som skulle ”besegra naturen” enligt det från 1800-talet vanliga 
temat ”Människan i kamp mot naturen”, sätter upp en mental dualism mellan 
natur (smuts) och kultur, framsteg och civilisation (teknik), även om det 
omvända; natur (renhet), givetvis också förekommer. Ordning och renhet 
kopplas enligt en trögrörlig dualistisk tankefigur till kultur, modernitet, tek-
nik och civilisation, medan oordning och orenhet kopplas till natur, det för-
moderna och barbariska. Det finns ingen samhällelig eller kulturell konsen-
sus om strålning, kemikaliespridning, eller utsläpp av koldioxid, också på 
grund av en mentalitet som sätter det konkreta, visuella och direkta, före det 
abstrakta och indirekta. Städernas snö på vintern kan betecknas som ”smut-
sig”, men de luftföroreningar som detta är ett index på, betraktas av många 
som acceptabla föroreningar. 

(Est)etik, mångfald och hållbarhet 
I konstruktionen av miljöproblem finns också en estetisk dimension som 
grundar sig på vad vi tycker är vackert och tilltalande och vilka landskap och 
miljöer vi trivs med. I diskussionen om ”biologisk mångfald” handlar det 
ofta om estetiska och nostalgiska värderingar; att många tycker att det är 
vackert med det förindustriella jordbrukarlandskapet med betade hagar, vari-

                               
363 Ett begrepp lånat från Annales-skolans mentalitetshistoria för att karaktärisera trögheten i 
förändringar av kollektiva förmedvetna eller omedvetna attityder, normer och vanor. Se Peter 
Burke, Annales-skolan. En introduktion, 1992. 
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ation och en mångfald arter att vila blicken på.364 Denna estetik sammanfal-
ler med en mångfald arters livsmöjligheter – monokulturer utan variationer 
gynnar inte variationer av liv365 – och med debatten om klimatfrågan har 
sedan 2006 frågan kombinerats med argument för lokal produktion för att 
minska transportutsläpp. Men i debatten om biologisk mångfald glöms det 
ofta bort att det ofta är mänsklig verksamhet i landskapet som gett förutsätt-
ningarna för denna mångfald.366 

Ofta hörs antagandet att ”hög biodiversitet” är nödvändigt367 men man 
har, enligt Peter Davis, ännu inte kunnat bevisa att hög biodiversitet är nöd-
vändigt för ett hälsosamt ekosystem, varför man har använt det utilitaristiska 
antropocentriska argumentet: en genpol för medicin, vattenreglerare, estetis-
ka värden och så vidare. (Denna brist på bevis grundar sig i att man inte 
kunnat återskapa ett ekosystem och därmed heller inte kunnat mäta input och 
output.368 Man antar således att man kan plocka sönder en helhet till en del, 
att man kan avgränsa enskilda ekosystem.) Man har dock kommit fram till 
att ju fler arter, desto bättre kan organismerna ta upp energi från solen, och 
ju mer komplexa ekosystem är, desto mindre känsliga blir de för stress ex-
empelvis i form av torka och eld – de återhämtar sig snabbare och kan därför 
betecknas som mer stabila, hållbara. Det finns två modeller för sambandet 
mellan diversitet och stabilitet: 1: Ju fler arter som dör ut desto svagare sy-
stem, eller 2: Liksom i ett flygplan kan man ta bort de flesta passagerarna 
(arter), planet flyger i alla fall, men tas några nyckelarter så går hela syste-
met sönder. 

Man vet ännu inte vilken teori som är korrekt, men i vilket fall är det en 
fråga för mänsklig överlevnad – hur många arter kan försvinna innan vårt 
livsuppehållande system börjar kollapsa? Om första modellen gäller har vi 
redan problem, och om andra modellen gäller måste nyckelarterna identifie-
ras.369 

Gröna kulturstudier 
Mitt ”miljöperspektiv” kan inom kulturstudier knytas till forskningsfältet 
Ekokritik och gröna kulturstudier (Ecocriticism, Green (cultural) studies, 
Cultural environmental studies eller Green cultural criticism370) som har 

                               
364 Jfr Richard Pettersson & Sverker Sörlin  (red.), Miljön och det förflutna. Landskap, min-
nen, värden, 1998. 
365 För estetikens samband med etiken se även Nils Uddenberg, Ett djur bland alla andra? 
Biologin och människans uppfattning om sin plats i naturen, 1993, s. 281 f, 284, 314–316. 
366 Lars Emmelin, ”Det förflutna som norm i miljövården”, i Pettersson & Sörlin (red.), Mil-
jön och det förflutna, s. 110. 
367 Davis, Museums and the Natural Environment, s. 132. 
368 Ibid., s. 132. 
369 Ibid. 
370 Sistnämnda benämnt av Niel Smith, i ”The Production of Nature” i Robertson, Mash, 
Tickner, Bird, Curtis & Putnam (red.), FutureNatural. Nature, Science, Culture, 1996, s. 43. 
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beskrivits som humanioras svar på alla ämnen med ”miljö”-prefix.371 Cultu-
ral studies-traditionen och kultursociologi kännetecknas dels av analyser av 
hur kulturella uttryck som konst, musik eller mode speglar sociala eller sam-
hälleliga fenomen, dels av ett anläggande av ett kulturperspektiv på samhäl-
leliga, sociala problem eller fenomen. Med miljöproblematiken har man 
börjat tala om en ”greening of cultural studies”. Ekokritiken (ecocriticism) är 
framför allt en amerikansk företeelse, som startade inom litteraturvetenskap 
under 1990-talet, där man ville studera hur naturen framställdes i litteraturen, 
och relationen mellan litteratur och miljö.372 Med ”green studies” växte det 
empiriska objektet till att inkludera andra kulturuttryck, såsom film och alla 
slags texter, och green studies också att vara mindre normativ och mer kon-
struktivistisk än tidigare ekokritik. Men också ekokritiken har på senare tid – 
parallellt med en övergripande dekonstruerande trend – utvecklats till att 
inkludera även sådana texter som inte uppenbart skildrar ”naturen”.373 

Ekokritik och gröna kulturstudier kan sammanfattas på följande sätt: Att 
analysera ”texter” i vid bemärkelse, från ett natur- och miljöperspektiv. Hur 
framställs naturen och människans relation till denna? De marxistiska, femi-
nistiska och postkoloniala perspektiven har alla på olika sätt och i olika grad 
varit emancipatoriska och normativa. Detsamma gäller i stor utsträckning 
gröna kulturstudier.374 Miljöproblemen existerar och vi måste göra något åt 
dem, alternativt att relationen mellan människa och övrig natur på något sätt 
är problematisk. Variationen av teoretiska utgångspunkter och grad av kon-
struktivism och aktivism är dock lika skiftande som inom feminismen. I 
frågan om postmodernismen och ”naturens existens” framhåller förorden till 
här refererade antologier att ”green studies” – till skillnad från andra kultur-
analytiska traditioner – idag hävdar naturens existens, i linje med filosofen 
Kate Soper i hennes inflytelserika text What is nature? Det finns en extern 
natur före våra konstruktioner men den är alltid förmedlad genom våra tolk-
ningar och språk.375 Denna debatt är dock mer mångfacetterad än vad som 
presenteras i dessa förord. En livlig diskussion om natur/kultur-dualismen 

                               
371 Laurence Coupe (red), The Green Studies Reader. From Romanticism to Ecocriticism, 
2000, s. 187. 
372 Ekokritiken utgick ofta från det amerikanska fenomenet ”Nature Writing”. Bara i USA kan 
man klassificera någon som en ”Nature writer”, vilket har att göra med detta lands speciella 
relation till ”wilderness”; vildmarken. Om startpunkterna se Cheryl Glotfelty, ”Introduction”, 
i Glotfelty & Harold Fromm (red.), The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, 
1996 Se även Laurence Coupe, ”General introduction” i Coupe (red.) The Green Studies 
Reader. Se även Anne Odebring Ehlert, There’s a bad time coming. Ecological vision in the 
fiction of D.H. Lawrence, 2001, s. 32–35. 
373 Se Glotfelty & Fromm (red.), The Ecocriticism Reader samt Karla Ambruster & Kathleen 
R. Wallace (red.), Beyond Nature Writing: Expanding the Bounderies of Ecocritisism, 2001. 
374 Så som den presenteras i Glotfelty & Fromm (red.), The Ecocriticism Reader och Coupe 
(red.), The Green Studies Reader. 
375 Refererad i Coupe (red.), The green studies reader, s. 123 ff, och Kate Soper i “Na-
ture/’nature’”, i Robertson m.fl. (red.), Futurenatural. Nature, Science, Culture. 
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blir i studier med utgångspunkt i miljöproblematiken förståerligt nog extra 
livlig.376 

Här kan man se texter med titlar som ”Where deep ecology and poststruc-
turalism meet”,377 eller läsa en ekokritisk analys av Sagan om ringen.378 En-
ligt Jhan Hochman är Green cultural studies uppgift att undersöka naturen 
genom ord och bild, samt undersöka vilka effekter kulturella representatio-
ner kan få på attityder och praktiker, vilka i sin tur kan påverka naturen.379  

Ett närliggande fält är ekofeminismen, som ser ett historiskt samband 
mellan exploateringen och förtrycket av kvinnan och exploateringen och 
förtrycket av ”naturen”. Ekofeminismen har sedan sin uppkomst på 1970-
talet kopplats till en essentiell syn på könen (särartsfeminism) och en ideali-
sering av kvinnan och naturen.380 Även om detta är en förenklad bild,381 be-
kräftas den av Littig i Feminist Perspectives on Environment and Society382. 
Littig lyfter dock också fram ekofeminismen som social rörelse, med bland 
andra Vendana Shiva som frontfigur, och hur denna rörelse kritiserar den 
hegemoniska västerländska definitionen av ”utveckling”. Hon betonar också 
hur genusperspektiven på miljön i likhet med all annan genusforskning har 
utvecklats, det vill säga att feministiska eller genusteoretiska perspektiv på 
miljö inte med nödvändighet måste vara ekofeministiska, och hur dessa per-
spektiv fortfarande är marginaliserade inom miljösociologin (som i sin tur 
också är marginaliserad). Jag nämner ekofeminismen men har på grund av 
dess essentialiserande drag inte utgått från det ekofeministiska fältet i analy-
serna.  

                               
376 Vissa texter konstrueras också som ekokritik eller green studies i samma stund som de 
placeras in i en antologi av ovanstående typ, med uppgift att vara ett inlägg i debatten om 
natur och kultur. Så förekommer exempelvis Donna Haraway ofta i dessa sammanhang, trots 
att hon själv förmodligen inte skulle kalla sig för ”ekokritiker” eller del av fältet Green studi-
es. 
377 Suellen Campell, “The Land and Language of Desire. Where Deep Ecology and Poststruc-
turalism Meet” (1989) i Glotfelty & Fromm (red.), The Ecocriticism Reader. 
378 I Coupe (red.), a.a. 
379 Hochman, Green Cultural Studies.  Nature in Film, Novel, and Theory, 1998, s. 2. 
380 Den västerländska vetenskapen uppfattas som en manlig kunskap, präglad av den manliga 
blicken, där kvinnan, liksom naturen och vilden, blir objekt för den forskande mannens sub-
jekt. Kvinnors kunskaper har alltsedan den moderna vetenskapens genombrott under 1600-
talet (och egentligen allt sedan kristendomens genombrott) trängts undan. Detta har bl.a. 
manifesterats i häxprocesserna och underordningen av kvinnor och deras erfarenheter och 
kunskaper. Carolyn Merchants vetenskapshistoriska studie Naturens död. Kvinnan, ekologin 
och den vetenskapliga revolutionen är en klassisk studie i detta sammanhang, även som tek-
nik- och ekonomihistorisk studie betraktad, även om titeln kan vara avskräckande för den som 
vill problematisera de kategorier som den åberopar. Ytterligare ”bevis” kan man hitta i de 
förhistoriska kulturerna där kulten av Gudinnan och modersfigurer, antas det, var mycket mer 
utbredd än i de senare stora monoteistiska religionerna. Eftersom kvinnor genom reproduktion 
och månadscykel står i närmare kontakt med naturen och dess processer, värnar hon mer om 
naturen och dess framtid. En mindre essentialiserande beskrivning är att hon genom en fostran 
i att vara potentiell omsorgsgivare också månar mer om sin omvärld. 
381 Se David Kronlid, Ecofeminism and Environmental Ethics, 2003. 
382 Beate Littig, Feminist Perspectives on Environment and Society, 2001, s. 13 ff. 
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Miljöproblematikens intåg på museerna 
Internationellt… 
Inom museologin är studier av naturhistoriska museer likväl som miljö- och 
genusperspektiv underrepresenterade. Internationellt har Peter Davis, profes-
sor i museologi med särskilt intresse för naturvetenskapens idéhistoria, gjort 
en studie av hur miljöfrågorna från och med det tidiga 1900-talets ”conserva-
tion movement” påverkat de naturhistoriska museernas forskning och ut-
ställningar, med fokus på de stora anglosaxiska museerna.383 Samlandet, 
menar han, har gått från samlande för samlandets och vetenskapens (och 
nationens) egen skull – under 1800-talet ofta i stor skala i expeditioner där 
man urskillningslöst samlade ”big game trophies (storviltstroféer)” och hela 
familjer av djur – till samlande för ett ”conservation aim”, bevarandemål; 
från att arbeta ensam till att arbeta i nätverk; från statiska taxonomiska ut-
ställningar till underhållande informativa utställningar med miljöbudskap, 
och från att ge information till att ge tolkningar med målen att förändra atti-
tyder och beteende. Davis menar att museerna har gått in i rollen att fostra en 
”conservation ethic”, en miljöetik.384  

Om Carl Akley och hans ”Afrikan Hall” vid American Museum of Natu-
ral History via Donna Haraways kritiska analys kan sägas uttrycka den hög-
koloniala utställningsideologin, så står Albert Parr, chef för samma museum 
1942–1959, som centralgestalt för den ekologiska tanke som kom att prägla 
en del av efterkrigstidens utställningar. I den permanenta utställningen “Man 
and Nature” från 1951 med en ansats att föra fram den “nya” vetenskapen 
ekologi, beskrivs regionens historia med pedagogiska genomskärningar av 
jordmånen och landskapets förändring.385 I ett citat från 1950 menar Parr att 
museernas nya uppdrag är att visa naturen som omger och berör människan, 
inte ”undisturbed nature”, även om det också är viktigt att visa den för att 
belysa förändring.386 År 1973 hävdar Parr miljöfrågornas brådskande rele-
vans för människans skull, för hennes glädje och överlevnad. I denna kamp, 
menade han, åligger det naturvetenskaperna att försvara den mänskliga till-
varon och dess livsuppehållande miljö från de skador som orsakats av de 
exakta vetenskaperna och de teknologier de frambringat. De naturhistoriska 
museerna borde vara en av de starkaste bastionerna i detta försvar.387 

Under 1980-talet har miljöfrågorna etablerats på museerna, och ”biolo-
gisk mångfald” kan i mångt och mycket sägas ha blivit något av en rädd-

                               
383 Davis, Museums and the Natural Environment. The Role of Natural History Museums in 
Biological Conservation, 1996, s. 2. 
384 Ibid., s. 2 f, 4, 44, 135 f, 138. 
385 Reynolds, ”Visual Stories” i L. Cooke och P. Wollen (red.), Visual Display. Culture Be-
yond Appearances, 1995. 
386 Parr 1950 ref i Davis, a.a., s. 51. 
387 Parr 1973 ref i Davis, a.a., s. 52. 
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ningsplanka för de gamla och nya systematiska samlingarna.388 Den interna-
tionella museiorganisationen ICOM har sedan 1979 många direktiv om eko-
logi, exempelvis resolution 8 från Natural History Committee of ICOM 
1979: ”Recognizing the vital and urgent importance of promoting broader 
public understanding of ecology, including human ecology and the conserva-
tionist natural resources…”389 Davis ger många exempel på uppgiftsformule-
ringar som vilar på ekologisk diskurs och biologisk mångfald.390 I London 
öppnade den permanenta utställningen Ecology vid Natural History Museum 
först 1991, och Davis ser tre faktorer bakom denna tröghet: Samlingar, poli-
tik (beroende av statliga bidrag – kan man då ta upp kontroversiella frågor?), 
och vetenskaplig korrekthet: museer är konservativa institutioner som invän-
tar vetenskapliga bevis.391 Som föregångare ser han kanadensiska museer, 
National Museum of Scotland, Edinburgh med den permanenta utställningen 
”World in our hands”, öppnad 1994, The Museon i Haag med sin tvärveten-
skapliga ansats, och återfödelsen av “Grande Gallerie” i Paris’ naturhistoris-
ka museum.392  

Men Davis noterar också att många museer är kvar i 1800- och 1900-
talen, att de friluftsmuseer som kallas “ekomuseer” sällan tar upp ekologi 
eller miljöfrågor, och uppmanar museerna att också behandla kontroversiella 
frågor bortom biologisk mångfald och bevarande av enskilda arter, såsom 
kärnkraft, vägbyggen, resursanvändning och globala miljöförändringar.393 
Han föreslår även ett ”Beyond the Natural History Museum” (bortom det 
naturhistoriska museet) exempelvis ett ”historiens hus”, utgående från teman 
där kultur- social- och naturhistoria integreras. Men det krävs också att 
väcka kärlek och ”vårdande attityder”, vilket många museer redan gör ge-
nom att exponera de ”vackra, underbara och konstiga varelser som bebor 
jorden”, förklara deras morfologi, beteenden eller ekologi, och på så sätt 
uppnå förståelse och respekt.394 

                               
388 Jfr Davis, a.a., s. 81, 138, 146 ff, 149. Genom samlingar kan man inte bara se gifters ac-
kumulering i vävnader utan också hur arter försvinner. 
389 Ibid., s. 56. 
390 Ibid., s. 56, 138, 147. Han nämner också Sverige som en föregångare med resande utställ-
ningar som ”Förgiftar vi naturen?” från 1966 som var en respons på det växande intresset för 
bekämpningsmedel och konstgödsel ( s. 75).  
391 Här är det intressant att jämföra med Hajers ananlys av den brittiska (icke)behandlingen av 
surt nedfall, vilket han bl.a. förklarar med en positivistisk och mekanistisk vetenskapstradition 
(i brittiska vetenskapsakademin). Hajer, The Politics of Environmental Discourse. 
392 Davis, a.a., s. 77 f, 80. 
393 Ibid., s.  21, 75, 81. 
394 Ibid., s. 89. 
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… och i Sverige 
1965 års museiutredning, ”Mus 65”395, lade i mångt och mycket grunden till 
dagens svenska museistruktur med centralmuseer, länsmuseer och Riksut-
ställningars vandringsutställningsverksamhet.396 Utredningens samtidighet 
med miljöfrågornas uppkomst och ett nyvaknat allmänt intresse för politik 
och samhällsfrågor avspeglades i att Naturhistoriska riksmuseet från och 
med 1966 genomförde en rad tillfälliga utställningar om kemikalier, jakt och 
försurning.397 1965 års utredning föregicks av ”Riksmuseiutredningen”398 
som ledde till uppdelningen i en museiavdelning och en forskningsavdelning 
1965. Det var även nu som nya stora basutställningar samt ett planetarium 
(nuvarande Cosmonova) började planeras. I utredningen uppmanades Natur-
historiska riksmuseet agera konsult för de regionala museerna som ålades att 
inleda ”naturhistorisk verksamhet399. Utredningen talar om att museiledning-
en skall ”företräda Riksmuseet i forsknings- och miljöpolitiska frågor av stor 
vikt” och ”tjäna som bas för naturvårdsundersökningar”.400 

I museiutredningen 1986401 uppmuntrades museerna till fyra utvecklings-
projekt. Ett benämndes ”Ekologisk kunskapsspridning”, de övriga ”Nya 
perspektiv på den svenska historien”, ”Sverige och tredje världen” och ”In-
vandrarnas kulturer”. Som ansvarsmuseum för naturhistoria utnämndes Na-
                               
395 Förslagen från 1965 års museiutredning (”Mus 65”) presenterades i Kulturminnesvård 
(SOU 1972: 45), Museerna (SOU 1973:5) samt Utställningar (SOU 1974: 43) (som framför 
allt behandlade riksutställningar, då som försöksverksamhet). 
396 Kulturpolitiskt delas museerna i Sverige också in i statliga museer och enskilda och privata 
museer. För museiväsendets struktur se vidare i Museiförslag, Rapport från kulturrådet 1986: 
3, s. 24 ff samt Museisverige. Rapport från kulturrådet 1986: 1. 
397 Förgiftar vi naturen? 1966 (senare vandringsutställning); Leva med naturen, om jakt 1971; 
Land att leva i (med Riksutställningar); Våtmarker 1976; Att överleva (med anledning av 
Europeiska naturvårdsåret 1970); Säl; Mitt i Östersjön, Låt dem leva (WWF:s 25-årsjubileum 
1986), Sverige surnar till 1985 (vandringsutställning). Dåvarande museichef Kjell Engström 
berättar att det också förekommit många ”Känn dig själv- utställningar”, som belyst ”männi-
skans biologiska ursprung, fysiologiska begränsningar och vårt beroende av miljöfaktorerna i 
vår omvärld”, exempelvis Ögat, Örat, Tanden, Djuriskt-mänskligt beteende (1967), Männi-
ska: Urtid, utveckling, framtid, Sinnenas värld (Engström, ”I väntan på något bättre”…, i 
Naturen berättar, s. 32 f).  
Engström menar också att satsningen på tillfälliga konstutställningar, med naturen som motiv 
och inspirationskälla, kan ”hjälpa människor att själva upptäcka värden i den natur som omger 
dem och som många inte längre ’ser’. Konstnärernas olika sätt att se på natur, att tolka intryck 
och att på olika sätt uttrycka sitt engagemang i miljöfrågor är ett viktigt inslag i vår strävan att 
göra publiken mer medveten om de förändringar som pågår i naturen och om de värden den 
representerar.” Han påpekar även Riksmuseets roll som ansvarsmuseum för naturhistoria i 
länsmuseernas uppgift att integrera naturhistoria och ekologi i de kulturhistoriska utställning-
arna (s. 37).  
398Naturhistoriska riksmuseets framtida ställning och organisation. Betänkande av Riksmu-
seiutredningen (1962). 
399 SOU 1973: 5, s. 151. 
400 Ibid., s. 150 f. 
401 Presenterades i tre rapporter från kulturrådet 1986: Museiförslag – kulturrådets över-
väganden och förslag angående de centrala museernas uppgifter och ansvar för landets 
museiväsende, Museisverige – en beskrivning av Sveriges museiväsende utifrån statistiska 
uppgifter från år 1983 och Museiperspektiv –  25 artiklar om museerna och samhället.  
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turhistoriska riksmuseet som vetenskaplig bas för detta projekt, medan själva 
arbetet förlades till Skansen. Projektets huvudsyfte var att integrera naturhi-
storia och ekologi i de av tradition kulturhistoriska länsmuseerna.402  

I kapitlet Ekologisk kunskapsspridning talas det bland annat om ”betydel-
sen av att planera ett samhälle i ekologisk balans”, ”tilltagande miljöförstö-
ring”, ”långsiktig samhällsplanering i vilken naturresurserna vägs in på ett 
realistiskt och för kommande generationer mera solidariskt sätt”, ”Det fram-
tida samhällets utformning och överlevnadsfrågorna” och ”Planeringsarbetet 
för ett samhälle, som nödvändigtvis måste se annorlunda ut jämfört med det 
vi lever i idag, kräver en delaktighet av många – en delaktighet som måste 
bygga på och förutsätta kunskap i historia, naturvetenskap, kulturhistoria och 
en medvetenhet om vår egen situation i ett samhälls- och näringspolitiskt och 
geografiskt sammanhang: kunskap om de stora sammanhangen, för vilka 
ekologi är ett samlingsbegrepp”.403 Det konstateras att Naturhistoriska riks-
museet och Naturhistoriska museet i Göteborg sedan föregående utredning 
på olika sätt arbetat för att ”sprida kunskap om ekologi och om den ekolo-
giska bakgrunden till den ökade miljöförstöringen”, framför allt genom 
vandringsutställningar och genom Riksutställningar, men att förhoppningar-
na om att de regionala museernas egen förmåga ”att verka som kunskaps-
förmedlare i ekologiska frågor” inte infriats.404 Áttje Svenskt fjäll- och sa-
memuseum (från och med 1983) utpekas dock som ett lyckat exempel på 
integration av natur- och kulturhistoria med regional förankring.405 Utred-
ningen pekar på att de regionala museernas material innebär en potential till 
”beskrivningar av hur människan, från att ha levt sitt liv i samstämmighet 
med den omgivande naturens förutsättningar, i ökad takt under den senaste 
hundraårsperioden övergått till att forma naturen efter sina egna behov. Ge-
nom att i regionalt perspektiv belysa konsekvenserna av detta och det ansvar 
människan därmed har tagit på sig kan dessa museer medverka till en ökad 
kunskapsspridning i en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. En ekologisk 
kompetens och verksamhet måste bedömas som mycket angelägen.”406 För-
slaget innebar en femårig försöksverksamhet med samarbete mellan Skan-
sen, Naturhistoriska riksmuseet och länsmuseerna för att ”undersöka hur en 

                               
402 Museiförslag 1986: 3, s. 14. Så har delvis gjorts i Bohusläns museum, där miljöförstöring-
ens spår i form av plastringar och annat skräp syns i dioramat med fiskmåsar på en klippa, och 
i Uplandsmuseet där är ”naturmiljön” presenteras i ett relativt avskärmat rum. Länsmuseet i 
Västernorrland förefaller också ha ett människa-natur-integrerat historieberättande, men dock 
inget om moderniteten. Regionmuseet i Kristianstads utställning Årtusendets Skåne handlar 
om ”människans relation till naturen och vår inverkan på landskapet. Den vill få oss att se 
landskapets förändring och hur det vi gör idag kan påverka framtidens landskap. Det är en 
kronologisk från istiden till idag.” Här finns också en anställd ekolog (Besök på Bohusläns 
museum 1990–2006 samt på länsmuseernas hemsidor 2006-09-15). 
403 Museiförslag 1986: 3, s. 115-17 (citat s. 115 f). 
404 Ibid., s. 115. 
405 Ibid., s. 116. 
406 Ibid. 
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ekologiskt inriktad arbetsform skall kunna integreras” i länsmuseerna, för-
lagd till Skansen med Riksmuseet som vetenskaplig bas.407 

Utredningen 1986 pekar också ut ”sex utvecklingslinjer” av särskild bety-
delse för museerna, varav ”Ekologin” är en och ”Historiens betydelse”, ”Ar-
betes villkor och värde”, ”Sverige i världen – världen i Sverige”, ”Konsten”, 
”Undervisning – folkbildning” de övriga. I fråga om ”ekologin” heter det att 

Människans samspel med naturen – att rätt utnyttja dess tillgångar är 
en av de viktigaste frågorna i vår tid. Uppbyggandet av välfärdsamhäl-
let har medfört svåra miljöproblem. Medvetenheten om miljöförstö-
ringens konsekvenser för den enskilda människan och för det framtida 
samhället har dock först under senare år fått en mer allmän spridning. 
Betydelsen av att planera för ett samhälle i ekologisk balans kommer 
att ges allt mer uppmärksamhet i framtiden. Behovet av information 
och folkbildning om miljöfrågor kommer att öka. Museerna är viktiga 
parter i sådan kunskapsspridning.408 

I Museiperspektiv (1986:2), en artikelsamling om museerna och samhället, 
framför Nils Erik Landell (läkare aktiv i miljöfrågor sedan 1960-talet) och 
Kjell Engström (zoolog och Naturhistoriska riksmuseets chef 1965–1996) 
ekologin som en central uppgift för museerna. I kapitlet ”Naturhistoriska 
riksmuseet inför framtiden” diskuterar Kjell Engström Riksmuseets samling-
ar som källor till studier om miljöföroreningars spridning, och exemplifierar 
med att det var Riksmuseet som hade bevisen för kvicksilvrets spridning i 
organiska kroppar under 1960-talets kvicksilverdebatt, vilket ledde till ett 
användningsförbud, men hävdar samtidigt systematikens och taxonomins 
vikt. Inför planerna på de nya basutställningarna skriver Engström att Riks-
museets som centralmuseum måste  

göra en basutställning som är mer generell och vetenskapligt allsidig 
och har internationell anknytning, samtidigt som den måste ge en fyl-
lig presentation av utvecklingen i svensk natur och av aktuell miljö-
vårdsproblematik. […] För att öka insikten om de globala miljöpro-
blemen måste utställningen sikta på att förklara och stimulera till frå-
gor och diskussion kring de skeenden som fört oss fram till dagens si-
tuation. Evolution, ekologi och miljöproblematik blir de ledande 
termerna i de nya basutställningarna, där materialet ska presenteras så 
att samband och skeenden blir tydliga även för den som endast gör ett 
kort besök på museet. Lätt tillgängliga i de centrala delarna av utställ-
ningarna ska besökaren kunna uppleva tidsperspektiven på jordens ut-
veckling i universum och livets utveckling på jorden. Evolutionens 

                               
407 Syftet var också att ”studera och pröva Skansens möjligheter och förmåga att bedriva 
kunskapsspridning i ämnet ekologi. Skansen, som redan från starten 1891 är en museiinstitu-
tion med ekologisk inriktning och avsikt, borde med sin höga besöksfrekvens (2,1 milj/år), 
med små medel kunna utvecklas till en betydande folkbildningsresurs i detta sammanhang” 
(Museiförslag 1986: 3, s. 117).  
408 Ibid., s. 22. 
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mekanismer, genetikens lagar och resultaten av deras spel genom år-
miljonerna ska bilda bakgrund till förståelsen av hur jorden ser ut 
idag, hur växt- och djurvärlden förändras och hur vårt naturliga eko-
system hotas av överexploatering. […] Det ombyggda museet kom-
mer att kunna bli ett centrum för ny, mångfasetterad och intensiv pu-
blikverksamhet som bör kunna spela en viktig roll i debatten om sam-
hällsutveckling, naturresursutnyttjande, ekologi och överlevnadsfrå-
gor.409 

I rapporten Idéforum Museer (1989)410, en sammanställning av konferenstal, 
gör sig Bengt Hubendick, före detta chef för Naturhistoriska museet i Göte-
borg 1959–1981, tilllika zoolog och humanekolog, till skarp talesman för att 
det ekologiska perspektivet skall integreras som kulturpolitiskt mål. Det 
innebär att ”Skapa beredskap hos människor att acceptera materiella anspråk 
och en livsstil som är förenlig med ekologisk uthållighet. För att förverkliga 
det behöver alla hjälpa till, också museerna.” Dessa materiella anspråk inne-
bär ”att acceptera en materiellt lite mindre anspråksfull livsstil.”411 

Senare skall vi se hur denna diskurs kan krocka med den under 1990- och 
2000-talen mer dominerande miljödiskursen där lägre materiella anspråk inte 
omnämns. Två rapporter nämns som resultat av utvecklingsprojektet 
”Ekologisk kunskapsspridning”: Ekologin och länsmuseerna (1988) och 
Ekologin, pedagogiken och Skansen. Men också EKODOK-90 (Ekologisk 
dokumentation 1990) initierat av Statens kulturråd (Bo Nilsson) i samarbete 
med 17 länsmuseer och några kulturhistoriska museer nämns; ett fotoprojekt 
där 26 fotografer dokumenterade det moderna landskapet och dess omvand-
lingar. ”Resultatet blev omfattande och ger fina möjligheter att arbeta vidare 
utifrån. Men tyvärr är det tyst i Sverige och vid svenska museer om Ekodok-
90.”412 

De naturhistoriska museerna föll även utanför SAMDOK: Sammanslut-
ningen för samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer, som sedan 
1977 syftar till att dokumentera samtiden på olika områden. Intresset för 
miljöproblem har varit svagt, även om ”miljöfrågor” ingår i organisationsbe-

                               
409 Engström, ”Naturhistoriska riksmuseet inför framtiden”, i Museiperspektiv, 1986, s. 230–
232. Ifråga om de regionala museerna menar han vidare att syftet måste bli att ”finna former 
och metoder för att integrera naturhistoria och ekologi i av tradition kulturhistoriska museer, 
inte att skapa särskilda naturhistoriska avdelningar” (232 f). 
410 Idéforum Museer. Rapport från fem regionala museikonferenser, 1989: 4. Här diskuteras 
de utvecklingsprojekt som föreslogs i utredningen 1986. 
411 Tidigare i texten sker också en problematisering av tillväxtbegreppet. Hubendick, ”Ekologi 
en museiuppgift” i Idéforum Museer, s. 71. 
412 Anette Rosengren, ”Fotofestivalen i Arles och Ekodok-90”.  
http://www.nordiskamuseet.se/fotosekretariatet/nyhetsbrev/kvartalsbrev0303.html. En del av 
arbetet har publicerats i I människans hand. Fotografier kring det ekologiska landskapet, 
1994. Se även Bo Nilssons kritiska diskussion om bristen på intresse för att ta upp miljöfrågor 
och följa upp projektet i ”Några tankar om EKODOK–90”, Nordisk Museologi nr 1 1996, s. 
83–92. 



 116 

skrivningen och en av polerna heter ”Naturbruk”.413 Inom Samdok-projektet 
”Svåra saker”, som syftar till att genom äldre och samtida museiföremål 
behandla problematiska ämnen (vandringsutställning, Riksutställningar 
1999–2000) och bryta utställningarnas ”trevlighetsmönster”, återfanns bland 
föremålen en Neurosedynask, en radioaktivt förorenad jordhög ”från famil-
jen Lundgrens trädgård i Gävletrakten” och en insamlingsbössa för asbest-
skadade gummiarbetare. Men i det stora hela är det separata händelser som 
Estonia, diskoteksbranden i Göteborg, eller ”det onda kulturarvet”, som na-
zismen, vars ondska det råder konsensus om, som tas upp i detta projekt. 

1994 års museiutredning betonar museerna som ”kollektivt minne” och 
bildningsuppgiften, för nytta och glädje. Som exempel på nytta nämns 
”ekologisk riktig utveckling i samspel med naturen och det behövs för att 
stärka landets internationella konkurrenskraft.”414 Till skillnad från 1986 års 
utredning får ekologin inte någon framträdande plats även om ”Natur och 
ekologi” föreslås som egen museienhet, jämte ”De sköna konsterna”, ”Fokus 
människan och historien”, och ”Fokus människan i världen.” Riksmuseet 
tilldelas ensamt ansvaret för ”Natur och ekologi”.415 

Sammanfattningsvis kan man om museiutredningarna också säga att de 
inte diskuterar eller utvärderar utställningars innehåll mer än högst gene-
rellt.416 I Museiförslag 1986 framkommer det också att centralmuseerna inte 
ansåg det väsentligt med samarbete med andra centralmuseer, däremot med 
andra museer ”med samma ämnesområde, till exempel länsmuseer”417, vilket 
pekar på svårigheter att tänka tvärvetenskapligt, tematiskt och att inte tänka 

                               
413 Övriga pooler är: Fritid, Hemliv, Lokala och regionala rum, Naturbruk, Samhälle och 
politik, Samiskt liv, Tillverkning och tjänster. Utöver dessa även Kulturmötesgruppen som 
verkar för att kulturmötesperspektiv skall integreras i övriga poler. Samdok står även för 
samordning, samtid och samarbete. Nordiska museet är samordnare. 
http://www.nordiskamuseet.se/samdok/ (2008-09-23). 
414 SOU 1994: 51: Minne och bildning. Museernas uppdrag och organisation, s. 24. Se även 
s. 41 under ”Museernas nationella uppdrag”: ”Museerna skall tjäna samhällets utveckling 
genom kunskap om natur, kultur och ekologi, om samhällets historia, konst och musik, samt 
om vår omvärld. Museerna skall stå till tjänst med sina kunskapsresurser, dokumenterade 
erfarenheter, perspektiv och opinionsbildning för samhällets utveckling och medborgarnas 
nytta och glädje.” Det kan nämnas att denna utredning ser det ”kollektiva minnet”, kunskap 
och bildning som något specifikt, avskilt som kan ”aktiveras”, och inte något som skapas av 
museerna själva, dvs. en icke-konstruktivism förenat med en (folk)bildningstradition (som är 
ganska specifik för de nordiska länderna). Parentesen i folkbildning avser här att utredningen 
själv hellre använder begreppet bildning än folkbildning. Se t.ex. s. 24, 30 (dock används 
begreppet folkbildning s. 106–108). 
415 SOU 1994: 51, s 66, 71. Det är också symptomatiskt att utredningen (1994) behandlar 
forskningen vid museerna förutom vid Naturhistoriska riksmuseet, med hänvisning till att dess 
forskning står ”i en kategori för sig” och redan har utvärderats i två rapporter beställda av 
naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR 1989 och 1990) och att de därför varken berörs i 
analysen eller i förslagen. 
416 SOU 1974: 43: ”Utställningar”, behandlar framför allt Riksutställningars vandringsutställ-
ningsverksamhet. 
417 Museiförslag 1986: 3, s. 49. 
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”vi” (kulturhistoriska museer) och ”dem” (etnografiska museer), natur och 
kultur. 

Sedan 1966 är Naturhistoriska riksmuseets främsta uppgift enligt instruk-
tioner och stadgar att ”främja intresset för, kunskapen om samt forskningen 
rörande växt- och djurvärlden, jordens uppbyggnad och historia samt männi-
skans biologi och naturmiljö.”418 Vi kan sammanfattningsvis se att museerna 
redan tidigt hade ”miljöfrågor” på sin dagordning, och 1994 tilldelades 
Riksmuseet ensamt ansvaret för ”Natur och ekologi”, vilket än mer föranle-
der en studie av miljöperspektivet i utställningarna.419 

Utveckling av perspektiv och frågeställningar 
Både i den vetenskapliga analysen av verkligheten och historien och i våra 
tolkningar av de populärvetenskapliga presentationerna av dessa tolkningar 
finns våra historiskt och kulturellt varierande värderingar och föreställningar. 
Ett övertydligt exempel kan man beskåda i entrén till Biologiska museet på 
Djurgården i Stockholm, ett museum som genom att ha stått oförändrat se-
dan invigningen 1893 kan betecknas som ett ”museum över ett museum”. 

                               
418 Museiförslag 1986: 3, s. 28, 169. Se även Riksmuseets årsredovisningar 1999–2006. 
419 I Naturhistoriska riksmuseets miljöpolicy står det att ”Miljöfrågor skall behandlas som en 
självklar och integrerad del i museets hela verksamhet. Naturhistoriska riksmuseet skall i 
överensstämmelse med Agenda 21-dokumentet bidra till en hållbar utveckling inom ramen för 
sin verksamhet […] En hållbar utveckling förutsätter en minskad förbrukning av icke förny-
bara resurser, en effektivare resursanvändning, att långlivade naturfrämmande ämnen från 
samhällets produktion inte systematiskt ökar, att den biologiska mångfalden skyddas och 
bevaras, att globala resurser fördelas rättvist” (ur Miljöpolicy för Naturhistoriska riksmuseet 
1999-06-01, http://www.nrm.se/mc/miljopolicy.shtml.se, samt Naturhistoriska rikmuseets 
årsredovining 1999, s. 36). 
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Fig. 2: Björn med ungar i entrén till Biolo-
giska museet, invigt 1893, Djurgården, 
Stockholm (2006). 

Den uppstoppade björnhonan är monterad upprätt på två bakben med en 
björnunge på höften och den andra i ”handen”. Här har det förra sekelskiftets 
normer om kvinnas roll och uppgift anlagts på naturen som i sin tur riskerar 
bli en normerande bild av ”det naturliga.” Beställarens och montörens kultu-
rella kontext och föreställningsvärld har format de döda björnarnas kroppar 
till en presentation som snarare berättar om denna föreställningsvärld än om 
björnens liv, oavsett om det var humoristiskt menat eller inte. Framställning-
en kan ses som ett exempel på en ”andro- och antropocentrisk stereotyp”. 
En text på monterns glasruta informerar: 

Denna björngrupp sköts av generalkonsul Emil Heilbom i Ryska Ka-
relen kring 1908. Den kom till Stockholm med familjen Heilbom 
1915. Exakt när och under vilka omständigheter björnarna hamnade 
på Biologiska museet är däremot okänt. Montaget går i den tidens 
förmänskligande stil – så här har ingen björnmamma någonsin poserat 
i naturen! [Ett svartvitt foto av en dam med skjuten björn är infogat i 
texten]: Bilden visar generalkonsulinnan Marie Heilbom med en 
egenhändigt nedlagd björn. 

Notera att ”förmänskligande stil” genom att kopplas till ”den tidens” ger en 
betydelse till antropomorfisering som något som var typiskt ”förr”, implice-
rande att det inte längre är lika vanligt. Damen i biljettluckan menade den 
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5/2 2006 att det sägs att björngruppen skänkts av Kooperativa förbundet, och 
att den funnits vid Biologiska museet från start. 

Som min presentation hittills har visat handlar de normativa föreställning-
arna och värderingarna dock inte bara om genus och sexualitet utan överhu-
vudtaget om verklighetens ordning, exempelvis föreställningar om miljö, 
medvetande, förmågan att planera och känslor hos andra djur, vilket exem-
pelvis den tidigare nämnda Frans de Waal pekat på. 

Inordnandet av verkligheten i natur eller kultur är i sig en språkligt, medi-
alt och vetenskapligt reproducerad föreställning som tillsammans med mil-
jöperspektivet utgjorde mitt första problemkomplex eller perspektiv i utställ-
ningsanalyserna. Från början var genusperspektivet inte framträdande, delvis 
eftersom jag ansåg att det var, och började bli, mer och mer utforskat och 
benämnt. Men när jag sedan tittade på utställningarna mer systematiskt fram-
trädde ett genusmönster som var alltför tydligt för att ignorera. Empirin ro-
pade så att säga ”genus”! Dessutom finns här forskningsluckor då Hillevi 
Ganetzs nämnda studie (och kommande Ganetzs och Anderssons) avser 
naturfilm, inte museer, och då de flesta museologiska studier inte behandlar 
naturhistoriska museer. 

I den statliga utredningen Genus på museer (2003), och i antologin Det 
bekönade museet (2005)420, behandlas inte heller naturhistoriska museer, 
trots att man i förstnämnda nämner att 

Det finns inga museer som är mer lämpade än andra att anlägga ett 
genusperspektiv på sin verksamhet. Alla museer kan utifrån sina sam-
lingar och sin verksamhet finna frågor och problem som är intressanta 
att belysa ur ett genusperspektiv. Arbetsgruppen vill framhålla att det 
finns exempel från alla typer av museer, dvs. kulturhistoriska, konst- 
och naturvetenskapliga museer, som lyckats väl med uppdraget att be-
akta genusfrågor i sin verksamhet. Betydelsen av att integrera ett ge-
nusperspektiv i museernas verksamhet bör inte underskattas. Museer-
na är normativa institutioner. Det som framhålls och ställs ut på muse-
erna upplevs av besökarna som sant och som samhälleligt och veten-
skapligt korrekt. En utåtriktad verksamhet är således aldrig neutral 
[…] Ett museum som menar att dess utställningar är könsneutrala, har 
på sätt och vis tagit ställning för att inte beakta andra möjligheter och 
perspektiv än de medvetet normerande.421 

                               
420 Inga-Lill Aronsson & Birtgitta Meurling (red), Det bekönade museet. Genusperspektiv i 
museologi och museiverksamhet, 2005. 
421 Genus på museer: Slutrapport från arbetsgruppen Genus på museer, 2003, s. 29 f. (Ar-
betsgrupp: Nina Björk, Anna Karin Larsson, Louise Lönnroth, Tom Nordin, Henrik Teleman, 
Ann Kristin Carlström, Sophia Lamm, Janken Myrdal, Anna Prestjan, Erik Åström) Rappor-
ten innehåller inte några egentliga utställningsanalyser. I en bilaga nämns det dock att Natur-
historiska riksmuseet samt Göteborgs naturhistoriska museum besökts av någon av författar-
na. 
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Därför blir min, i relation till övriga diskussioner kanske blygsamma genus-
analys, ett museologiskt och empiriskt bidrag till den pågående diskussionen 
om kulturella representationer av kön och sexualitet hos djur och människor. 

Dessa perspektiv och utgångspunkter gör att man kan ställa följande frå-
gor till utställningarna och filmerna: Vilket kön står på vilken plats, gömd 
eller skymd, upphöjd eller nedsänkt? Vilket kön beskrivs i aktiva och passi-
va termer? Framställs de i kärnfamiljer?422 Vilka beteckningar får de och 
vilka berättelser inordnas de i? Exkluderas bi-, auto- eller homosexualitet, 
som är relativt vanligt men osynliggjorts både i vetenskap och naturfil-
mer?423 Extra intressanta blir dessa frågeställningar eftersom samtliga ut-
ställningar som jag analyserar är relativt unga när detta skrivs; från 1990- 
och 2000-talen, och till skillnad från björnen i Biologiska museets entré av 
allmänheten kan ha förväntats befriats från ”kulturell bias” (tendens). 

Arbetet blir också en möjlighet att förena mer klassiska ”natursynstudier” 
inom idéhistoria och etnologi, där ”landskapet” eller ”naturresurser” stått i 
fokus, och där djur och genus varit relativt frånvarande, med dessa tvärve-
tenskapliga perspektiv på framställningar av kön, djur och kroppar. 

Mitt ”miljöperspektiv” – också det frånvarande i många tidigare musei-
studier – innebär en problematisering av en konventionell uppdelning mellan 
natur och kultur eftersom miljöproblemen, som betraktas som sociokulturella 
överenskommelser formade genom intressen, förhandlingar och makt, kan 
sägas utspela sig i skärningspunkten mellan dessa. Med denna problematise-
ring blir frågorna till utställningarna hur dualismen tar sig uttryck i gestalt-
ningar och texter. Då jag problematiserar och söker dekonstruera dikotomin 
natur/kultur är det givetvis problematiskt om jag själv tenderar att reproduce-
ra den. Men jag menar att man kan tala om dels konventionella tecken för 
natur och kultur, det vill säga sådana föremål, varelser eller fenomen som vi 
i dagligt tal och för gemensam förståelse hänför till den ena eller andra kate-
gorin, och som den gamla museala uppdelningen i naturalia och artificialia 
(det av människan skapade) speglar424, dels om hur själva beteckningarna 
”natur” och ”kultur” används som ord i utställningstexterna. När och hur 
används dessa och besläktade beteckningar (exempelvis ”naturligt” och ”ci-
vilisation”, men även ”arv” och ”miljö”), vad gör de med helhetsbetydelsen 
och kan vi se betydelseskiftningar, paradoxer och förändringar?  

                               
422Angående framställningen av kärnfamiljer och mönstret aktiv/passiv, har även kulturhisto-
riska museer visat detta mönster, trots en mängd varierande familjekonstellationer och arbets-
delningar genom historien (se Aronsson & Meurling (red.), a.a., samt Genus på museer. Om 
djur framställda som kärnfamiljer se bildexempel i Asma, Stuffed Animals and Pickled Heads, 
s. 225, från The Field Museum’s ”Life over Time exhibit”: en noshörningsfamilj, och samma 
museums ”Mammal exhibit” med en björnfamilj med hanen uppsträckt över hona och unge. 
423Se det tidigare avsnittet ”Andro- och antropocentriska könsstereotyper”. För en populärve-
tenskaplig genomgång av debattens olika exempel på variation i sexualitet, parbildning, ungar 
och uppfostran, se också Dahlén, ”Hur Hetero är djuren?” i Hetero, s. 83–93, med referenser 
till Bagemilhl, Ganetz och Don Kulik. 
424 Eller God-made och man-made objects (Yanni, Nature’s Museums, s. 20, 112).  
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Natur och kultur förstås här som språkligt konstruerade kategorier vars 
innehåll vi har en konventionell förståelse av, men vilkas betydelser också är 
extremt skiftande beroende på sammanhang. Det utgör en grundläggande 
dualism som formar vår förståelse av omvärlden och där den ena förstås i sin 
skillnad till det andra. Sällan förstås de i det allmänna språkbruket som en 
glidande skala utan ofta som antingen eller. Två vanliga betydelser är det 
som fanns före människan och som står utanför hennes påverkan respektive 
det av människan skapade och påverkade425, eller naturen som det oföränder-
liga fundamentet (”det är Bertils natur”) och kulturen som det föränderliga – 
en seglivad föreställning med rötter i det för-evolutionära tänkandet. Skill-
naden mellan dessa två definitioner är alltså att förstnämnda inte behöver 
innebära en förståelse av naturen som oföränderlig. Praktiska betydelser ges 
i uttryck som ”Jag vill bo nära naturen”, ”vi går ut i naturen” eller ”det är 
kulturellt inlärt”.  

I en undersökning om livsåskådningar i Sverige fick respondenterna ta 
ställning till formuleringarna: a) ”Naturen har värde genom att den är nyttig 
för människan”, och b) ”Naturen har ett eget värde oberoende om den är 
nyttig för människan.”426 Här framträder uppfattningen om den mänskliga 
kroppen och medvetandet som något utanför naturen. Ibland säger man ock-
så ”natur och djur”, och definierar därmed implicit naturen som växter, träd, 
jord, vatten och mineral. 

Om vi skall tala om förändringar i konventionella betydelser har det på 
senare tid utvecklats tal om ”djurs kultur” och ”kulturell evolution”, det vill 
säga kulturellt överförda beteenden inom och mellan generationer, vilket 
framställs som något nytt och ibland kontroversiellt.427 Fram till 1960-talet 

                               
425 Denna definitions konventionalitet – om kulturen som det av mänsklig hand formade – 
exemplifieras i Jan Bengtssons diskussion om natur och kultur i Sammanflätningar. Fenome-
nologi från Husserl till Merleau-Ponty, s. 92 f: ”Den värld som vi lever i är emellertid aldrig 
bara natur. Vi lever inte blott i en fysisk värld av luft, jord och vatten, utan vi är omgivna av 
vägar, fabriker, kyrkor, verktyg, konstverk m.m. Alla dessa objekt är i vidaste betydelse kul-
turobjekt och de är resultatet av mänskligt handlande. Den mänskliga till-världen-varon läm-
nar spår efter sig i naturen.”  Och tidigare samma sida: ”Som levd kropp är människan ur-
sprungligt inkastad i naturen. Denna natur, som på inga villkor får identifieras med naturalis-
mens abstrakta natur, är emellertid inte enbart en natur som visar sig utanför mig själv, utan 
hela min innersta existens är uppburen av en anonym natur […] Av den anledningen kan 
människan i sin till-världen-varo så att säga uppleva miljöföroreningarna in på den egna bara 
kroppen.” Jfr även sociologen Zymunt Baumans definition i Att tänka sociologiskt: naturen 
det som människan inte kan förändra, kulturen det av människan formade, s. 170 f, samt 
Lundberg: ”Och med människan kommer förvandlingen av stora delar av naturen till kultur”, 
i ”Museologi som vetenskapligt fält”, Nordisk museologi nr 2 2000, s. 42. 
426 Anders Jeffner (Livsåskådningar i Sverige, 1988), refererad i Fredrik Lundmark, Männi-
skan i centrum. En studie av antropocentrisk värdegemenskap, 2000, s. 35. 
427 Exempelvis av evolutionsbiolog Carl Adam Wachtmeister i det tvärvetenskapliga projektet 
Interkult vid Stockholms universitet, vid föreläsning i miljöhistoria, Uppsala universitet 2004-
10-14. Djurs kulturer exemplifierades här med att valar och fåglar sjunger på olika dialekter i 
olika lokaler, dvs. olika geografiska områden och att de lär in nya sånger. Se även Juliet Clut-
ton-Brock, ”The Unnatural World: Behavioural Aspects of Humans and Animals in the Proc-
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ansågs idén om att djur skulle kunna ha kultur antropomorfisk; bara männi-
skor och andra hominoider tillskrevs kultur och andra djur antogs vara för-
kulturella. Clutton-Brock definerar kultur som: ”a way of life imposed over 
successive generations on a society of humans or animals by its elders. 
Where the society includes both humans and animals the humans act as eld-
ers.”428 Dualismen natur/kultur innebär också dualismen djur/människa, kon-
struktionen av det mänskliga och det djuriska.  

Det är intressant att fråga sig varför gränsen mellan natur och männi-
ska/kultur ofta i allmänhet och inom vetenskapens olika discipliner fram-
ställs som så skarp, när det å andra sidan ofta hävdas att det inte finns någon 
gräns.429 I exempelvis ekologins idéhistoria kan man uttyda en konflikt mel-
lan synen på människan som del av naturen och en forskningspraktik som 
inte behandlar henne som sådan, särskilt inte den vita västerländska männi-
skan. Enligt Worster menade Charles Elton, den ”nya ekologins” grundare 
(1926), att den moderna människan var ”helt klart utomstående och skall inte 
blandas in i naturens ekonomiska system och dess operationer.” 430 

Ett av museets mål och uppgift är att visa fram ”människans naturmiljö”. 
Min fråga är då: Vilka tecken innesluts i denna naturmiljö och var dras i så 
fall gränsen till kulturmiljön? Hur behandlas och gestaltas miljöproblemati-
ken och hur konstrueras i så fall problemen? Har ekologiska synsätt slagit 
igenom och hur kommer det i så fall till uttryck?431 Hur presenteras och för-

                                                                                                                             
ess of Domestication”, i Manning & Serpell (red.), Animals and Human Society. Changing 
Perspectives, s. 28 f. Se även Gålmark, Skönheter och odjur, s. 45. 
428 Juliet Clutton-Brock, ”The Unnatural World: Behavioural aspects of humans and animals 
in the process of domestication”, i Manning & Serpell (red.), Animals and Human Society: 
Changing Perspectives, 1994, s. 29. 
429 Uppfattningen att människan är en organism bland alla andra och att allting är beroende av 
allt annat enligt en populärekologisk modell antyds vara väl etablerad i Sverige i Uddenberg, 
Natursyn och handling, s. 25. Neil Smith har benämnt denna paradox som att ”Naturens” kraft 
i den västerländska diskursen ”trades precisely from the externality to the universality of 
nature” ( ”The Production of nature”, i FutureNatural: Nature, science, culture, s. 41). 
430 Jfr Worster, De ekologiska idéernas historia, s. 173, 193, 216, citat s. 216.  
431 I äldre etablerade museer har det av tradition funnits en konflikt mellan systematiken och 
den nyare ekologin, som växte fram runt sekelskiftet 1900 (bl.a. i bildandet av British Ecolo-
gical Society 1913) i reaktion mot fixeringen vid systematik, taxonomi, nyheter och sällsynt-
heter. Den ekologiska vetenskapen och miljötänkandet utvecklades hand i hand, systematiken 
började undervärderas, och samlande började nästan betraktas som motsatsen till ”conserva-
tion ethic” (Davis, Museums and the Natural Environment, s. 20 f). 
Ekologi, en term etablerad av Ernst Haeckel 1866, betyder vetenskapen om de levande varel-
sernas relation till sin omvärld och skiljer sig från 1700- och 1800-talens forskning som foku-
serade på systematik, dvs arterna och deras klassificering, anatomi och fysiologi. Söderqvist, 
Sjörs, Ulfstrand, Bergström & Hubendick, ”Ekologi” i Nationalencyklopedin samt Worster, 
De ekologiska idéernas historia, s. 149 ff, 159 f. Charles Elton grundlade 1927 fyra begrepp 
som med inspiration i ekonomi syftade till att beskriva naturens hushållning: näringskedjan 
(växter–växtätare–rovdjur), näringsnätet, antalspyramiden och nischen. ”Näringsnätet” är de 
sammanlagda kedjorna i alla samhällen. Antalspyramiden syftar på att för att tjäna som föda 
för organismer högre upp i näringskedjan måste växter och djur lägre ner vara talrikare och 
föröka sig snabbare. Antalspyramiden syftar på ett enda markområde där en enda hök kan 
utgöra toppen och miljontals mikroskopiska jordbakterier botten. ”Nischen” syftar på vilka 
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stås människan? Vilka metaforer används och på vilket sätt är de laddade? 
Vidare, vilka ”berättelser” berättar utställningarna och vilka traditioner vilar 
de på, exempelvis upplysningens stora framstegsberättelse kontra den under-
gångs- eller degenerationsberättelse, som i olika varianter har funnits med 
sedan Guldålder- och Ragnaröksmyternas uppkomst, eller den ”darwinistis-
ka” berättelsen om Kampen för överlevnad? Vilka är hjältar och hot i dessa 
berättelser? 

Vidare vill jag lyfta fram något som museihistoriker och museologer bru-
kar förpassa till marginalerna i sina berättelser, nämligen ”kuriosan”. Den 
anses ofta vara en oväsentlig och kanske pinsam del av ett museums eller 
akademis historia, eller så förläggs den i historieskrivningen endast till det 
förmoderna kabinettet.432 Jag vill snarare lyfta fram detta marginaliserade 
fenomen – och frånvaron av det – som något centralt.433 Vad betecknades 

                                                                                                                             
näringskällor och boplatser organismen utnyttjar; dess beteendemönster. Begreppet utvidga-
des så till den grad att begreppet blev meningslöst. Elton grundade den ”nya ekologi” som 
inspirerades av och använde ekonomiska termer, i tal om växter som producenter och djur 
som konsumenter. De djur som livnär sig på de talrikaste växterna i en lokal, benämns som 
”nyckelindustrierna” i dessa ekonomier.  
A. G. Tansley myntade 1935 termen ekosystem i reaktion mot termerna ekologisk samhälle 
eller organisk helhet, som han ansåg var antropomorfiska eller ett arv från romantiken. Sy-
stemet, som betonade kvantifierbara energiflöden och tog sin utgångspunkt i termodynami-
ken, inkluderade också alla icke-levande substanser på jorden, såsom stenar och gaser, till 
skillnad från de tidigare begreppen som antydde en uppdelning mellan det levande och det 
icke-levande. Nästa milstople är bröderna Odum (1950-70-tal) som innebar en syn på ekosys-
tem som organismer med målet ”homeostas”, ett moget ekosystem, organismens normala 
tillstånd av jämvikt, balans och hälsa. När systemet hade uppnått detta ”ägnade det mindre 
energi åt att öka produktionen och mer åt att säkra sig mot skydd av yttre påkänningar. Med 
andra ord hade biomassan i ett område nått en stabil nivå och varken steg eller sjönk, och 
systemet strävade efter att bevara den i det läget och upprätthålla en ekonomi med nolltillväxt 
(Worster a.a., s. 281).” Med ”humanekologi” avsåg Odum åtgärder för att styra upp den oba-
lans människan åsamkar (ibid, s. 282). Senare ekologer förespråkade mer detaljerade studier 
om kvantifierbara relationer mellan en eller flera arter, och gjorde bl.a. öar till sina laboratori-
er (ibid, s. 214 f, 219 ff, 279 f, 281 f, 287 f, 159, 161 f, 287 f). Termen som blev mer allmänt 
erkänd och använd inom biologin kring 1900 (ibid, s. 159 161 f), var före 1960-talet inomve-
tenskaplig men började då i samband med miljödebatten få en vidare betydelse (Sörlin, Inled-
ning till Worster, a.a., s. 21).  
Ekologins syn på naturen som ett system i balans och harmoni har på senare tid ersatts av en 
natursyn som betonar förändring, det kaotiska och okontrollerbara. Se Worster, ”Nature and 
the Disorder of History”, i  Soulé & Lease, Reinventing Nature? Responses to Postmodern 
Deconstruction, 1995, s. 75, Worster, De ekologiska idéernas historia, jfr kap 1–12 och kap 
13, och Cronon, “The Uses of Environmental History”, Environmental History Review 17:3, 
1993.  
432 Sten Lindroth beskriver hur uppsatserna i ”patologisk anatomi, om missbildningar och 
monstra” fortfarande överskuggade den ”egentliga anatomien eller fysiologien” i början av 
1800-talet, och ger exemplen om rapportering av en piga med uthängande jättetunga, två 
krymplingar utan armar och ben, en manlig hermafrodit, samt att ”missbildade foster togs in 
då och då, gärna med drastiska ritningar; dessa monstra bidrog väl mindre än någonsin till 
Handlingarnas anseende” (Lindroth, Kungl. Svenska vetenskapsakademins historia 1739–
1818, vol II, 1967, s. 504 f). Kuriosan är exempelvis frånvarande i Beckmans Naturens palats 
och i Hedqvists ”Arv och nation”. 
433 Jfr Alvesson & Sköldbergs beskrivning av en del av metoden dekonstruktion: ”Aspekter 
som förträngts till gränsen av icke-existens lyfts genom dekonstruktionen fram till det centra-
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och betecknas som kuriosa och varför? Om kuriosa idag betecknar ”det 
onormala”, eller det som avviker från ett system och därför betraktas som 
mindre relevant, vilken norm finns då för det normala, för typexemplaret?434 

Vilka ordningsskapanden, anomalier och abjekt framträder i museernas 
utställningar? Hur ordnas kroppar och objekt? Hur uttrycks normaliteten, 
genom typexemplar och andra utställningsformer? Hur tar sig dualismen 
natur/kultur uttryck i kategorierna nation, kön, ras och sexualitet? Hur dras 
gränserna mellan människa och djur? Vilka föreställningar reproduceras och 
vilka utmanas?  

Syftet med avhandlingens analysdel kan med en mening sammanfattas 
som att studera och analysera utställningar och filmer vid nämnda museer, i 
en eko-kritisk relaterad tradition, med en semiotisk, dekonstruerande och 
diskursanalytisk begreppsapparat, och en miljö- och kultursociologisk, 
konsthistorisk förförståelse, där jag studerar gestaltningarna samt vilka berät-
telser, dualismer och metaforer som förmedlas, reproduceras och förändras. 

Museet som panoptisk struktur  
Upplysningsmannen och utilitaristen Jeremy Benthams nya typ av fängelse-
arkitektur, övervakningshuset Panoptikon presenterat 1787, är en byggnad 
uppdelat i ”tårtbitar” med ett övervakningstorn i mitten, där övervakarens 
blick når alla fångar, men där fångarna inte kan se övervakaren.435 Denna 
moderna övervakningsstruktur blir i Michel Foucaults studie Övervakning 
och straff - fängelsets födelse en bild eller metafor/metonymi för det moder-
na samhällets disciplinerande strukturer där Makten, till skillnad från i det 
förmoderna, blir ansiktslös och utan yttre manifestationer (till exempel of-
fentliga avrättningar). Eftersom vi inte kan se vår övervakare övervakar vi 
istället oss själva och varandra. En form av självdisciplinering inträder, som 
skapar för samhällsmaskineriet fogliga och nyttiga kroppar.436 Som tidigare 

                                                                                                                             
la; det marginella förvandlas alltså till det huvudsakliga, i Tolkning och reflektion, s. 235, och 
Stuart Hall, “The Spectacle of the ’Other’”, s. 237: ”[S]ymboliska gränser är centrala för all 
kultur. Att markera ”skillnad” leder oss, symboliskt, att dra gränser, avgränsa kulturen och 
stigmatisera och förskjuta allt som definieras som orent, abnormt. Paradoxalt nog ger också 
detta ’skillnaden’ makt, mystiskt attraktiv just eftersom det är förbjudet, tabu, hotande mot 
den kulturella ordningen. Sålunda, ’det som är socialt perifert är ofta symboliskt centrerat’” 
(Babcock 1978, s. 32, min övers.). 
434 Typexemplar är ”de individer som representerar artens namn och som används när en art 
första gången beskrivs. Dessa individer är speciellt viktiga vid systematisk forskning.” Citat 
ur utställningstext i den tillfälliga utställningen ”Artedi 300 år – fiskforskning då och nu”, om 
forskaren Artedi, född 1705, vid Riksmuseet 2005-05-14. 
435 Benthams text om Panoptikon skrevs 1787 och bär den långa talade titeln: Panopticon; or 
the Inspection-house: Containing the idea of a new principle of construction applicable to any 
sort of etablishment, in which persons of any description are to be kept under inspection; and 
in particular to penitentiary-houses, prisons, houses of industry, work-houses, poor-houses, 
lazarettos, manufactories, hospitals, mad-houses, and schools. […]” 
436 Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse, s. 250, 236, 233 ff, 207. Termen 
”Panoptikon” användes också för många olika slags underhållningstekniker som byggde på 
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påpekats har många museistudier inspirerats av Foucault, och i linje med 
hans perspektiv betraktat museet såsom normerande och kunskapssproduce-
rande institutioner.  

Sociologen Tony Bennets tillämpning i The Birth of the Museum – att de 
moderna museerna på olika sätt innebar en disciplinering av betraktaren; en 
civiliserande fostran av de breda befolkningslager som under 1800-talet bör-
jade få tillträde till museer – förefaller mig inte irrelevant men dock makt-
blind i ett bredare perspektiv: vilka är det egentligen som övervakas? På 
museet har den ultimata disciplinen inträtt på andra sidan glaset – här kan 
man verkligen tala om, för att använda Foucaults terminologi, ”docile bodi-
es”, fogliga kroppar! De är döda kroppar som genom taxidermi getts illusio-
nen av att vara levande. De är genom taxonomin437 också nyttiga kroppar 
som genom forskning och folkupplysning bringar kunskap och upplysning 
till världen. 

När man studerar illustrationer från exempelvis Natural History Museum i 
London från 1895, eller från Stockholm och Göteborg vid samma tid, och 
ser de fina damerna och herrarna studera djuren uppställda i symmetriska 
och estetiskt genomtänkta parader, där djuren står som skulpturer, slås man 
verkligen av museet och dess infångande som (viktoriansk och oscariansk) 
kontroll över det organiska, vars kaotiska krafter det nu inte finns ett spår 
av.438 Alla arrangemang som avvek från detta symmetriskt ordnade ansågs ju 
länge också vara ovetenskapliga. 

En ”ultimat” panoptikon-struktur i rumslig mening, som dock avviker 
från denna systematik kan vi återfinna om vi åter beger oss till Biologiska 
museet på Djurgården i Stockholm, från 1893 (fig. 3–7): Från ett centralt 
beläget utkikstorn, tillika trapphall för museets två våningar, kan vi skåda ut 
över ”det svenska naturlandskapet” (citat från hemsidan) från syd till nord, 
varefter vi flyttar oss runt i tornet, i ett enda stort sammanhängande runt 
diorama med bakgrundkuliss målad av Bruno Liljefors, vilken illusoriskt 
smälter in i arrangemangen av växter, träd och djur.  

                                                                                                                             
det visuella. Svenska Panoptikon var exempelvis namnet på ett vaxkabinett på Kungsträd-
gårdsgatan 18 i Stockholm 1889–1924. Broberg, ”Entrébiljett till en skandal”, Tvärsnitt 1–2 
1991, s. 118–125. 
437 Vetenskapen om organismernas klassificering, beskrivning och namngivning och formell 
klassifikation av organism-grupper som taxonomiska enheter. 
438 bild i Yanni, Nature’s Museums, s. 136. Jfr Frykman & Löfgrens resonemang om det 
oscarianska borgerskapets kontroll och romantisering av naturen som yttrade sig i heminred-
ning och konst i Den kultiverade människan, s. 56. 
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 Fig. 3–6: Interiörer från Biologiska Museet på Djurgården i Stockholm, invigt 1893. 

Ett sinnrikt nyttjande av dagsljuset höjer illusionen av verkligt landskap. På 
första våningen får vi närmare inblick på de större djur som lever på marken, 
och på andra våningen de som lever högre upp i träden, framför allt fåglar, ”i 
sin naturliga ekologiska miljö”439. Fönsterglaset som avskiljer betraktaren 
från det betraktade är indelat i direkt på rutan skrivna nummer, som därför 
bildar osynliga ”tårtbitar” med utsnitt av landskapet, på samma sätt som 
Panoptikon-fängelsets synliga celler med övervakaren i mittentornet. Med 
hjälp av en numrerad guide kan man se de svenska benämningarna på de 
djur som finns i respektive avdelning.440  

                               
439 Presentationstext citerad från webbsidan Stockholms museer 2006-10-11. 
440 Iakttaget 2004-02-04 och 2006-02-05. 
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Fig. 7: Kungsörn i Biologiska museet 

med numrering på glaset i förgrun-
den. 

Liksom Benthams panoptiska konstruktion enligt Foucault står som symbol 
för det moderna samhällets övervakande och självdisciplinerande blick, kan 
museet i denna avhandling stå som sinnebild eller metonymi för modernite-
tens förhållande till ”naturen” eller verklighetens kategoriseringar. Dessa 
kategoriseringar kan i sin tur verka disciplinerande på betraktaren i den me-
ning att de skapar berättelser om verklighetens ordning som verkar norme-
rande. 
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Del II: I Naturens teater: utställnings- och 
filmanalyser  

I det följande kommer jag att presentera och analysera de under perioden 
2001–2006 befintliga basutställningarna vid Naturhistoriska riksmuseet samt 
ett urval av de filmer som visats i den till museet ansluta storformatsbiogra-
fen Cosmonova under samma period, med jämförande utblickar till Göte-
borgs naturhistoriska museum, Natural History Museum i London och Ar-
mémuseum i Stockholm. När det gäller framställningen av analysen valde 
jag först att utgå från och analysera utställningarna och filmerna var för sig 
för att så att säga ta med läsaren på en vandring genom dem. Efterhand som 
temana har framträtt har dock även framställningarna fått en mer och mer 
tematisk karaktär, så att iakttagelser från andra utställningar och Cosmono-
vafilmer stundtals vävs in i de från Riksmuseet utgående analyserna. Fram-
ställningen är dock tänkt att kunna ge läsaren en helhetsbild av respektive 
utställning och film.441  

Framställningsordningen utgår från en övergripande tematik eller kriteri-
um: I vilken grad människan kommer in i bilden och är inkluderad som ak-
tör. Detta angreppssätt har resulterat i de samlande huvudrubrikerna: Berät-
telsen om jordens och livets historia, Dramat i dioramat (eller Kroppar utan 
organ i landskap utan människor), Den avgränsa(n)de kroppen, Att göra det 
marginella centralt: En analys av ”kuriosans” försvinnande och potentiella 
betydelse, samt Samhälle och natur: Framstegsberättelser, undergångsbe-
rättelser och ekologisk modernisering, där  utställningen Uppdrag: Klimat 
får en framträdande rubrik och större analysutrymme på grund av dess stor-
lek och brytpunkt gentemot tidigare utställningar. Under dessa rubriker be-
skrivs och analyseras utställningarna och deras berättelser och diskurser 
mejslas fram. Därefter behandlas de filmer vid Cosmonova som inte vävts in 
i föregående utställningsanalyser. I det sista analysavsnittet görs en jämfö-
rande analys av framför allt utställningen om ekologi vid Naturhistoriska 
museet i Göteborg och av inslaget med schimpanserna i Armémuseum. Båda 

                               
441 Information om datum för utställningarnas öppnade har förutom från museets webbsidor 
och pressmedelanden hämtats i Riksmuseets årsredovisningar och under Historik på Riksmu-
seets hemsida (2008-07-22), och när det gäller utställningsdelar i Göteborgs naturhistoriska 
museum efter 1923 genom brevkontakt. Jag vill här framför allt tacka Kerstin Bengs, informa-
tör (e-brev 2008-09-04) samt Sture Myhrén, biolog och 1:e intendent (e-brev 2008-09-05). 
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dessa kan på olika sätt tyckas upphäva gränsen mellan natur och kultur på 
okonventionella och radikala sätt. I den diskuterande sammanfattningen 
knyts återkommande teman och analyspoänger ihop.  

Presentation 
Naturhistoriska riksmuseet 

 
Fig. 8: Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, invigt 1916. Exteriör.  
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Fig. 9. Karta över Riksmuseets utställningar, från utställningsguide/broshyr giltig 2004–2008. 

Utställningar: 
4 ½ miljarder år – jordens och livets historia (1995– ) 
Natur i Sverige (2002/3– ) 
Liv i vatten (1997– ) 
Polartrakterna (1989– ) 
Den sinnrika människan (1999– ) 
Naturkabinettet (2001– ) 
Skatter från jordens inre (2002–  
Expedition Rymden (2000–2004) 
Uppdrag: Klimat (2004– ) 
 
Filmer vid Cosmonova: 
Lejon i Kalahari (2003) 
Människokroppen (2001) 
Extreme (2000) 
Nilen, ett flodäventyr (2005) 
Australien (2002) 
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Korallernas värld (2003) 
Naturens krafter (2004) 

Det mest märkbara när det gäller förändringen av Naturhistoriska riksmuseet 
sedan ombyggnaden i början av 1990-talet är försvinnandet av de äldre, sys-
tematiska skådesamlingarna av rad efter rad av djur, växter och mineraler i 
glasmontrar. I de flesta av museets samtida utställningar har föremål från 
alla museets avdelningar fått samarbeta för att berätta om livets och jordens 
historia, Sveriges natur, livet i vattnet och i polartrakterna. De ljusa eller 
dagsljusberoende salarna med sina uppstoppade kroppar och överskådlighet 
har ersatts av mörkare, mystiskt skimrande rum med monterade men också 
fler konstgjorda modeller av djuren, oftast satta i sitt levnadssammanhang på 
något sätt. 

På entréplan närmast biljettluckorna i Riksmuseet hittas basutställningen 
4 ½ miljarder år. Jordens och livets historia. Utställningsbroschyren upp-
manar oss att följa med på en resa i tiden och uppleva ”jordens och livets 
historia!” och enligt webbpresentationen får vi ”lära mer om hur jorden bil-
dades för miljarder år sedan, möta gigantiska dinosaurier och se urtidsmän-
niskor huka vid lägerelden.”  

En trappa upp hittar vi basutställningen Natur i Sverige, som visar svensk 
flora och fauna. Utställningen handlar om ”ekologi – om samspelet mellan 
växter och djur, om deras miljö och om djurs beteende.”442 Vidare kan vi i 
salen bredvid se basutställningen Liv i vatten, om livet i sjöar och hav, och 
längst ner i museets östra sida, i den något perifera del som förut kallades 
”Valmuseum”, huserar basutställningen Polartrakterna (den vita världen) 
som i broschyren presenteras med orden: ”Världens ändar, Arktis och Ant-
arktis, hör till de av människan sist utforskade områdena på jorden. Slutna i 
sin vita köld och ödslighet kan de synas oåtkomliga för allt liv. Men den som 
beger sig dit, kommer att bli överraskad.” I museets västra del kan vi på plan 
två se Den sinnrika människan, en interaktiv basutställning som undervisar 
om människokroppen. Vandrar vi genom Den sinnrika människan och tar till 
vänster kommer vi till den mindre basutställningen Naturkabinettet som 
syftar till att visa ”ett urval föremål från våra samlingar i ’gammal’ stil. Vi 
visar olika typer av material som ger prov på biologisk variation, naturens 
mångfald och skönhet”.443 Glasmontrar med monterade och på andra sätt 
preparerade djur, skelett, hudar och mineraler, alla med gamla etiketter, ger 
således en illustration av en ”äldre” utställning inom ramen för den senmo-
derna diskursen om biologisk mångfald. Tar man istället till höger kommer 
man till Skatter från jordens inre som visar mineraler. Vidare behandlar jag 
också en utställning som visades mellan 2000 och 2004: Expedition Rymden.  

                               
442 Utställningsbroshyr, jfr även utställningens inledningstext. 
443 Hemsidans presentation 2007-04-11, samt utställningens inledningstext 2003-12-21. 
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Närmast entrén finns sedan 2004 utställningen Uppdrag: Klimat, som vill 
ge ”grundläggande kunskap om klimatfrågor och skapa ett aktivt intresse för 
ämnet för att kunna delta i den debatt som pågår i samhället, lokalt som 
globalt”. Den planerades först att stå till 2009 men pågår tills vidare. 

I den stora sfäriska storbildsbiografen Cosmonova ( även kallad IMAX- 
eller OMNIMAX-biograf) tillika planetarium, som ligger i anslutning till 
biljetthallen, kan man sedan invigningen 1992 se naturfilmer i omvälvande 
megaformat. Här visas storslagna filmer i dubbel bemärkelse, med ”mäkti-
ga” eller pittoreska naturbilder av gulliga eller farliga djur, ofta producerade 
av National Geographics, med titlar som Grand Canyon, Hajarnas värld, 
Thrill ride, Afrikas elefanter, Alaska, Everest (med Göran Kropp), Delfiner 
och Destination rymden.444 Tekniken och de avancerade högtalaranläggning-
arna presenteras stolt, i form av en trailer, före varje filmvisning. Här har jag 
valt att se Lejon i Kalahari, Extreme – om äventyrsporter, Nilen ett flodäven-
tyr, vars intrig är en vetenskaplig expedition med gummiflotte från Nilens 
mynning till Medelhavet, Australien, som behandlar den australiska konti-
nentens historia, Korallernas värld, om behandlar korallreven och deras 
krisläge, Människokroppen, som i likhet med utställningen Den sinnrika 
människan undervisar om människokroppen, samt Naturens krafter, som 
undervisar om vulkaner, jordbävningar, tromber och tornados.  

De flesta av Cosmonovas filmer tillhör kategorin Den storslagna Naturen, 
vilket även det stora formatet ger ramar för. ”Den storslagna naturen” förstår 
jag i kontrast till två andra genrer man kunnat se i svensk television under 
senare år: Människor i närkamp med farliga exotiska djur och Den vardagligt 
trygga hemmanaturen. Den storslagna Naturen härstammar från 1800-talets 
vildmarksestetik med majestätiska landskap utan konventionella spår av 
människa/kultur, som savanner, öknar, berglandskap, polartrakter och hav, 
ofta med jaktscener och parningsscener. De marknadsförs med ord som den 
mest avancerande tekniken, dyraste produktionen, fantastiska och storslagna 
bilder av en värld du förut aldrig sett445. ”Naturfilm” i Sveriges television, 
före detta ”Ett med naturen”, som ofta visade och visar påkostade internatio-
nella, företrädesvis BBC-produktioner, är ett exempel som i mångt och 
mycket format mångas förförståelse av ”naturfilm”. I de av David Attenbo-
rough ledda filmerna förekommer människan i landskapet endast i form av 
Attenborough, berättaren och forskaren, själv.446 Den andra kategorin, 
”äventyrliga” människor i närkamp med farliga och exotiska djur exempli-

                               
444 Epitetet ”mäktig” har jag hört användas av personer i publiken och förekommer även i 
privatpersoners beskrivningar av IMAX-filmer på Internet. 
445 Exempelvis BBC-serien Den blå planeten, om havets liv, marknadsfördes med liknande 
ord, och i mars 2007 presenterades i Sveriges television BBC-serien Planet Earth med orden 
”Bilder du aldrig någonsin sett förut” och ”Den mest påkostade produktionen BBC någonsin 
gjort” (SVT 1 2007-03-27). 
446 Andra exempel är filmerna från ”Animal Planet” (1996) som är en del av kanalen ”Disco-
very”, se exempel på animalplanet.se 
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fieras av serien ”Farligt möte” (Linda Isacsson, TV4, 2004). I den trygga, 
lite vardagliga mindre exotiska hemmanaturen (Mitt i Naturen, SVT, från 
och med 1980) kan också människan vara med i egenskap av programledare 
samtalandes med djurexpert på plats i skogen, eller i tittarnas egna filmer 
som röster bakom kameran, eller i form av mänskliga avtryck i de trädgårdar 
där djuren ifråga ofta filmats. Här kommer en konventionell definition av 
natur som ”Den vilda naturen” också fram genom att ”husdjur” inte filmas. 
Journalisten Björn Lövenlid har beskrivit utvecklingen som att naturpro-
grammen under lång tid dominerades av ”majestätiska bilder på savanner i 
dallrande hetta, zebror som viftade bort flugor med svansen och stillsamma 
Arne Weise-röster.” Men under ”90-talet byttes dock de snälla djuren ut mot 
krälande giftormar, rasande isbjörnar och hajar som gång på gång högg efter 
kameran.” I denna ”actionfokuserade naturfilmsera” blev också den ameri-
kanske krokodiljägaren Steve Irwing (i Sverige visad på kanal 5) berömd för 
sin krokodilbrottning.447 I en svensk kontext återfinner vi också Arne Sucks-
dorffs (1917–2001) filmer, till exempel Det stora äventyret, 1953, som ofta 
visades på skolor.  

De filmer jag valt att se är alla producerade och visade under 2000-talet. 
De är ursprungligen engelskspråkiga men dubbade till svenska eller försedda 
med svensk speaker, förutom Extreme som visades på originalspråk.  

Göteborgs naturhistoriska museum 

 
Fig. 10: Göteborgs naturhistoriska museum i Slottssko-
gen, invigt 1923: exteriör med tillbyggnaden och entrén 
från 1981. I bakgrunden skymtar den äldre delen. 

                               
447 ”Han tillförde en ny viktig dimension till genren, nämligen interaktionen mellan djur och 
människa. Att se en krokodil attackera ett annat djur var fascinerande, men att se den hugga 
efter Steve Irving var rent ut sagt häpnadsväckande.” Björn Lövenlid, ”Är den livsfarliga 
naturfilmen död nu?”, Uppsala nya tidning 2006-10-15 (titeln syftar på Steve Irwings död). 
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Fig. 11. Översiktsplan över Göteborgs naturhistoriska museums utställningar, från besökar-
guider 2001–2008 (samma skiss förekommer i olika trycksaker under min undersökningsperi-
od). 

På Göteborgs naturhistoriska museum finns mycket av den ursprungliga 
utställningsformen kvar från invigningen 1923, med monterade djur i glas-
montrar i systematisk ordning med svamp- och nässeldjur, maskar, kräftdjur, 
insekter, blötdjur, tagghudingar, fiskar, grod- och kräldjur på första utställ-
ningsplanet448, i en ”utvecklingsbana” fram till de stora däggdjuren i ”Däggd-

                               
448 Första utställningsplan är våning 3 och andra utställningsplan är våning 4. Ursprungligen 
är det tänkt att besökaren skall börja sin vandring vid ”Svampdjur”, varför en modern besöka-
re, som kommer in från den moderna tillbyggnaden till vänster, kan få svårigheter att uppfatta 
denna ordning. Se Naturhistoriska museet, Göteborg: Vägledning (med text av Bengt Huben-
dick, Sven Mathiasson och Hans Lohmander.), 1964. 
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jursalen” en trappa upp – en utställningsdesign som speglar en hierarkisk 
utvecklingssyn på olika djurarter såsom ”lägre” eller ”högre”. Jämför med 
professor Jägerskiölds beskrivning från 1924:  

Den besökande skulle kunna börja med de lägsta djuren och i oavbru-
ten följd bese djurprovins efter djurprovins i den ordningen de syste-
matiskt komma efter varandra. I själva byggnaden skulle gränserna 
mellan djurprovincerna anges genom fullständiga väggar och dörr-
öppningar.449   

Som Eric Hedqvist har visat speglade ordningen inte en evolutionär syn i 
Darwins bemärkelse, utan snarare den äldre världsbilden ”de levande varel-
sernas kedja” eller ”Scala Naturæ”, en hierarkisk kedja av alla delar i skapel-
sen. En syn som de flesta lärde delade från antiken fram till 1800-talet, även 
Linné: ”Skaparen har alltid fortskridit från det enkla till det komplicerade, 
och från det komplicerade till det mer komplicerade, och så vidare”.450 Lägre 
och högre kan med Lakoff & Johnssons ord benämnas ”orientational metap-
hors”, vilka grundas i fysisk och kulturell erfarenhet: Hög status är ”upp”, 
låg ”ner”, vilket har fysisk bas i att status korrelerar med fysisk makt och 
styrka.451 I likhet med ”African Hall” på Natural History Museum i New 
York domineras Däggdjursalen av en centralt placerad afrikansk elefant452, 
som flankeras av montrar med däggdjur från hela världen. På gulnande eti-
ketter upplyses kort om art, kön, land, och ibland när och var djuren dog, 
vem som sköt och/eller skänkte djuret, från vem de köptes och vem som 
monterade dem. På samma våningsplan flankeras däggdjursalen av gallerier 
uppdelade i ”svenska” och ”utländska” fåglar. 

                               
449 Jägerskiöld, Naturhistoriska Museet i Slottsskogen. Dess historia, byggnad, inredning och 
invigning, 1924, s. 14 f.  
450 Linné citerad i Hedqvist, ”Arv och nation. Nationalromantik i ett naturhistoriskt museum”, 
Nordisk museologi 2003, s. 102, och Lovejoy, The Great Chain of Being: A Study of the 
History of an Idea, s. 50-56. Hedqvist pekar på att utvecklingsläran p.g.a. konservativa struk-
turer ännu inte hade slagit igenom i stor skala (dock i vissa inslag, t.ex. om mimikry – skyd-
dande likhet) även om Jägerskiöld hade velat tydliggöra det naturliga urvalet mer. I ett av 
taken är Adam bland djuren i Edens lustgård avbildad. ”[I] en tid av värn kring nationen, de 
kristna idealen och en kritisk hållning till naturvetenskap, gav i synnerhet linnéminnena 
[1878, 1907] naturvetenskapen ett idealistisk sken” (s. 107). 
451 När vi är sjuka, döda elller sovande ligger vi ner, och därför blir glad ”upp” (jag är på topp 
idag), och ledsen ”ner” (jag känner mig nere), och att vara vid medvetande ”upp”, och omed-
vetande ”ner” ( Lakoff & Johnsson, Metaphors we live by, s. 14 f, 57). 
452 I New York är det dock fråga om en hel grupp. Elefanten är skjuten och monterad av 
David Sjölander 1948–1952. Däggdjursalen i Göteborg kan ses på museets hemsida: 
http://www.gnm.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=30200 (2008-09-02). 



 136 

 
Fig. 12: Däggdjursalen, Göteborgs naturhistoriska museum. 

 
Fig. 13: Fågelgalleri, Göteborgs naturhistoriska museum. 

Basutställningarna förändrades stegvis i detaljer från och med 1959, vilket 
inte minst syns i texternas modernistiska typsnitt och färgsättning i gallerier-
na, men de har ändå behållit sin systematiska ordning från 1923. Organismer 



 137

i sprit och monterade djur varvas med konstgjorda modeller och informa-
tionstavlor från 1960-talet. Bland avdelningarna med insekter och maskar på 
första utställningsplanet finns många fascinerande modeller av uppförstorade 
insektskroppar och bon i genomskärning.453 Traditionella montrar varvas 
med små ”minidioramor” med små utsnitt ur den miljö djuren lever i. I en 
speciell avdelning från 1923 finns fem naturalistiska dioramor av Olof Gyl-
ling föreställande fjällandskapet i Kiruna, urskogen i de jämtländska fjällen, 
stora Karlsö, Hornborgasjön och Måskläppen utanför Falsterbo.454 

Vidare finns en specialbyggd sal, ”Valsalen”, där den ”Malmska valen”, 
en monterad blåvalsunge från 1865 finns till beskådan, flankerad av utställ-
ningar om havet, sälar och större havsdjur.455 Den nuvarande utställningen på 
läktaren i valsalen, varifrån man kan beskåda valen ovanifrån, är ett exempel 
på hur man alltmer övergått till en ekologisk syn på naturen. Istället för de 
ursprungliga uppställningarna av anatomiska preparat och skelett finns sedan 
1994 under rubriken Havet och människan montrar som genom modeller 
visar näringskedjorna i havet och som försöker ta ett helhetsgrepp på havets 
liv.456 

I jämförelse med äldre planer457 framgår det att även Göteborgs Naturhi-
storiska museum alltmer övergått från autentiska skelett och anatomiska 
preparat till plastmodeller, även om de uppstoppade eller preparerade djuren 
fortfarande dominerar. I exempelvis valsalen fanns det många skelett på de 
ställen där modeller idag hänger. 

Med tanke på att många äldre och nystartade teknik- och naturvetenskap-
liga museer och ”science centers” blir alltmer Disneyland- eller Casino-
liknande kan den ”ålderdomliga” blandningen av tidigt 1900-tal och 1960-tal 
te sig angenäm och tillbakalutad. Medan Naturhistoriska riksmuseet redan 
har monterat ner sina äldre systematiska utställningar, aktualiserar Göteborgs 
naturhistoriska museum konflikten mellan pedagogiska krav på förnyelse 

                               
453Här finns även modeller av encelliga djur i vax/parrafin utförda av konservator Björn Wen-
nerberg, också de från 1960-talet. 
454 För mer ingående beskrivningar av de ursprungliga utställningarna se Jägerskiöld, Natur-
historiska Museet i Slottsskogen. Dess historia, byggnad, inredning och invigning, 1924, 
Hedqvist, ”Naturvetenskap och naturhistoria. Konflikten i en museiutställning 1923”, i Kun-
skapsarv och museum, 1997, s. 158–162. För Gyllings dioramor, se Wonders, Habitat Diora-
mas, s. 46, 71–82. 
455 Malmska valen är för övrigt världens enda uppstoppade blåval. Den inreddes med salong i 
vilken man i begynnelsen serverade kaffe och punsch. 
456 Ett samarbete med Göteborgs Universitets marina forskningscenter. 1963 börjande mindre 
dioramor med nordiska däggdjur att byggas runt valen i Valsalen, och omkring 1985 började 
ytterligare stegvisa förändringar. 
457 I Jägerskiöld, Naturhistoriska Museet i Slottsskogen. Dess historia, byggnad, inredning 
och invigning, s. 34, samt Planer över Naturhistoriska museet i Slottskogen (enskilt tryck från 
samma år med samma planer, s. 1-10) 
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och bevarandet av kulturhistoriskt och idéhistoriskt intressanta miljöer. Hed-
qvist har kallat museet ett ”museografiskt minnesmärke”.458 

Våning tre innehåller också en mindre, rumsligt perifert belägen utställ-
ning om människans biologi och fosterutvecklingen gestaltad i några vägg-
montrar. I en mindre avdelning i övergången mellan maskar och mollusker 
fanns fram till 2006 en mindre utställning betitlad Ekologi, vilken byggdes 
1977. 

På entréplan, i en tillbyggnad från 1981, visas tillfälliga utställningar. 
Mellan 1999–2000 visades exempelvis Låt dem leva om rödlistade, det vill 
säga utrotningshotade arter. Dessa platser togs 2006 upp av den stora tillfäl-
liga utställningen I Love U, en utställning om sex i människans och de andra 
djurens värld, som till viss del också integrerades i övriga äldre utställningar 
med hjälp av röda färgmarkeringar och nya texter. Denna utställning ledde 
också till att basutställningen om ekologi avlägsnades. 

 Natural History Museum, London 
Natural History Museum i South Kensington i London, invigt 1881459 är 
strukturerat i Life-galleries och Earth-galleries, det vill säga biologi och geo-
logi, samt ett nybyggt Darwin Centre. I den katedralliknande entréhallen 
finns fortfarande de berömda gigantiska dinosaurieskeletten. Systematiska 
utställningar i äldre stil varvas med tematiska vilka började anläggas 1977. 
Också här finns en stor basutställning om människans biologi: Human Bio-
logy öppnad vid denna tid.460 Utställningen om ekologi, Ecology öppnade 
senare, 1991. 

Berättelsen om jordens och livets historia 
Vi börjar nu med Naturhistoriska riksmuseets näst äldsta basutställning, in-
vigd 1995: 4 ½ miljarder år – jordens och livets historia. Här är det de rik-
tigt stora naturhistoriska dragen som gestaltas, med början i jordens födelse 
och med den geologiska tidsuppdelningen (Prekambrium), Kambrium, Or-
dovicicum, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Krita, Tertiär som ord-
nande princip. I inledningen gestaltas det geologiska ursprunget, rubricerat 
”I jordens inre”, med hjälp av ljusteknik: I ett stämningsfullt dunkel lyser 
glödhet lava som rinner nedför bergsväggen. En plastisk karta över världen i 

                               
458 Hedqvist, ”Arv och nation. Nationalromantik i ett naturhistoriskt museum”, Nordisk muse-
ologi nr 1 2003, s. 97. 
459 Museet avstyckades då från British Museum, som grundades på Sir Hans Sloanes samling-
ar vilka han gav till nationen 1753. Sheets-Pyeson, Cathedrals of Science, s. 5, se även 
museets hemsida http://www.nhm.ac.uk/visit-us/history-architecture/ (2008-09-09). 
460 Carlsson & Ågren, Uställningspråk. Om utställningar för upplevelse och kunskap, 1982, s. 
21.  



 139

relief visar de känsliga gränserna mellan kontinentalplattorna, markerade 
med små röda lampor. Ett urval av museets mineralsamling ges sin kontext i 
”Hur bildas berggrunden”? Kvarts, skiffer, marmor och andra mineral lyfts 
fram som små konstverk genom effektfull belysning. Modeller visar hur 
bergarter bildas och omvandlas. Besökaren kan fascineras över kontinenter-
nas utveckling och förflyttning, som ständigt pågår, sedan jättekontinenten 
Pangea. Bevis visas i form av fossiler.461 

 
Fig. 14. Ingång till 4 ½ miljarder år, Naturhistoriska riksmuseet. 

Under rubriken ”Livets början” är budskapet att alla organismer är släkt med 
varandra och delas upp i organismer utan cellkärna (bakterier och arkebakte-
rier) och med cellkärna (alla andra). Liksom i många berättelser om livet blir 
startpunkten cellen, vars delar redovisas. Från denna avdelning stammar det 
återkommande temat stamträd: Djurens stamträd, Växternas stamträd, Fis-
karnas stamträd, De landlevande ryggradsdjurens stamträd, Däggdjurens 
stamträd, likadant utformade och strukturerade efter nämnda tidsuppdelning. 
Varje epok och stamträd exemplifieras av modeller av en utdöd art i sin 
tänkta miljö. 

Besökarnas uppmärksamhet dras lätt till de stora dinosaurieskelett och di-
nosauriemodeller som dominerar rummet. Tyrannosaurus Rex, det största 
landrovdjuret, ikonen för den skräckinjagande, fascinerande och obegripliga 
urtiden, finns representerad, dels som stor modell, dels med ett äkta kranium 
i en monter. Här märks fortfarande publikens intresse för det avvikande, 
ovanliga, ovanligt stora, liksom ”ben från jättar” i det förmoderna museet (av 
vilka många var ben från valar och dinosaurier). De illusoriskt gjorda, gigan-
tiska insekterna som levde från och med karbon verkar i samma anda. En 

                               
461 Den platttektoniska modellen uppstod först under 1960-talet och torde ha inneburit en 
enorm förändring av världsbilden. Hypoteser om att kontinenter rört sig inbördes hade dock 
funnits sedan 1500-talet (Nationalencyklopedin). 
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liten konstgjord dinosaurie ligger och sover och rör på sig lite oroligt i söm-
nen till barnens förtjusning. 462 

Genom pedagogiska modeller och kortfattade texter beskrivs jordens och 
livets historia, om man så vill den naturvetenskapliga stora berättelsen om 
jordens och livets uppkomst som idag har ersatt den religiösa skapelseberät-
telsen. Säkra modaliteter dominerar och övertygar (”Jordskorpan består av 
sju stora plattor och ett tiotal mindre”), men ibland finns inslag av osäker-
het463. 

De övriga två avdelningarna i nästa sal presenterar däggdjurens utveck-
ling under Tertiär och Kvartär i form av dioramor med tidiga elefantdjur, 
små hästar och lämlar, ullhårig noshörning, flodhästar i Themsen, ett gigan-
tiskt skelett av mammut, samt modeller av fem tidiga människoliknande 
arter/hominider: Australopithecus Afarensis, Homo Habilis, Australopithe-
cus Boisei, Homo Erectus (fig. 15) och Neandertalmänniskan (fig. 16). Vi 
får veta vad djuren åt genom att titta på deras tänder. De tecken som lyfts 
fram som relevanta för ”människolikhet”/Vi-likhet är hjärnstorlek, använ-
dande av redskap, grad av upprätt gång, grad av kraftiga ögonbrynsbågar, 
föda (käke och tänder), samt brukande av eld, varför Neandertalmänniskan 
betecknas som ”Istidens människa, den första europén”.464 Hästen illustrerar 
evolution genom anpassning jämte modeller av ett jättetrögdjur och en sabel-
tiger. Tidslinjer, diagram samt rumsdispositionen ökar känslan av hur kort 
människans tid på jorden överhuvudtaget är i relation till de väldiga tidsrym-
derna.465  

I utställningen finns de berättelser som vi skall se återkommer i övriga ut-
ställningar och på Cosmonova: Naturen som föränderlig, som kan ses både 
på visuell och textuell nivå, med det naturliga urvalet som huvudsaklig mo-

                               
462 Naturhistoriker Stephen Jay Gould har använt termen ”Dinomania” för att beskriva fasci-
nationen för dinosaurier sedan 1950-talet; den beror på att de är 1) stora och skräckinjagande, 
2) utdöda och utgör därför inget direkt hot, 3) kommersialiseringen av dem. Yanni, Nature’s 
Museums, s. 155. 
463 Att det är svårt att avgöra berggrundens ålder eftersom den ständigt förändras, att ”vi” inte 
vet hur den äldsta jordskorpan såg ut eller rörde sig, att det är ”osäkert” hur svampdjur, näs-
seldjur och kammaneter är släkt med övriga grupper; att det finns olika teorier om huruvida 
den tidigaste fossilen var djur, växt eller varken eller, och att man vet ”föga” om var alla djur 
kom från under Kambrium eftersom det har inte hittats några fossila förfäder, och att en 
”tänkbar” orsak till de stora utdöendena i slutet av Ordovicium var nedisningar och en sänk-
ning av havsytans nivå. 
464 ”Denna art var vanlig under istiden. Därefter försvinner hon snabbt och lämnar plats för 
vår egen art, den nutida människan, Homo sapiens. Hjärnan var större än vår. Den låga och 
långa skallen hade kraftiga ögonbrynsbågar. Hon tillverkade verktyg av sten, handyxor, skra-
por och hackor. Skelettet liknande vårt, men var kraftigare.” 
465 Det skall påpekas att museet 2008-02-12 öppnade basutställningen Den mänskliga resan, 
vilken ersatte den första delen av 4 ½ miljarder år. I Den mänskliga resan presenteras de 
senaste rönen om människans utveckling under de senaste 7 miljoner åren med rekonstruktio-
ner gjorda av Elisabeth Daynès. En genomgående fråga i utställningstexterna är: Vad är en 
människa? Denna utställning ligger dock utanför denna studies ramar. 



 141

tor i denna förändring, framför allt på text-nivån (en berättelse så natur-
liggjord att dess motstånd eller kritik främst hittas i religiösa kretsar). 

Hur uppkom fyrfota djur? Klimatet blev torrare. Vattnen på land var 
ibland uttorkade. För grodfiskarna blev det viktigt, att kunna kräla 
över torra land för att hitta nytt vatten och därmed undvika uttorkning. 
Den med bästa ”benen” var snabbast och bäst på att överleva. Bra ben 
gick i arv till nästa generation, som därför kunde krypa ännu bättre. 

 
Här finns även en undergångsberättelse, om än i odramatisk form, uttryckt i 
påminnelser om ”Stora utdöenden” i slutet av de olika perioderna, samt den 
något undangömda texten Stora utdöenden: livet går, livet kommer. Orsa-
kerna till utdöenden benämns antingen vara utomjordiska: genom nedslag av 
meteoriter, ökning av solens värmestrålning eller ökning av kosmisk strål-
ning, eller inomjordiska: genom att havsytan snabbt sjunker, vulkanutbrott, 
eller klimatförändringar. Fem stora utdöenden namnges, exempelvis det i 
mitten och slutet av perm som innebar ett nästan totalt utplånande eftersom 
minst 90 procent av alla havslevande djur och de flesta på land dog ut. Det 
mellan krita och tertiär, då dinosaurierna försvann, är det senaste, och det 
”kan ha varit” orsakat av ”ett våldsamt meteoritnedslag”. 

En ordnande princip är Nationen. Vid montrar innehållande fossiler med 
texten ”Sverige under kambrium-silur”(… devon, karbon, perm), och ”Sve-
rige under trias, jura, krita”, kan man reflektera över hur nationen blir refe-
rensram även till förhistorisk tid. Även på kartan över Pangea beskrivs var 
”Sverige” och de olika landskapen låg, och vid dinosaurierna talas det om 
”Dinosaurier i Sverige” (och i ”Skåne”). Frånvaron av en problematisering 
av ”Sverige” såsom varande en historisk konstruktion gör att föreställningen 
om nationen som något essentiellt och av naturen givet riskerar att förstär-
kas, vilket går hand i hand med övriga stora museers nationskonstruerande 
verksamhet.  

Nationen är en grundläggande princip i vår världsuppfattning (Barthes 
skulle säga enligt den borgerliga myten eller ideologin466) varefter allting 
annat organiseras. Även exempelvis nyhetsprogrammens väderinslag följer 
och reproducerar denna karta, med tydliga avgränsningar mot andra, otydliga 
områden. Michael Billig har kallat den dagliga, osynliga reproduktionen av 
det nationella för ”banal nationalism” 467, vilket kan jämföras med Ganetz’ 
begrepp ”genusslentrian”. Det finns måhända en pedagogisk poäng med en 
igenkännbar referenspunkt. I en senare utställning skall vi dock se hur natio-
nen kan sägas bli dekonstruerad genom en annan bild av kontinentaldriften. 

                               
466 Barthes, Mytologier. 
467 Billig refererad i Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 170. 
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Analys med miljö- och genusperspektiv 
I museishoppen säljs plastmodeller och bokmärken av den klassiska bilden 
av ”människans evolution”468, med ”Homo Sapiens”, den vetande/tänkande 
människan (en beteckning som gavs av Linné), som den mest upprätte och 
spenslige av dem alla, gärna med en klubba i den råbarkade näven. I denna 
schematiserade utvecklingslinje från det svartmuskiga, kortväxta, håriga och 
hukande till det rakryggade och resliga, har människan sällan eller aldrig de 
konventionella tecknen på ”kvinna”, eller ”svart”, utan slutstadiet represen-
teras av en vit man. Bilden av denna evolutionsordning kan exempelvis ses i 
Illustrerad vetenskap nr 11 2006469 samt på webbsidan Unga Fakta.470 Även 
på Natural History Museum i London är den reslige vite mannen i utställ-
ningsdelen Our Place in Evolution jämförelsepunkt i kontrast till den hukan-
de schimpansen och orangutangen (fig. 17). 

 
Fig. 17: Människans plats i evolutionen 
på Natural History Museum, London. 

                               
468 Bl.a. vid besök 2004-09-15.  
469 s. 15, i artikeln ”Varför tappade vi håret”. 
470 http://www.ungafakta.se/daggdjuren/. När man sedan klickar på ”stadium” på denna sida 
representeras varje art också här av en hane, och när man vidare klickar på den sista Homo 
Sapiens, är han dessutom ljushyad. Jag har aldrig sett en liknande representation med en svart 
Homo Sapiens. Jfr Cecilia Åsbergs analyser av bilder och texter i populärvetenskapliga tid-
skrifter i Genetiska föreställningar. Mellan genus och gener i populär/vetenskapens visuella 
kulturer, s. 222, 226, 240–247, hur föreställningar om utseende och beteende format ”realis-
tiska” rekonstruktioner av förhistoriska humanoider, och hur hanen/mannen görs till norm i 
dessa. 
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I dessa fall stämmer Donna Haraways teori om att när en art framställs i ett 
exemplar så är det han-formen som är normen för arten i fråga. Föreställ-
ningar om behåring, redskap, kläder och frisyrer blir genom upprepning och 
cirkulation till fakta. 

I utställningen 4 ½ miljarder år utesluts dock Homo Sapiens från livets 
och jordens historia och sätts till skillnad från den klassiska bilden inte som 
”kronan på verket”, utvecklingens högsta mål.471 Homo Erectus (fig. 15) och 
Neandertalaren med sitt spjut (fig. 16) enligt stereotypen ”mannen jägaren – 
kvinnan samlaren” (man the hunter – woman the gatherer), bildar tillsam-
mans med ett skelett av en utdöd jättehjort utställningens slutpunkt. I den 
schematiserade modellen ”Däggdjurens stamträd” (fig. 18) är människan inte 
heller inkluderad; ”Primater” representeras av en oidentifierbar mindre art, 
och ”vi” nämns i sammanhanget: ”[V]år egen grupp, primaterna, är närmast 
släkt med pälsfladdrare och fladdermöss.” 

 
Fig. 15: Homo Erectus i sin dunkla grotta i 4 ½ miljarder år på Riksmuseet 
(1995–2007). 

                               
471 När Darwinismen hade accepterats i slutet av 1800-talet blev det mode att rita släktträd och 
i toppen av alla dessa tronade människan (trots att Darwin förmodligen inte skulle ha sett en 
sådan hierarki, även om han talade om en hierarki bland människor) (Uddenberg, i förordet 
till Darwin, Om arternas uppkomst, 2005, s. xviii.). Carla Yanni påpekar i sin studie av tre 
brittiska museer att det i 1800-talets utställningar och forskning inte fanns någon motsättning 
mellan vetenskap och religion, inte heller i och med darwinismen. De flesta vetenskapsmän 
accepterade Darwins teori men behöll ändå sin religiösa tro, t.ex. genom att förstå det naturli-
ga urvalet som en lag som satts igång av Skaparen. Men många representationer uttryckte en 
hierarki bland varelserna från det enkla till det mer komplexa där människan stod i topp. 
Yanni, Natures Museum’s, s. 63, 65, 85, 115. 
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Fig. 16: Neandertalare Fig. 18: Detalj av ”Däggdjurens stamträd”. 

I ett geologiskt, totalhistoriskt perspektiv kan detta betraktas som korrekt då 
”Homo Sapiens” bara utgör en bråkdels sekund av ”livets och jordens histo-
ria”. Det kan också ses som en icke-antropocentrisk representation som ut-
manar traditionella (populär)vetenskapliga berättelser om livets utveckling. 
Men med en problematisering av natur/kultur-dikotomin skapar representa-
tionerna med ens ett problem: Om vi betraktar de stora spår som människan 
att på ett minimum av tid, till och med i själva den grundläggande geologi 
som utställningen vill förmedla kunskap om, ter sig exkluderingen av männi-
skan underlig. Speciellt sedan industrialiseringen har människan genom tek-
niken omvandlat så mycket av både jordens yta och jordens inre (utvinning 
av olja och mineral, som lagrats under miljontals år, slutförvaring av kärnav-
fall och så vidare) att det ter sig problematiskt att inte anlägga perspektiv på 
oss själva.472 Under rubriken ”Stora utdöenden” belyses inte heller den senas-
te tidens stora utdöenden, eller att den snabbhet varmed de sker är orsakade 
av människan. 

Givetvis kan detta ha med producenternas och museets vetenskapliga 
skolning och forskning att göra: Forskningsområdena vid museet har tradi-
tionellt varit geologi, zoologi och botanik. Om exempelvis miljöhistoria, 
som söker överbrygga klyftan mellan de två kulturerna hade varit företrädd 
vid museet skulle kanske utställningen ha sett annorlunda ut. Å andra sidan 

                               
472 Jfr John McNeil, Something New under the Sun. An Environmental History of the Twenti-
eth Century, 2000, som lyfter fram 1900-talet som något radikalt nytt i den globala miljöhisto-
rien och framför allt pekar på oljans avgörande roll i denna utveckling. I januari 2008 föreslog 
en internationell grupp av geologer i amerikanska geologiförbundets tidskrift den geologiska 
tidsbeteckningen “Antropocen” för att beteckna de senaste 200 åren. 
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innehåller museet en permanent utställning om människokroppen vars bak-
grundsvetenskap inte heller finns representerad vid museet. 

Och om en totalt icke-antropocentrisk utställning skulle ha visats, så skul-
le överhuvudtaget inte människans förfäder utan helt andra arter ha visats 
som ett slags slutpunkt i berättelsen. 

Visuellt ger vandringen genom de tre salarna således intrycket av att efter 
naturens ”färdigutveckling” föddes människan och därmed ”kulturen”, som 
tillhör en annan slags historia, bortom dessa tre salar. Ett tankeexperiment 
enligt dekonstruktivistisk metod; att synliggöra och upphäva en dikotomi 
genom att byta ett element eller tecken mot ett annat, oväntat473, synliggör 
problematiken: Om ”Homo Sapiens” skulle ha inkluderats, hur skulle hon då 
ha framställts? Antagligen som stenåldersmänniska i ett kargt landskap i färd 
med att bereda skinn eller liknande, i stil med framställningen av neanderta-
larmannen med sitt spjut eller Homo Erectus i sin dunkla grotta. Vi skulle ha 
svårt att föreställa oss ett diorama med en adlig interiör från 1700-talets Pa-
ris, då vi i vårt omedvetna hänför sistnämnda till ”kultur” och förstnämnda 
till ”natur”. Inte heller en ingenjör i färd med att borra efter olja skulle passa 
in i våra på förhand fastställda bilder och kategorier. På detta sätt kan det 
uppdagas hur gränsdragningen mellan natur och kultur görs i utställning-
en.474 

En alternativ blick kan å andra sidan lyfta fram att genom att inte ge 
”människan” någon plats i livets och jordens historia kan en existentiell re-
flektion över vår arts minimala tid på jorden väckas, i stil med Georg Henrik 
von Wrights ord om att i ett kosmiskt perspektiv är vi bara en pipa snus.475  

”Mannen jägaren – kvinnan samlaren” är en faktakonstruktion som åter-
kommer gång på gång i olika vetenskapliga och populärvetenskapliga sam-
manhang476, trots att ingen har kunnat bevisa att så var fallet. Inga fossil eller 
lämningar tyder på att denna könsarbetsdelning då var fastslagen. Ett annat 
exempel på hur föreställningar om kön styrt seendet är Bäckaskogskvinnan 
på Historiska museet: Skelettet (ca.7000 f.Kr., hittat 1939) bedömdes länge 

                               
473 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion, s. 254  ff. 
474 På en utställning på museet Moesgård museum i Århus, Danmark (vid besök i april 1998) 
illustrerades ”människans utveckling” enligt en ironisk figur med feta människor i mysdress 
framför TV-apparaten och chipsskålen på bordet som slutdiorama. Detta är ett exempel på en 
slags degenerationsberättelse om människans förfall, som funnits under hela moderniteten i 
olika former (och även tidigare, exempelvis i form av guldåldersmyten), men som framför allt 
kommit till uttryck i 1900-talets olika hälsokampanjer. (Moesgård museum presenterar Dan-
marks förhistoria från stenålder till vikingatid). 
475 Wright, Vetenskapen och förnuftet, s. 151. 
476 Se exempelvis artiklar i evolutionär psykologi om könsskillnader i hjärnan och dess evolu-
tionära bas, exempelvis Doreen Kimura, ”Sex Differences in the Brain”, Scientific American 
maj 2002, och för en kritisk tolkning se Hamberg, ”Könet i hjärnan. En kritisk granskning av 
jakten på den biologiska könsskillnaden”, Läkartidningen, nr 45 2000. 
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vara en man eftersom det hade med sig jakt- och fiskeredskap i graven, men 
senare analyser visar att skelettet var en kvinna som fött ett tiotal barn477. 

I sin populärvetenskapligt genus- och sexualitetsupplysande bok Hetero 
(2006) gör Sandra Dahlén en minianalys just av dioramat med Homo Erectus 
(fig. 15): 

Båda är nakna och mörkhåriga men där tar likheterna slut. Kvinnan är 
vänd mot betraktaren med hela kroppen, med benen under sig, Hon 
håller inte i något och hon gör ingenting särskilt. Mannen syns från si-
dan med benen uppdragna och isär framför sig. Han håller i ett ben 
och ser ut att vara på väg att peta med det i brasan mellan dem. Kvin-
nans huvudhår är långt och sträcker sig ner mot brösten. Mannen har 
huvudhår ner till axlarna. Mannens kropp är täckt med hår medan 
kvinnan bara har könshår. En annan monter i utställningen föreställer 
två män som riktar sina spjut mot en mammut” [vilket i och för sig 
inte stämmer för de riktar dem mot en hjort, min anmärkning].” Var-
för är de nakna när det är istid utanför? Varför är de bara två? Hade de 
första kvinnorna verkligen inget hår på kroppen?” Här konstrueras 
kön utifrån vår tids norm med kvinnligt likamed hårlös kropp, benen 
indragna och långt hår och manligt likamed kort hår, hårig kropp, ak-
tivt (petande i brasan). Heterosexualitet, parnorm. Man väljer en berät-
telse som samtidigt utesluter andra, t.ex. att de kanske bodde i storfa-
miljer eller hade annan huvudföda än mammut, att de kanske hade 
samma frisyrer eller satt på samma sätt runt elden.478 

Dahlén intervjuar arkeologen Tove Hjørungdal som menar att vi absolut inte 
vet något om de första människornas utseende och livsstil, inklusive könsrol-
ler, vem som använde vilka redskap och så vidare, och att ”många museer 
bygger utställningar på gammal forskning och fördomar.[…] Man målade 
upp fantasivärldar där man egentligen bara har projicerat borgerliga könsrol-
ler bakåt. Idag bedrivs istället kritisk forskning mot de här schablonerna av 
de första människorna.” Museet berättar således mer om hur vi tänker och 
lever nu, än om hur vi levde förr, menar Dahlén.479 

Även om man kan spåra ett visst mått av övertolkning från Dahléns sida – 
varför antas till exempel figurerna vara heterosexuella och mannen har ju 
inte direkt kort hår? – så är det analyser av just detta slag, av till synes 
oskyldiga eller neutrala framställningar, som synliggör genusslentrianen480. 
Själv såg jag inte detta dioramas genuskonstruktion lika tydligt före Dahléns 
analys. 

                               
477 För en grundlig genomgång av turerna kring osteologers och arkeologers tolkningar av 
skelettet, se Nina Nordström, 2007, De odödliga: förhistoriska individer i vetenskap och 
media, s. 131–176. 
478 Dahlén, Hetero, s. 33–37. 
479 Ibid., s. 33–37. 
480 Ganetz, ”Skogens konung och djurens konung i TV: Natur, kultur och genus i naturfilm”, 
Nordicom Information nr 1 2004, s. 3. 
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Frånvaron i utställningen av reflektioner över att allting bara är mer eller 
mindre spekulerande (re)konstruktioner över hur arterna såg ut ger tillsam-
mans med vara/är-formen och de korta sakliga texterna intryck av fakticitet. 
Det som framställs blir ”basfakta”, vilket samtidigt osynliggör forsknings-
processen, forskningens konflikter och föränderlighet. Utställningen kan 
också förstås som en neutral berättelse om framsteg och undergång som 
övertygar genom att använda en empiristisk ”objektiv diskurs”. Det finns 
ingen hjälte eller skurk, evolutionen bara är, och det finns inget explicit poli-
tiskt budskap. Textmängden är i jämförelse med andra utställningar också 
relativt liten. Det blir mer bekräftelse än utmaning, mer identitetskonstrue-
rande än dekonstruerande, som vid schablonbilden av ”grottfolket”, en figur 
som också återkommer som sinnebild för det historiska stadium vi inte vill 
tillbaka till481. Varför inte spegla forskningens pågående debatter och kon-
flikter, problematisera frågor som språkets uppkomst, relationen mellan 
språkets, konstens och skriftens uppkomst, människans spridning och sam-
evolution med andra arter? Detta skulle innebära en svårfångad spegling av 
vetenskapliga debatter och stridigheter och korsbefruktningar av olika veten-
skapliga discipliner. Genom att visa fram att vetenskapen inte ger några en-
tydiga svar skulle man också stimulera människors fantasi och reflexiva 
förmåga. 

Dramat i Dioramat eller ”Kroppar utan organ i landskap 
utan människor” 
Natur i Sverige 
Med den uppstoppade jättelika älgtjuren som inledande ikon under skylten 
med uställningens namn: Natur i Sverige, samt med texten Vi tackar vår 
huvudsponsor Sveaskog, leds besökaren in i museets största basutställning 
öppnad etappvis 2002–2003.482 Stämningen i den första avdelningen ”Barr-
skogen” är mörk och nordiskt mystisk, med färgskala i skogsgrönt och brunt 
med genomtänkt scenografisk belysning. Med nationen som ram och grund-
läggande princip483 presenteras den populära/karismatiska megafaunan484 älg, 

                               
481 Se diskussion runt Kenneth Hermeles Ekonomerna, tillväxten och miljön, i analysen av 
Uppdrag: Klimat längre fram i avhandlingen. 
482 Vid mitt återbesök maj 2005 har skylten ersatts med en mer diskret sådan, där sponsorn, 
om än presenterad först, typografiskt jämställts med övriga aktörer bakom utställningen. 
Sveaskog är Sveriges största skogsbolag och största skogsägare. 
483 Teckenordningen ”Natur i Sverige” pekar till skillnad från ”Sveriges natur”, som var ut-
ställningens ursprungliga arbetsnamn, bort från en nationell diskurs; ”Natur i Sverige” impli-
cerar natur som råkar befinna sig i Sverige, medan ”Sveriges natur” konnoterar en mer natio-
nalistisk, essentialistisk nationalromantik där en viss sorts natur är ”svensk” och ”Sverige” 
blir ägande subjekt. Dock återgår texterna stundtals till berättelsen om hur Sverige växte fram. 
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björn, tjäder, rådjur, lodjur, räv, varg, järv och så vidare, i konstfulla och 
”naturtrogna” dioramor, som genom sin fräschör förstärker verklighetseffek-
ten. I slutet av avdelningen ”barrskogen” dominerar ett stort cirkulärt diora-
ma med vargar. Därefter öppnar sig kustlandskapet i ljusare gestaltning. 

         

          
Fig. 19–21: Exempel på dioramor i utställningen Natur i Sverige: Älgtjur (detalj), rävar vid 

rävlyan (detalj) och överblick av dioramat med vargar. I förgrunden utställningstexten på en 
datorskärm infogad i en modell av en stubbe. 

Utställningens syfte presenteras före inträdet i rummet bland annat i mening-
arna: ”Här berättar vi om alla viktiga naturmiljöer i vårt land och de växter 

                                                                                                                             
484 Karismatisk fauna eller megafauna är ett uttryck som används i naturvårdsdebatten för att 
beteckna de populära, oftast stora djur, som fungerar som ikoner för miljö- och naturskydd, 
exempelvis WWF’s panda, men som därmed också osynliggör andra arter. 
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och djur som lever där […] Utställningen handlar om ekologi, om samspelet 
mellan växter och djur och deras miljö.”485 

Varje diorama förklaras av elektroniska textskärmar infogade i konstgjor-
da stubbar, där man själv kan trycka fram olika delar av texten. Textmässigt 
presenteras arterna först med en berättelse som refererar till händel-
sen/situationen inne i dioramat. Språket är här enkelt, lättbegripligt, ibland 
med en poetisk ton, vilket förstärks med det pedagogiska greppet ”frasriktigt 
radfall”, det vill säga ett rytmiskt radbyte efter varje fras, eller tex-
tens/läsningens ”naturliga pauser”, vilket ger olika långa rader486. 

Merparten av texterna avslutas med variationer av meningen: ”Ett sådant 
beteende/detta skeende kallar vi evolution genom naturligt urval” – en upp-
repningens retorik, en återkommande figur med variation. Texternas genom-
gående berättelse och röda tråd är således det naturliga urvalet. Retoriken 
etablerar den neodarwinistiska teoribyggnaden om det naturliga urvalet som 
obestridliga fakta, vilket kan förstås som ett uttryck för att zooekologin helt 
antagit den neodarwinistiska teoribyggnaden487. 

Efter varje berättande text om ett djur följer texten ”Artfakta” under ru-
brikerna Livsmiljö, Föda, Fortplantning, Vanor, Bestånd, dock fortfarande i 
berättande form. Vid närmare påsyn finns även den mindre djurvärlden och 
dess osynliga liv representerad, exempelvis i form av en gigantisk myrstack 
att träda in i, en jordmån i uppförstorad genomskärning och en poängtering 
av de döda trädens betydelse för hotade arter och den biologiska mångfal-
den. 

Visuell berättelse: Produktionen av natur och kultur 
En visuell överblick ger vid handen att människan också i denna utställning 
är frånvarande. Inga hus, vägar eller kalhyggen syns i dioramornas bakgrun-
der. Inga konventionella tecken för mänsklig kultur förekommer, med un-

                               
485 Detta kan matchas med hemsidans syfte att visa ”alla viktiga naturmiljöer man finner i vårt 
land. Här finns barrskog, lövskog, odlingslandskap, fjäll, myr, slättsjö och kust. Var och en 
presenterad med sin speciella vegetation och med ett antal djur som är vanliga i dessa miljö-
er.”  Man vill också beskriva och förklara ”väsentliga sidor i djurens utseende och levnads-
sätt”, visa ”intressanta situationer och beteenden” och genom interaktiva stationer får besöka-
ren att lära sig mer om samspelet mellan djur och natur. Uställningen vill svara på varför vissa 
djur lever i flock, hur olika djur fortplantar sig, hur de anpassar sig för att klara vintern eller 
hur de gör för att undvika rovdjur, samt visa på vetenskapligt arbetssätt i exemplet ringmärk-
ning (Hemsidans presentation samt pressmaterialet 2003-11-13). 
486 Se Ekarv, Olofsson & Ed, Smaka på orden. Om texter i utställningar, s. 63, samt Kind-
berg, ”Kärnfulla texter besegrar läsmotstånd”, DIK-forum nr 13 1998 
487 Jfr Söderqvist, ”Ekologi”, Nationalencyklopedin, men också Worster, De ekologiska idé-
ernas historia, som pekar på hur de senaste ekologiska idéströmningarna, vilka betonar förän-
derlighet, till skillnad från stabilitet, jämvikt och balans, också har inneburit en renässans för 
Darwins betoning av konkurrens och utveckling genom naturligt urval inom fältet. Darwinis-
men hade tidigare anammats främst av genetiken och ekologerna hade främst varit upptagna 
med att studera ekosystemens funktioner (se kap 13, spec. s. 314–316.)  
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dantag av ”fågelbordet”, där en trivsam liten stuga, inbäddad i mjuk julbo-
nads- snö, skymtar fram i den målade bakgrundskulissen (fig. 22), samt ett 
diorama med igelkottar vid en gammaldags husknut. 

 
Fig 22: Dioramat Fågelbordet i Natur i Sverige. 

De ”kulturella spår” som är närvarande har således uppfyllt ett kriterium som 
bygger på hur mycket de kan anknyta till motiven inom förra sekelskiftets 
diorama-tradition och landskapsmåleri. Således skulle man kunna kalla den 
presenterade naturen som ”Bruno Liljefors-natur” eller en Kolthoff-natur”,488 
som refererar till motiven och stilen i exempelvis Biologiska museet i Uppsa-
la från 1910 eller Biologiska museet i Stockholm från 1893, vilka i sin tur 
anknyter till en naturalistisk nationalromantisk estetik.489 

Inte heller får, kor, katter, höns, grisar, hundar eller andra nytto-
djur/husdjur finns i denna Sveriges natur, vilket kan tolkas som att den tradi-
tionella gränsen mellan det vilda och det tama, där boskapsdjur eller husdjur 
såsom tama blir en problematisk anomali mellan natur och kultur.490 Således 
är det ovanligt att vi får se sådana djur i uppstoppat eller annat skick på na-
turhistoriska museer. Några undantag är höns i det systematiska fågelgalleri-
et i Naturhistoriska museet i Göteborg; en avdelning om ”bur- och parkfåg-
lar” i detsamma och hunden Turko som under en stor del av 1900-talet låg i 
Riksmuseets entré. Enligt 1904 års katalog över Riksmuseet stod också en 
häst tillhörande hertig Fredrik Adolf i stora galleriet, som annars innhöll 
utländska däggdjur och skelettsamlingen.  

                               
488 Fondmålningarna i Natur i Sverige är skapade av konstnärerna Göran Löfwing och Anna-
Stina Edholm. 
489 Dioramorna i Stockholm var ett samarbete mellan Gustav Kolthoff och Liljefors, medan 
dioramorna i Uppsala var ett samarbete mellan Gustav och sonen Kjell Kolthoff. Se Biologis-
ka museets (fr.o.m. 2007 namngivet Biotopia) dioramor på museets hemsida www.biotopia.nu 
(2008-09-25). Här skall påpekas att man längst bak i utställningen – där man kan öppna olika 
luckor under rubriken ”Naturfrågor – vet du svaret?” – också kan öppna en lucka där två 
barnben i byxor med kardborrar på syns, med texten ”Hur sprider du kardborrar”. I presenta-
tion av ringmärkning finns fångstnät och ringar. 
490 Jfr Douglas, Renhet och fara, s. 10 f, 13–15, 54 f, 56 ff, 60, 62, 79. 
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 Husdjuren är inom museistrukturen annars hänvisade till kulturhistoriska 
utställningar, såsom kavallerihästarna på Armémuseum, eller i levande form 
såsom del i friluftsmuseernas uppvisande av ”gamla lantraser”, ett slags le-
vande museiföremål (och genpol)491, medan de ”moderna” husdjuren oftast 
inte finner någon plats alls. 

Ett diorama med en ko i ett högteknologiskt stall där en veterinär just är i 
färd med att inseminera sperma från en noga utvald tjur skulle vara en intres-
sant brytning med stereotypen ”Sveriges natur”. Utöver vårt sorterande i 
natur och kultur, kan en annan möjlig förklaring till denna exkludering vara 
att en visning av bekanta husdjur skulle väcka tanken om eller synliggöra 
sambanden mellan åskådare och objekt, som de exempelvis kommer till 
uttryck i slakterier. Dessa i Kristevas termer abjektala och kanske på olika 
sätt ordningshotande samband behöver inte aktualiseras i tanken om naturen 
framställs som vild och orörd. 

I sin undersökning om kopplingen mellan natursyn och handling i Sverige 
menar Nils Uddenberg att en förutsättning för vår levnadsstandard är ingrepp 
i naturen, men att den moderna människan samtidigt har ett ”behov av att 
använda naturen som källa till upplevelser och rekreation och den natur som 
bäst tillfredsställer dessa behov är en natur som upplevs som relativt opåver-
kad av människan. Det organiska självutvecklande, levande och spontana 
ställs i kontrast till de döda ting människorna själva skapat.”492 Han gör där-
med att antagande om ”den moderna människan” i allmänhet och dess este-
tiska preferenser, utan att analysera de politiska implikationerna av sorter-
ingen och osynliggörandet. Naturen konstrueras alltså som ”den vilda natu-
ren”. 

Det gäller även växtriket. Fotografier med förklarande texter beskriver 
olika former av skogs- och växtregioner i Sverige, men ingen bild beskriver 
skogsavverkningens landskap eller monokulturella granåkrar – det av spon-
sorerna (Sveaskog) och andra inom skogsnäringen producerade landskapet. 
Utställningens andra etapp som visar lövskog, slättsjö, kust, myr och fjäll, 
syftar även till att visa ”odlingslandskapet”.493 Detta odlingslandskap be-
skrivs under rubriken ”Kulturlandskap” med några små foton av en betad 
strandäng och dess blommor. Under rubriken ”Havets strandängar” beskrivs 
kornas bete som förutsättning för vadarfåglar och flyttfåglar. 

”Kulturlandskapet” förstås därmed som småbrukarlandskapet; det land-
skap industrialiseringen gjorde till en pittoresk upplevelse. Således blir in-
dustrialiseringen implicit tecknet – eller kedja av verksamheter och tecken – 
som markerar gränsen mellan natur och kultur. Men om vi utgår från de eta-
blerade begreppen kulturlandskap eller odlingslandskap kontra naturland-

                               
491 Exempelvis vid ”Nordens Ark” i Bohuslän, som syftar till att bevara ”gamla lantraser” i 
levande skick, men även att bevara andra utrotningshotade arter. 
492 Uddenberg, Natursyn och handling, s. 20. 
493 Enligt informationsskylt 2003, innan andra etappen öppnade. 
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skap, vad skall då det industrialiserade monokulturella jordbruket kallas? 
Kan inte ett monokulturellt vetefält också kallas för ett kulturlandskap?494 

Textuell berättelse: Naturen som föränderlig genom det naturliga 
urvalet 
Berättelsen om naturen som föränderlig är textuellt genomgående men inte 
visuellt synliggjord. I början av utställningen får vi genom tre sammankopp-
lade miniatyrdioramor med rubriken ”Sverige växer fram” (återigen nationen 
som naturliggjord referenspunkt) veta att 

Vetenskapen lär oss en sak, naturen är i ständig förändring [… ] En 
gång kommer vårt område återigen täckas av is […] om tiotusen år 
kommer norra Europa att åter täckas av landis. Riksmuseet, Stock-
holm och andra städer ligger krossade under isen. 

Dioramorna visar ”Sverige” för 1) 16 000 år sedan, med mammut och is-
björn, 2) 11 000 år sedan, med visent och uroxe, samt 3) för 7000 år sedan, 
med varmt klimat. Ett större diorama med vildren visar Sverige för 13 000 år 
sedan då värmetiden gick mot sitt slut, och ”de värmeälskande arterna miss-
gynnades”. Återigen det naturliga urvalet, här triggat av klimatförändringar, 
som motor i naturens förändring. Tre gånger upprepas sedan på olika ställen 
i utställningen att ”vetenskapen lär oss en viktig sak. Naturen är ständigt 
föränderlig. Det du ser i Sveriges natur idag, det du ser i denna utställning, är 
ett ögonblick i tiden.” 

Denna ständiga upprepning kan förstås i kontrast till en trögrörlig ”folk-
lig”, men även akademisk uppfattning om naturen som det statiska och kul-
turen som det föränderliga.495 Det kan också ses som en upplösning av före-
                               
494 Jfr Lars Emmelin, professor i miljökonsekvensbedömning, som pekar på miljövårdens 
intresse för ”naturliga tillstånd” och vagheten i den historiska punkt vari detta tillstånd antas 
ha förekommit. För att säga att något är förorenat eller att ett landskap är stört måste man 
referera till ett tänkt naturligt tillstånd. Det ideala landskapet byggs upp av mer eller mindre 
tydliga bilder av ”gamla landskap” och ideal ur konst och litteratur. I praktisk naturvård finns 
ett ironiskt uttryck för detta: AMS-landskap: En jämnåldrig björkhage, ”som kanske inte alltid 
är kulturhistoriskt eller ekologiskt rimlig på platsen”, utan som mer speglar inflytande från 
Folkskolans läsebok eller Carl Larsson hos den ansvarige arbetsledaren. ”Det gamla bonde-
samhället” kan dekonstrueras till helt olikartade landskap, beroende på tid och plats och på 
vilka kriterier man ställer upp: före eller efter skiftena, konstgödseln, svedjebruket eller bläd-
ningsbruket osv. ”Maximering av biologisk mångfald, fokusering på bevarande av sällsynta 
arter eller ett kulturhistoriskt intresse för ett landskap i maximal hävd skulle i ett något sam-
mansatt landskap ge upphov till en högst förvirrande mosaik av tidsepoker. Estetiska eller 
starkt tidsbundna landskapsideal kläds i vetenskaplig dräkt som ”raritet” eller ”mångfald”. 
”Det förflutna som norm i miljövården” i Pettersson & Sörlin (red.), Miljön och det förflutna. 
Landskap, minnen, värden, s. 96–111 (citat s. 103). 
495Denna trögrörliga uppfattning finns inte minst inom kultur- och samhällsvetenskaperna. 
Men det har också visat sig att biologistuderande har svårt att ta till sig den nuvarande veten-
skapliga icke-essentiella synen på djurarter. Anna Rotkirch, ”Naturligtvis? Moderskap, essen-
tialism och evolutionsteori”, Kvinnoforskning nr 3 2003. 
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ställningen om ”Sveriges natur” som något essentiellt, men genom sin text-
basering underordnas budskapet om det föränderliga det essentiella intryck 
av ”Sveriges natur” som utställningens dioramor ger. Och inte heller här 
framställs människan som någon faktor i förändringen. 

Människan är visuellt frånvarande men kommer in på textnivå i slutet av 
en del texter om megafaunan, under rubriken ”Bestånd”, som den som redu-
cerar stammar av olika arter under olika tidsperioder, framför allt genom 
jakt. Vid exempelvis Älgen berättas det om att jakt, skydd, jordbruksland-
skapets framväxt och modernt skogsbruk format älgbeståndet, och vid Björ-
nen berättas att den ”förintades nästan helt under 1800-talet genom hård 
jakt. Efter återhämtning under 1900-talet, finns idag 1500 individer.” Dessa 
inslag kan betraktas som ett slags mini-framstegsberättelser (om man, i en-
lighet med förhärskande diskurs ser på djuren som kollektiv eller stammar), 
där överexploateringen hänvisas till ett ”förr”, framför allt 1800-tal och tidigt 
1900-tal (vilket gäller björn, lodjur, rådjur, varg, kronhjort), men att stam-
men sedan återhämtats, stabiliserats eller ökat (förutom för järven).496 Vid 
sälen, uttern (”Naturhistoriska riksmuseet och andra myndigheter forskar i 
utterns ekologi för att klarlägga problemen”) och havsörnen nämns ”miljö-
gifter” som problem, vid igelkotten nämns biltrafiken som en fara. En impli-
cit kritik finns vid havsörnen mot avverkning av gamla grova träd, där havs-
örnen bygger bon. En framstegshistoria avslutar dock med att örnen fridlys-
tes 1924, att de skadligaste gifterna idag är förbjudna och att utfodring vin-
tertid med giftfritt slakteriavfall lett till att fler ungfåglar överlever vintern: 
”Framgång [rubrik] Arbetet är till stor del ideellt och resultatet imponeran-
de: År 1970 häckade 70 par i landet och år 2000 fanns 350 par. Svenska 
naturskyddsföreningen har lett arbetet, där också Naturhistoriska riksmuseet 

                               
496 I texten om bestånd vid dioramat med kronhjort, talas det också om raser och att 
”[I]nförandet av främmande raser i landet utgör ett hot gentemot vår ursprungliga svenska ras 
genom att uppblandningar förekommer”.  Man försöker klarlägga raserna och ”skydda vår 
ursprungliga svenska ras”.  Frågan jag ställer är varför. Var finns det ursprungliga och svens-
ka i en natur/verklighet som ständigt förändrats, där vandringar av såväl folk som av andra 
djur alltid förekommit genom historien? Fredrik Sjöberg (biolog, författare) påpekar att det är 
bekymmersamt att använda det vaga begreppet ras, eftersom det kan reproducera en gammal 
föreställning om raser som fixerade genetiska kategorier. Istället kanske man skall använda 
begreppet population och förklara dess flytande form. Några rena ”raser” har aldrig funnits. 
Variationer beror på miljön, exempelvis klimatfaktorer, samt att genflödet mellan populatio-
ner ofta varit litet.  (Den vanliga definitionen av art är ”en grupp individer vilka under naturli-
ga förhållanden kan reproducera sig med varandra och som samtidigt är reproduktivt isolerade 
från andra sådana grupper av individer (det biologiska artbegreppet, Bergström, Olsson, Hall 
& Gärdenfors, i Nationalencyklopedin 2008-04-29). En häst och en åsna är två olika arter, 
eftersom deras avkomma inte kan föröka sig. Definitionen brister dock t.ex. när det gäller 
organismer där avkomman produceras asexuellt (genom partenogenes/jungfrufödsel, delning, 
avknoppning, vegetativa skott eller frösättning utan föregående befruktning) eller genom 
självbefruktning, och även när man behandlar utdöda organismer. Idag definieras en art ofta 
enligt det s.k. fylogenetiska artbegreppet, enligt vilket en art är den minsta urskiljbara grupp 
av individer som har en gemensam utvecklingshistoria genom sina förfäder och avkommor. 
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deltagit genom analys av gifter. Detta är ett bra exempel på framgångsrik 
naturvård.” 

Min poäng är här att denna information kommer sist i den långa text man 
kan trycka fram på de till stubbar kamouflerade datorskärmarna, men fram-
för allt att människans närvaro aldrig visualiseras. Den populära megafaunan 
i vackra positioner mot en nationalromantisk fond dominerar blickfånget, 
medan berättelsen om det naturliga urvalet dominerar texterna. 

Peter Davis frågar sig i Museums and the Natural Environment om äldre 
dioramor måste uppdateras – genom att exempelvis lägga till spår av skogs-
skövling, fotsteg och rostiga coca-cola-burkar. Han konstaterar dock att de-
ras historiska värde då skulle förstöras och rekommenderar istället att skriva 
om etiketterna/texterna, där man informerar om att arterna och habitaten på 
olika sätt är hotade.497 I Naturhistoriska riksmuseets fall är det ju fråga om 
helt moderna utställningar, varför något historisk värde inte kan hotas. Davis 
frågar sig vidare med exemplifiering av ekologiutställningen i Londons Na-
tural History Museum: Varför gör museer de viktigaste budskapen till avslu-
tande eftertankar? Är det för att man är rädd att skrämma bort publik och 
minska besökarantalet? Men det är inte nödvändigt att skrämmas för att få 
fram ett budskap: det är viktigt att presentera alla sidor och argument (till 
exempel av biologer, fiskare, oljebranchfolk) och lämna till besökaren att 
själv bilda sig en uppfattning och lägga grunden för en debatt, menar Da-
vis.498 

Naturligt urval, artificiellt urval, samevolution? 
Frånvaron av människan och de av människan manipulerade djuren och väx-
terna skapar intryck av att människan överhuvudtaget inte har något att göra 
med eller har någon del i naturens storslagna föränderlighet. Hur skulle man 
exempelvis förstå och förklara det naturliga urvalet vad gäller koavel, som i 
den fiktiva scenen ovan, eller broileruppfödning och provrörsbefruktning? 

Detta benämns i den evolutionsbiologiska diskursen som artificiellt urval, 
vilket Darwin behandlade som utgångspunkt i sina studier av det naturliga 
urvalet. Denna del av diskursen kommer dock sällan eller aldrig fram i popu-
lärvetenskapliga presentationer av naturen – hur ofta får vi se filmer om kor 
och grisar under tecknet ”naturfilm”?! – och denna frånvaro skulle vara in-
tressant att analysera vidare. I Nationalencyklopedin hänvisas man under 
”evolution” vidare: ”Beträffande av människan kontrollerad evolution, se 
‘husdjursavel’ och ‘växtförädling’”. I evolutionsteorin passar således männi-

                               
497 Davis, Museums and the natural environment, s. 75. 
498 Ibid., s. 81 f. Han exemplifierar med en utställning vid Academy of Sciences, San Franci-
sco, om gruvdriftens, jordbrukets, militärens och fritidens konsekvenser för den Kaliforniska 
öknens ekosystem. Strax efter öppnandet av utställningen rasade medelmmar i The American 
Motorcykle Association. En annan utställning i England presenterade argument för och emot 
ett lokal dammbygge, där man ej tog ställning utan sökte problematisera och undervisa. 
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skan, eller snarare människans handlingar i övrig natur, inte riktigt in. Under 
rubriken ”Husdjursavel” nämns att ”avelsarbetet leder till en bestående för-
bättring av husdjuren”, med mjölkavkastning och köttvikt som exempel. 
”Denna ökning är bestående såvida inte vi själva, eller naturen, börjar arbeta 
i motsatt riktning.” Naturen framställs återigen som en från människan ex-
tern kraft. Begreppet ”samevolution” finns i samma artikel som ”evolution”, 
och exemplifieras då med det klassiska exemplet blommorna och deras pol-
linatörer, och ”kapprustningen” mellan predator och bytesarter, det vill säga 
både konkurrerande och mutualistiskt (ömsesidig nytta, symbios). 

Samevolutionsbegreppet (koevolution, ”coevolution”), som är frånvaran-
de i utställningen, skulle kanske ge förutsättningar för att föra människan in i 
bilden: Att människan liksom många andra djurarter lever i parasitära eller 
andra beroendeförhållanden till andra djur och växter, att domesticerandet 
innebär en anpassning till en miljö, i vilken andra organismer är en del. I 
utställningen presenteras till exempel göken – en boparasit som lägger sitt 
ägg i andra fåglars bo, där den helt nyfödda ungen baxar ut alla andra ägg 
tills den själv har allt utrymme. Genom att imitera en hel rörsångarungeskara 
blir den matad av värdföräldrarna, men ”[b]alansen mellan en parasit och 
dess värd är känslig. Det är viktigt för göken att inte utnyttja rörsångarna för 
mycket. Skulle de till exempel dö av utmattning under matningen, skulle 
även gökungen svälta ihjäl. Parasiten måste vara måttlig för att själv kunna 
överleva.” (jämför skabben nedan). 

Vad säger då Darwin om begreppen naturligt urval och artificiellt urval, 
och nämner han samevolutionen? Enligt Rothkirch499 ingick enligt Darwin 
det artificiella i det naturliga. Efter att ha gjort en textanalys av Om arternas 
uppkomst skulle jag vilja säga att Darwin både bryter upp skillnaden och 
reproducerar den. Han gör en distinktion mellan ”människans urval” och 
”det naturliga urvalet”, där det förstnämnda står som modell och utgångs-
punkt för studier av det andra: Liksom människan har valt ut och adderat för 
henne fördelaktiga karaktärer hos husdjuren, så väljer också naturen ut de för 
individen mest fördelaktiga egenskaperna: 

På samma sätt som människan kan nå mycket omfattande resultat ge-
nom att addera små individuella olikheter som alla verkar i en och 
samma riktning, borde ju naturen kunna göra samma sak, och det 
mycket lättare, eftersom den har så ojämförligt mycket längre tid till 
sitt förfogande […] När nu människan kan och har uppnått så stora re-
sultat genom ett metodiskt eller omedvetet urval, vad bör då inte natu-
ren kunna åstadkomma? […] Människans urval siktar till sådant som 
är till nytta för henne själv, naturen har organismens eget bästa för 
ögonen […] Människan testar sällan varje utvald detalj […] inleder 
ofta sitt urvalsarbete med någon halvt monstruös form. […] Ute i na-
turen kan [dock] minsta lilla förändring i kroppsbyggnaden eller kon-

                               
499 Anna Rotkirch, ”Naturligtvis? Moderskap, essentialism och evolutionsteori”, Kvinnoforsk-
ning nr. 3 2003.  
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stitutionen mycket väl rubba den ömtåliga balansen i kampen för till-
varon och därmed också bevaras och ärvas vidare. Men nu är ju män-
niskans önskemål och strävanden så försvinnande korta, hennes tid så 
kort – och hur mycket sämre måste då inte hennes alster bli, om man 
jämför dem med vad naturen långsamt ackumulerat genom hela geo-
logiska perioder. Är det då så underligt om naturens egna produkter är 
så mycket mera ’äkta’ och ’rena’ än människans produkter, att de är så 
oändligt mycket bättre anpassade till de mest komplicerade livssitua-
tioner, att de bär det långt bättre arbetes stämpel? […] Men hur lång-
sam denna urvalsprocess än må vara, så kan jag, med tanke på hur 
mycket den svaga lilla människan kan åstadkomma genom sitt artifi-
ciella urval [min kursiv.], ändå inte tänka mig några gränser för dessa 
förändringars räckvidd, för skönheten och den oändliga komplika-
tionsgraden i anpassningarna alla levande varelser emellan, varje va-
relsers anpassning till övriga varelser och till sina fysikaliska livsbe-
tingelser, för att detta på lång sikt kan åstadkommas av naturens selek-
tionskraft. Denna princip som innebär att varje gynnsam förändring 
bevaras, hur obetydlig den än må vara, har jag kallat ’det naturliga ur-
valet’, för att på så sätt markera dess släktskap med människans makt 
och förmåga till ett sådant urval. [Människan kan åstadkomma stora 
och märkliga resultat genom ett planmässigt urval, och kan anpassa 
andra organismer till sitt eget bruk och nytta genom att utnyttja de små 
men fördelaktiga variationer som skänkts henne av naturen]: Men det 
naturliga urvalet är, som vi snart kommer att bli varse, en kraft som 
ständigt står redo att gripa till handling, och är därmed lika oändligt 
överlägsen människans små och futtiga strävanden som naturen är 
överlägsen konsten.500 

Naturen blir en abstrakt skapande kraft i jämförelse med människan som 
framstår som en helt annan skapande kraft. Naturen förstås som allting som 
står utanför människan. Båda skapar ”alster”, vars kvalitet avgörs av den tid 
som nedlagts på dem, och människans alster blir därmed av sämre kvalitet. 
Människans urval ställs i kontrast till det naturliga, men förbinds med det 
genom släktskap. Skall man förstå Darwin som att människans handlingar 
analytiskt kan förstås som separata, i en pedagogisk strävan att läsaren skall 
se parallellen mellan människans urval och övriga naturens, men att de i 
verkligheten är en del i en övergripande kraft: Det naturliga urvalet? Det 
naturliga urvalet kan enligt Darwin inte modifiera strukturen hos en art till 
förmån för en annan art, utan att den modifierade arten själv har nytta av 
det501. 

Även om Darwin förmodligen menar att människans urval ingår i eller är 
en underkategori av det naturliga (?), bidrar hans språkbruk till uppfattning-
en att så inte är fallet. Darwin behandlar enligt förordet inte människans plats 
i evolutionen (även om första kapitlet något motsägelsefullt handlar om 

                               
500 Darwin, Om arternas uppkomst genom naturligt urval (1859) (2005), s. 65; 66 (se även s. 
68); 85; 49. 
501 Ibid., s. 68. 
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människans urval!) – men att människan inte hade någon särställning under 
evolutionens lagar hade Darwin klart för sig redan då.502 Kanske har hans 
språkbruk färgats av försiktighet med hänsyn till sin tids bibliskt- antropo-
centriska ideologi, men detta förklarar bara till viss del varför språkbruket 
lever kvar än idag.  

Var kan man hitta ett språkbruk där människans handlande ingår i det na-
turliga urvalet? Där människan ses som en organism som genom olika hand-
lingar/beteenden försöker förbättra och anpassa sig till sin miljö? Herbert 
Spencers socialdarwinism? E. O. Wilsons sociobiologi? Alf Hornborgs hu-
manekologi? I fråga om sex och reproduktion, ofta också våld, brukar det gå 
bra med ett sådant språkbruk tillämpat på vår egen art inom exempelvis en 
sociobiologisk diskurs, men när det kommer till exempelvis styrd avel, så 
går det inte Människans handlingar förstås som artificiella. Är det så att när 
människans handlingar handlar om medveten och målrationell kontroll över 
andra, så förstås handlingarna som kultur, men när det gäller handlingar som 
brukar kopplas till ”instinkt” så kopplas de till natur enligt 
kropp/själ(medvetande)- dualismen? 

Även om Darwin reproducerar dikotomin, inkluderar han de domesticera-
de djuren i diskussionen. Han utgår till och med från dem: människans fram-
avel av djur ses som en spegel eller förkortat förlopp av det som händer i 
naturen. Man skulle enligt den konventionella dualismen kunna säga att han 
drar slutsatser från kultur till natur, till skillnad från många tidigare503 och 
senare biologiska texter, som snarare gör tvärtom. 

Den ständiga upprepningen av frasen det naturliga urvalet eller evolution 
genom naturligt urval, eller kampen för tillvaron504, ger specifika konnota-
tioner till individers kamp, konkurrens och utslagning i en storslagen natur. 
Sådana konnotationer skulle kunna förhindras genom uttryck som ”variation, 
urval och förändring genom anpassning till miljön”, eller ”(sam)evolution 
genom omvärldsanpassning”. Jag föreslår således förändring/evolution eller 
samevolution genom omvärldsanpassning som alternativa diskursiva noder i 
förståelsen av livets och samhällets utveckling. 

Enligt Nationalencyklopedins presentation av ”Darwin” är inte det natur-
liga urvalet ”naturligare än något annat utan står i motsats till kulturmil-
jön.”505 Först upphävs den traditionella gränsen mellan naturligt och icke-
naturligt för att i samma mening återupprättas: Kulturmiljön betecknas vara 
                               
502 Åke Gustafsson, förord s. XV, 1976 års svenska upplaga av Om arternas uppkomst. Avgö-
rande för Darwins teori var hans läsning av Malthus’ Om befolkningsfrågan, som handlade 
om att befolkningen tenderar att växa över sina resurser och hur svält och sjukdomar då håller 
tillbaka tillväxten. Ändå talar Darwin inte om människor i sin bok. 
503 Darwin påpekar själv att studier av tamdjur och odlade växter tidigare var försummade av 
naturforskarna, Om arternas uppkomst, s. 3 (1976 års upplaga). 
504 ”Kampen för tillvaron” används inte i utställningarna, men används flitigt hos Darwin, och 
blev vanligt i diskurser fr.o.m. 1800-talets slut. Det var för övrigt Herbert Spencer som senare 
myntade begreppet ”Survival of the fittest”. 
505 Hans Krook ”Darwin, Charles”, Nationalencyklopedin, nätupplagan 2007-01-25. 
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lika naturlig som någon annan miljö, samtidigt som det görs en tydlig diko-
tom distinktion mellan ”naturligt urval” och kulturmiljö. 

Naturlig eld 
Ett annat exempel på hur ordet naturlig spelar och formar vår verklighets-
uppfattning återfinns i avdelningen ”Skogen brinner” i centrum av Natur i 
Sverige. Besökaren träder in i ett mörkt rum där en skogsbrand i filmform 
visas.506 Texten under rubriken Naturlig händelse berättar att bränder är nå-
got ”naturligt”: genom eld skapas nytt liv. Detta har också återklang i nyare 
strömningar inom ekologin, som betonar kaos och förändring, snarare än 
stabilitet, harmoni och balans.507 Synen på skogsbränder som något som 
måste bekämpas och hejdas, har ersatts av perspektivet biologisk mångfald: 

Att skogen brinner är naturligt. Flera växter och djur gynnas av eld. 
Skogen i Sverige har brunnit en gång vart hundrade år, dvs. en procent 
av skogsytan har härjats av eld varje år. Det motsvarar Gotlands yta. 
En gammal skog innehåller en mängd torrakor och död ved. Under 
kraftiga oväder med åska kan blixten antända de döda träden. Ris, tor-
ra lavar och torr mossa ger också bra bränsle. 

Därefter följer en beskrivning av de djur och växter som trivs efter bränder, 
samt den 100-åriga cykeln fram till nästa brand. Beteckningen naturligt as-
socieras med det positivt laddade ”gynnas”, mot bakgrund av diskursen om 
biologisk mångfald. Det naturliga ligger i att flera växter och djur gynnas. 
Att skogen inte brinner (genom människans ingripande), blir då det onaturli-
ga, och människans ingripande blir återigen ett tecken på icke-natur. Det 
naturliga blir biologisk mångfald, inte enskilda individers intressen (oavsett 
art).  

Är elden bara naturlig när en blixt antänder skogen, eller kan den vara na-
turlig om branden orsakas av en människa?508 Traditionell antropocentrism 
och individualism får sig en törn, men reflektioner över att uppfattningen om 
bränder alltid styrs av människors i tid och rum skiftande intressen och vär-
deringar (till exempel röjning för jakt, svedjebruk, virke, biologisk mång-
fald) är frånvarande. Beskrivningen av den 100-åriga cykeln i är-

                               
506  Filmen visar branden i Tyresta reservat 1999. 
507 Worster, ”Nature and the Disorder of History”, i Soulé & Lease (red.), Reinventing Na-
ture? Responses to Postmodern Deconstruction, s 75, Worster, De ekologiska idéernas histo-
ria, jfr kap. 1–12 med kap. 13, och Cronon, ”The uses of Environmental History” i Environ-
mental History Review 17(3) 1993, samt Pollan, En andra natur: En trädgårdsodlares bild-
ningsväg, s. 182 f. ”Störningar” såsom eld, orkaner, tromber, invaderande populationer av 
mikrober, skadedjur och rovdjur, vulkanutbrott, inlandsisar, betonades alltmer, och klimax-
jämvikts- och balansbegreppen kritiserade eller förkastades. Strax kom dock kompromissteo-
rier och ett samförstånd om att störningar var något naturligt (Worster, De ekologiska idéer-
nas historia, s. 305 f, 309 f). 
508 Under senare år har det ibland anlagts bränder i naturvårdssyfte. 
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modalitetens form ger intrycket av att denna cykel är det riktiga, ursprungli-
ga förloppet. Och det riktiga förloppet är det som sker utan människans in-
blandning. De moderna teorierna om kaos, slump och oförutsägbarhet inom 
ekologin och insikten om att ”ekosystem” bara är en modell och inte ett sy-
stem som kan avgränsas i verkligheten, vilar således fortfarande på en tro på 
en naturlig plan för den normala skogssuccessionen vars naturlighet definie-
ras av att människan står utanför.509 Trots nya teorier om exogena störningar 
och föränderlighet som del i det normala förstås människan fortfarande som 
en extern och störande kraft. 

Senare i texten om skogsbränder får vi veta att 

I naturskogar, orörda av människan, var bränder tidigare vanliga. De 
skapade tallrika skogar [eftersom tallar är mer motståndskraftiga mot 
bränder, liksom mot stormar, min anmärkning]. Många furor blev fle-
ra hundra år, mycket kraftiga och stora nog att bära örnarnas bon, som 
ofta väger omkring 500 kilo, eller till och med uppåt 1 ton. I nutida 
skogar är döda träd ovanliga och man släcker bränder snabbt. Därför 
har granen blivit vanligare och stora tallar sällsynta. Ett av hoten mot 
örnarna idag är bristen på bäriga botallar. Vid avverkning av gammal 
skog fälls ofta också de stora träden. 

En implicit och subtil kritik mot det moderna skogsbruket syns i texten, dock 
utan att nämna att man också planterar och odlar den mer för storm och eld 
känsliga granen för att den är snabbväxande. I vår jakt på hur natur och kul-
tur- dualismen spelar är frågan dock vad som skulle hända om man tog bort 
prefixet ”natur” från naturskogar i citatets första mening. Ingenting och allt. 

Jag återkommer till bränder och stormar genom författaren Michael Pol-
lans diskussion om uppdelningen av natur och kultur i den teoretiska för-
djupningen i avhandlingens del III. 

                               
509 Med Eugenius Warmings avhandling om ”ekologisk växtgeografi” kom tanken om naturen 
som föränderlig in i ekologin 1895–1909. Denna förstods i termer av ”utvecklingssucces-
sion”, enligt vilken varje miljö har ett givet mål i sin utveckling: en ”klimaxformation” eller 
”klimaxjämvikt”. Utvecklingen antas således ha ett yttersta mål: ”det mest mångskiftande, 
stabila, välbalanserade, självunderhållande samhälle som kan skapas för att varje miljös krav 
skall tillgodoses.” Cowles och Clements utvecklade genom studier av växtsamhällen eller 
”vegetationsenheter” Warmings teser i den skola som kom att kallas ”den dynamiska” ekolo-
gin. Frederic Clements är den som är mest förknippad med begreppet klimaxsamhället vars 
utformning bestäms av klimatet. När klimaxstadiet väl är uppnått kan det finnas i miljontals 
år, förutsatt frånvaro av kraftiga klimatförändringar eller människans ingripanden. Dessa 
enheter eller samhällen förstås (med inspiration från Spencer) som organiska enheter eller 
organismer vars utveckling är inprogrammerad. Senare inkluderade Clements tillsammans 
med djurekolog Victor Shelford djursamhällen i teorin, vilken tidigare bara byggt på iaktta-
gelser av växter. Denna teori fick strax kritik för sin exkludering av människans handlingar 
och för synen på naturen som slutna system, men den är ändå fortfarande en inflytelserik 
tradition i ekologin. Både Clements teori och hans kritiker kretsade kring exemplet den ame-
rikanska prärien. Worster, De ekologiska idéernas historia, s. 155, 157–159, 158 (citat), 
162,165 f, 167, 170 f, 193 ff, 203. 
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”Naturens väv”, näringsväv, kretsloppet och människans plats. 
Om ekologins metaforer 
Tankegångarna om naturen som ”kretslopp” och ”näringsväv” kommer in i 
två texter och ett minidiorama under rubriken Naturens väv. Där får vi får se 
en mård som jagar en ekorre, en död ekorre (eller snarare en död ekorre som 
till skillnad från de andra också gestaltas vara död!) på vilken ”vackra skal-
baggar” – dödgrävare – vandrar, samt en mus som knaprar på ett älghorn (se 
detalj, fig. 23). 

          
Fig, 23. Död ekorre i naturens väv Fig. 24: Kvalstret i barret. 

Om döden och den döda kroppen varit frånvarande och tabubelagd under 
moderniteten,510 skulle man kunna säga att ekologin på ett sätt för in döden 
och förruttnelsen i offentligheten igen. Även på Natural History Museum i 
London i utställningen Ecology samt på Göteborgs naturhistoriska museum i 
utställningen Ekologi har man kunnat se sådana kretsloppsexempel. I Lon-
don är harens föruttnelsestadium dock censurerat. Här kan man ställa frågan, 
om döden i det ekologiska tänkandet får en mer ”positiv” framtoning, i jäm-
förelse med modernitetens tabuisering av döden och döda kroppar och dess-
förinnan i jämförelse med den förmoderna kristendomens syn på döden som 
straff. Döden som något ”naturligt” får sitt högsta uttryck här, även om det 
givetvis ännu verkar otänkbart att visa döda människokroppar som en del av 
kretsloppet. 

Dödens nödvändighet kommer också till uttryck under rubriken ”Levande 
död ved” (efter ”Skogen brinner” men före det här påtalade minidioramat), 
där död ved i skogen ses som en nödvändig förutsättning för många hotade 
arter. ”I en levande skog måste det finnas död ved!” (i en naturskog är upp 
till 40 procent av veden död, i en brukad skog fälls träden och endast 1 pro-
cent är död ved). Den döda granens nedbrytningsprocess på 50 år beskrivs 
med sina olika svampar och insekter, och det osynliga mikrolivet synliggörs 
i den uppförstorade modellen ”kvalstret i barret” (fig. 24) som beskriver hur 
                               
510 Se diskussion om vårt förändrade förhållande till döden och döda kroppar i analysen av 
utställningen Den sinnrika kroppen samt under rubriken ”Att göra det marginella centralt” 
längre fram. 



 161

barret efter att ha fällts efter hand blir ihåligt genom svamptrådar; ett kvals-
ter flyttar in, lägger ägg, och ungens utveckling inne i barret kan ta två år, 
vilket exemplifierar kretsloppet. Människans del i detta gestaltas inte men 
nämns kort i slutet av en text som ”I detta stora, sammansatta kretslopp del-
tar också du och jag”. 

Budskapet i Naturens väv är att alla organismer lever av varandra och in-
går i en stor näringsväv, vars element benämns vara växter, växtätare, rov-
djur och nedbrytare. ”Nedbrytarna” – svampar, bakterier, insekter – ges i 
texten positiva konnotationer som viktiga delar i väven: Om inte döda växter 
och djur tas om hand av nedbrytarna, ”skulle de ligga travade i naturen”. Här 
kan vi se en uppvärdering av tidigare föraktade djur genom att de uppvärde-
ras för sina nedbrytande funktioner i kretsloppet. Insekter och småkryp har 
gått från att vara förgänglighetssymboler (i stilleben och medeltidens och 
barockens framställningar av döden) och senare något som moderniteten 
skall bekämpa – till att bli ekologins agenter. På samma sätt synliggörs små-
djur genom det ”groteska” dioramat ”småkryp” där vi ser marken i uppför-
storad genomskärning: Daggmasken genomluftar jorden och PH-
neutraliserar den, gråsuggan har ”stor betydelse för finfördelningen av för-
nan.” 

Kretsloppet definieras som flödet av näringsämnen: växter tar upp näring 
ur marken – som kväve, fosfor, kalcium – vilket förs vidare till växtätare, 
rovdjur och nedbrytare, som åter gör näringen tillgänglig för växterna. 

Näringsvävmetaforen används även i utställningen Liv i vatten där vi får veta 
att ”alla arter med sina olika vanor, hänger ihop i en näringsväv.” Man kan i 
denna utställning i modellkartan ”Vem äter vem” trycka på en knapp och på 
så sätt följa hela näringsväven. Här dock begränsad till havet trots att männi-
skan förmodligen är den största fiskkonsumenten. Till skillnad från närings-
kedjan indikerar metaforen väven en ökad komplexitet och att en nod i vä-
ven kan försvinna utan att väven går sönder direkt. Moderna framställningar 
föredrar näringsväv istället för näringskedja ”för att ge en rättvisare bild av 
de komplexa samband som ofta råder i ekosystem. En mellanform är när-
ingspyramiden, som visar hur organismer högre upp i kedjan/pyramiden är 
beroende av fler organismer längre ner, och därmed hur känsliga topprovdju-
ren är för störningar i ekosystemet.”511 (De metaforer som cirkulerar är alltså 
näringskedja, näringspyramid, näringsväv och kretslopp. Intressant i bilden 
av ”kedjan” är att också den, liksom pyramiden, bildar en hierarki, där stora 
rovdjur står på topp.) 

Frågan som infinner sig är hur ett ekologiskt system eller en näringsväv 
kan avgränsas. Det är en diskrepans mellan de slutna representationerna – 

                               
511 Wikipedia ”Näringskedja” (2007-01-26), Nationalencyklopedin ”Näringsväv” (näringsvä-
ven består av många sammanknutna näringskedjor), ”Näringspyramid”, ”Näringskedja” 
(2008-09-18). 
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exempelvis havet, savannen eller ett utsnitt av en skog – och den korta, osyn-
liggjorda texten ”I detta stora, sammansatta kretslopp deltar också du och 
jag.” I utställningen Liv i vatten får vi veta att malen är hotad om inte dess 
”livsmiljö” skyddas. Men är inte malens livsmiljö en del i ett större sam-
manhang, en enda stor livsmiljö? Kan olika livsmiljöer förstås separerade 
från varandra? 

Kretsloppsmetaforen avser implicit en specifik tidsperiod: en mänsklig 
tidsrymd, kanske inte individuell, men som bygger på erfarenheter av årsti-
dernas växlingar och den därtill knutna produktionen. Metaforen ger in-
trycket av en relativt statisk och cirkulär natur, vilket kan framstå som pro-
blematiskt och paradoxalt ur ett evolutionärt perspektiv. Ekologin kan, lik-
som den biologiska mångfalden och diskussionen om inhemska ”raser” som 
måste skyddas, framstå som oförenlig med naturen som föränderlig512. Istäl-
let för att förstå naturen/verkligheten som antingen en linje eller cirkel kan 
man kanske – genom en kombination av evolutionärt tänkande och krets-
loppstänkande – förstå den som en löpande spiral?  

”Sveriges farligaste djur”? 
I slutet av Natur i Sverige får besökaren genom att trycka på en knapp med 
texten Sveriges farligaste djur veta att detta är… getingen! I andra represen-
tationer, exempelvis på Göteborgs naturhistoriska museum (4/1 2006, under 
beteckningen Världens farligaste djur) och på naturavdelningen på Up-
landsmuseet, kunde man under samma rubrik öppna en lucka och/eller se sig 
själv i en spegel, varvid människan synliggörs samtidigt som tricket öppnar 
för självreflektion i dubbel bemärkelse. I Naturhistoriska riksmuseets värld 
är getingen således farligare än människan, men man kan också tolka det 
som att människan inte klassificeras som ett djur, eller att man anser att 
människor i Sverige generellt inte är lika farliga som människor på global 
nivå, eller, enligt en antropocentrisk logik, att texten avser det farligaste dju-
ret för människor i Sverige. 

                               
512 Worster visar också hur ekologin har rötter i kristen linneansk syn på naturen som ett 
välordnat statiskt system där varje del har sin funktion, i De ekologiska idéernas historia. 



 163

Naturligt urval i form av sexuellt urval513: Genus, sexualitet och 
reproduktion 
Vilka mönster framträder om vi anlägger ett genusperspektiv på Natur i Sve-
rige? Allteftersom texten framskrider kommer jag här att infoga analyser av 
genusmönster av liknande art från övriga utställningar och filmer vid Cos-
monova. 

Den tolvtaggige älghanen öppnar som förväntad kulturell ikon för Sveri-
ges natur utställningen Natur i Sverige (fig. 19). Donna Haraway har påpekat 
att hanen nästan alltid framställts som normen för hur arten i fråga ser ut. 
Genom att exempelvis framställa de uppstoppade djuren i små ”kärnfamil-
jer”, med hanen i spetsen, bildas en norm för den ”naturliga” familjen. När 
en art presenteras genom ett exemplar, framställs oftast en hankropp. Patri-
arkatet naturliggörs.514 Kan då ett sådant mönster uttydas här? 

En kanske naiv invändning mot en sådan analys är att producenterna väl-
jer den kropp som är störst, och med mest ”ornament”, om man betraktar 
djuren som estetiska och/eller spektakulära njutningsobjekt.515 Då har könet 
ingen betydelse men många djurarter, speciellt bland megafaunan, är skapa-
de så att de spermieproducerande (definitionen av hane) ofta är större och 
mer ornamenterade än de äggcellsproducerande (definitionen av hona).516 

Dock har det också visats hur kroppsstorleken görs till symbolisk markör 
för kön och att honan är större än hanen bland en mängd arter. I exempelvis 
”Alla Europas fåglar i färg” (2000), är sparvhökhonan och hanen illustrerade 
som jämnstora, trots att honan är mycket större.517 Inom konstvetenskapen 
                               
513 Inom evolutionsbiologins olika discipliner delas in mellan naturligt urval och sexuellt 
urval vilket kan verka förvirrande men tydliggörs om man istället säger överlevnadsurval och 
sexuellt urval (begrepp som återfinns i Nationalencyklopedin under ”Evolution”.) I utställ-
ningen Natur i Sverige används det återkommande begreppet naturligt urval som övergripan-
de term, exempelvis i en text om ripans färganpassning till årstider och rovdjuren som innebär 
”rovdjurens urval” […]: inom vetenskapen kallas detta för ett naturligt urval”; ”Ett skede av 
detta slag som genom ärftlighet och naturligt urval leder fram till en god anpassning kallas av 
vetenskapen evolution”. Men vid dioramat om tjädern förekommer begreppet ”sexuellt ur-
val”: ”Sexuellt urval [rubrik] Det är alltså hönan som står för valet av fader till kycklingarna. 
Eftersom detta urval anknyter till det ena könets val av partner kallas detta slag av naturligt 
urval för sexuellt urval”.  
514Jfr Haraway, “Teddy Bear Patriarchy” i Primate Visions, s. 41, 30. 
515Jag använder här ornament i konstnärlig mening. Det är ett också vanligt begrepp inom 
biologin när man talar om sexuell selektion. 
516 Den lexikala definitionen av kön (Nationalencyklopedin 1993 samt nätupplaga 2005) är att 
honan är den som producerar den största och mest ”kostsamma” könscellen: äggcellen, medan 
hanen producerar den mindre och mer rörliga könscellen spermien, dvs. kön = könscellernas 
storlek. Under ordet ”könsroll 2” berättas om att undantag från mönstret att hanen utvecklar 
ornament och kroppsstorlek finns hos ett antal vadararter samt hos kantnålsfiskar där honan är 
större och mer ornamenterad. (Att det finns många fler undantag nämns inte, se Andersson & 
Eliasson, ”Hur görs djur? Könsstereotyper och androcentrism i studier av andra arter än 
Homo Sapiens”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2–3, 2006, samt Angerbjörn, ”Vackrast, men 
inte störst”, Forskning och framsteg nr 3 1985) 
517Angerbjörn (zoolog), ”Vackrast, men inte störst”, Forskning och framsteg nr 3 1985, s. 33, 
som undersökt Alla Europas fåglar i färg (Bonnier fakta 2000). Angerbjörn refererar till 
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kallas detta fenomen för värdeperspektiv: Det var i äldre konst (och är fort-
farande, men kanske mer subtilt), vanligt att framställa kungar, faraoner, 
adel, heliga personer etcetera som större och längre än de som stod lägre i 
hierarkin. Fenomenet kunde också förstärkas genom att placera den viktigas-
te aktören centralt, längst fram och/eller på ett upphöjt podium. I detta fall 
görs värdeperspektivet genom att älghanen längst fram öppnar utställningen 
och står något mer upphöjd än honan och kalven, ett mönster som vi skall se 
återkommer på olika sätt. 

 
Fig. 25: En älgko med sin kalv i utställningen Natur i Sverige. 

I montern bakom älgtjuren finns dioramat ”en älgko med sin kalv” (fig. 25), 
vars utställningstext infogad i stubben framför inleds med: 
 
Novembers bleka ljus    
I ett järngrått novemberdis 
strövar en älgko med sin kalv 
dröjande genom myrskogen. 
De söker bete. 
 

                                                                                                                             
undersökningar av Paul Greenwood och Jonathan Adams som studerat de mest spridda fågel-
handböckerna i Europa och presenterat resultaten i ”Sex and Size and Books on Birds”, New 
Scientist 22 nov. 1984. Angerbjörn skriver vidare ”Många känner inte till att bland alla jor-
dens djurarter är det vanligare att honan är det större könet. Hos däggdjur och fåglar är det 
inte alls ovanligt med en större hona än hane. Är det ett symptom på kulturell indoktrinering 
att hanar alltid måste vara större?” Detta pekar på att det som ofta beskrivs som ett undantag i 
själva verket (som i NE ovan) inte är det. På senare tid har Måns Andersson lyft fram feno-
menet i Sverige, och pekar på att ”teorier och resultat som utgår från forskning på djur betrak-
tas idag till stor del som en konservativ kraft i samhället av bland andra genusteorietiker, men 
den skulle kunna innebära en revolution för tänkandet kring kön och könsbundna egenskaper. 
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Ko och kalv 
Kon vakar oroligt över sin kalv. 
Genom finstilt uppmärksamhet 
håller de ständig kontakt – 
ett ögonkast, en svag doft    
buren av en vindil 
och registrerad av en nos 
hyperkänslig för just älgars dofter. 
Med ett lågt gnyende läte 
lockar hon på kalven 

Efter denna text följer en beskrivning av ”bete och vila” och ett ”bryskt far-
väl” när kon i maj-juni ”stöter bort fjolårskalven”, som dock i det längsta 
försöker hålla sig kvar hos modern. Under rubriken ”Var är tjuren?” förmed-
las att ”älgkon går ensam med kalvarna”, och att ko och tjur bara träffas 
tillfälligt under brunsten i september-oktober: ”Endast en dag är kon mottag-
lig – mötet blir kort och intensivt.” Kon blir här en passiv mottagare. Sedan 
följer en utsaga som är återkommande i många av de övriga artbeskrivning-
arna: 

 
Tjuren deltar därför aldrig i vården av ungarna. 
Detta är vanligt hos däggdjuren 
och gäller även björn, vildsvin och igelkott 
som också visas i utställningen. 
Men hos några arter tar hanen del 
i vården av ungarna, till exempel 
räv och varg. 

I många av texterna vid övriga dioramor betonas det på samma sätt att den 
vanligaste ordningen bland däggdjuren är att honan själv tar hand om ungar-
na, medan hanen är frånvarande (kronhjort, vildsvin, björn, igelkott). ”En-
sam mor” förkommer som rubrik hos kronhjort, vildsvin och utter. Denna 
ständiga upprepning kan tolkas som ett bidrag till legitimeringen av en 
könsmaktsordning; att det bakom upprepningarna finns ett budskap om det 
normala. Alternativt kan man uttolka betoningen av tjurens frånvaro som att 
den någonstans har formulerats som ett problem, eftersom den överhuvudta-
get tas upp. Den avslutande meningen innebär också ett ”men” som påpekar 
att det finns arter där hanen ”tar del”, om än bara ”några”. 

Exemplet Björnen: Vi ser den uppstoppade björnen gräva ett ide inför vin-
tern. Vi får veta att det är en hane, som under den aktiva rubriken ”Gräva 

                                                                                                                             
Andersson & Eliasson, ”Hur görs djur? Könsstereotyper och androcentrism i studier av andra 
arter än Homo Sapiens”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2–3 2006, s. 67. 
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ide” beskrivs som ”stark”: – ”Han tar i ordentligt (han är stark!) så att mossa 
och ris far omkring.”– medan honan under rubriken ”Hemtrevligt” är ”noga 
med inredningen”, ”åtminstone om hon är dräktig och kommer att föda un-
der vintern”. Under rubriken ”Ensamstående mor” återkommer temat om att 
”honan vårdar ensam ungarna”. ”Sönerna vandrar oftast långväga, flera 
hundra kilometer, medan döttrarna slår sig ner nära moderns hemområde.” 

Tecknet ”mor” återkommer flera gånger, medan hanen däremot aldrig be-
tecknas som ”far”, vilket är ett mönster som återkommer för flera arter i 
utställningen518 – kanske eftersom han inte beter sig ”faderligt”. I denna text 
dödar han ungar under de på varandra följande rubrikerna ”Barnamord!” och 
”Tungt moderskap”. Vi får veta att hanen kan döda ungarna om han är 
brunstig, så att honan åter kommer i brunst och kan para sig: ”den vanligaste 
dödsorsaken under ungarnas fyra första år är att bli dödad av en hane […] 
Kan hon skydda ungarna”?  

Det är dock självreflexivt intressant att jag antog att nästföljande rubrik, 
”Slipad taktik”, åsyftade hanen, medan den i själva verket åsyftar honan: 
Genom att para sig med flera hanar kan hon skydda ungarna, eftersom hanen 
då inte vet om det är hans ungar eller inte: ”Ju fler hanar hon parat sig med 
desto fler hanar tvekar att döda hennes ungar”. Ungarna i en och samma kull 
kan ha olika fäder (här används ordet ”fäder” en gång). Den monogama och 
oskuldfulla normen kan därmed sägas vara utmanad, och både hane och 
hona betecknas i texten med det moraliskt laddade ordet ”promiskuösa”. 
Men notera att djuren, vilket gäller utställningen i stort, bara antas para sig i 
reproduktivt syfte, i tvåkönade situationer och – i honans fall – bara för att 
skydda ungarna.519 Hos gräsanden, under rubriken ”Gräsanden spelar”, som 
berättar om konkurrerande hanar och väljande honor, förklaras den parning 
utan befruktning som förekommer under vinterhalvåret med: ”Man tror att 
honan testar hanens förmåga att para sig. Håller han inte måttet kan paret 
upplösas.” I relation till ett textparti om hur hanarna konkurrerar om och 
trakasserar redan etablerade parhonor ger texten plötligt läsaren uppmaning-
en ”Alltså: Vakta din hona”!, vilket ger en identifierande koppling. 

Positionering av könen   
Vi ser två råbockar, ”båda sextaggare”, i förgrunden, vända mot varandra 
(fig. 26). I bakgrunden ser vi en hona, till synes iakttagande hanarna, gömd i 
                               
518 I några fall används dock ”fäder” i plural. Även i utställningen Polartrakterna används 
”modern” om Isbjörnen. I berättelsen om elefantsälhanen dock, som ”håller sig med ett ha-
rem”, och ”har en arbetsam period under säsongen med att hålla andra hanar borta från ho-
norna”, används aldrig begreppet fader, trots fokus på hanen i berättelsen. 
519 Detta till skillnad från exempelvis evolutionsbiologen Meridith Smalls förklaring att pri-
mater, honar som hanar, njuter av sex (hon säger dock inget om björnar). Small, “Female 
Choises: The Sexual Behaviour of Female Primates”, 1993, refererad i Anne Fausto-Sterling, 
Patricia Adair Gowaty, Marlene Zuk, Review Essay: “Evolutionary Psychology and Darwin-
ian Feminism”, Feminist Studies, Vol. 23 nr 2 1997. Se även nämnda Bagemihl och Zuk. 
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snåren. Liksom i många av de andra texterna inleds berättelsen med hanar 
som på något sätt är aktiva.520 Aktiviteten är oftast mer eller mindre direkt 
knuten till den sexuella reproduktionen inom ramen för berättelsen om det 
naturliga urvalet.521 Delrubrikerna Vem är starkast?; Den ene viker; Vapen-
skrammel räcker; Sista utvägen – strid! markerar dramatik, och ”vapen-
skrammel” anknyter till en maskulint laddad föremålsvärld, för igenkänning 
och identifikation. (Det visuella ger dock inte intryck av våld, vilket gäller 
generellt i utställningen. Det är inte 1800-talets spektakulära och dramatiska 
scener vi blir erbjudna, och inte heller direkta parningsakter. Den moderna 
naturfilmens visuella fokus på våld hittar vi inte här.) Honan kommer in i 
textens slut som den som väljer partner, ett mönster som träder fram i flera 
texter och som jag återkommer till. 

 
Fig. 26: Dioramat med råbockarna i Natur i Sverige. 

Är det ett dominerande mönster att hanarna står i centrum och/eller långt 
fram i bilden? Det återfinns hos kronhjorten (fig. 27), som också illustrerar 

                               
520 Björn: ”Här gräver en stor björnhane i en myrstack under senhösten”; Räv: ”Här kommer 
rävhanen med en orrhöna till matvraken”; Tjäder: ”Tupparna slåss”; Råbock: ”Två jämnstora 
råbockar, båda sextaggare, möts vid revirgränsen”; Gräsand: ”Hanarna ligger på vattnet i 
mindre grupper och runtom dem flera honor”; Flugsnappare: ”Fågelhanar sjunger om vå-
ren…”; Kronhjort: ”September är en hektisk tid när kronhjorten är i brunst. Hjortarna brölar 
hest och ihärdigt. De hörs långt, kanske en halvmil. Hindarna lockas av uppträdet”; Trana: 
Brushane: ”Brushanen leker”. 
521Montern med uttern inleder dock: ”Som vore hon ett med vattnet skjuter hon fram som en 
torped: snabb, precis, överumplande – utterhonan fiskar.” ”Nötskrikan och eken” inleds med 
en hona som ”målmedvetet och utan tvekan hoppar [...] fram på snön”. Huvudpoängerna här 
är att skrikan har visuellt minne och att hamstring är ett exempel på anpassning till ett hårt 
klimat, samt att eken sprids med skrikans gömmande av ekollon. Texten om gökhonan inleds 
med att hon spanar ut över vassen för att hitta ett offer, och hos Igelkotten ”är igelkotthonan 
på väg hem för att ge sina ungar di”. 
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brunsten med en brölande hane522, både i dioramat samt i filmen i montern 
framför, samt i utställningen Polartrakterna, där den gigantiska sjöelefanten 
– också i ”vrålande” position, markerad med en spotlight – flankeras av den 
mycket mindre, skuggade honan som med ett milt uttryck tittar på en fisk-
mås, med unge (fig. 28).523  

 
Fig. 27: Kronhjortar i Natur i Sverige.   

                               
522 För övrigt med liknande arrangemang som “Male and Female Red Deer”, figur 10 i Crist, 
Images of Animals: Anthropomophism and the Animal Mind, s. 130. Motivet har också odöd-
liggjorts genom hötorgskonstens bilder av den vrålande hjorten, ibland med hona och unge 
väntande i bakgrunden på andra sidan sjön, ursprungligen ett tyskt populärt motiv men senare 
förmedlat till den svenska bildmarknaden, och ibland översatt till den vädrande älgen i sol-
nedgång. Se Londos, Uppåt väggarna i svenska hem, s. 42. Motivet med den ståtliga tolvtag-
garen i förgrunden av hona och unge kan exempelvis ses i Sven Linnborgs målning ”Vid 
Åreskutan”, 1928, på Café Storken, Uppsala. 
523 Sjöelefanten är en av de djurarter som har störst storleksskillnad mellan könen, vilket 
(ännu) förklaras av dess könsroller, dvs. beteende i samband med reproduktion: ju mer jäm-
ställda i vården av ungarna en art är, ju mer lika i storlek. Sjöelefanthanen bryr sig inte om 
sina ungar alls, därmed skillnaden i storlek. Hos sjöhästen är honan mycket större än hanen, 
eftersom han bär äggen och har en lägre reproduktionstakt än honan. Jfr Holmberg, Vetenskap 
på gränsen, s. 215–217. 
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Fig. 28: Sjöelefanter i utställningen Polartrakterna, Riksmuseet. 

 
Fig. 29: Pälssälar i Göteborgs naturhistoriska museum. 

Här kan man också reflektera över att Sjöelefanten framställs som en kärn-
familj trots textens berättelse om att ”hanarna har harem på upp till femtio 
honor.” ”Harem” används också om pälssälen, även i Göteborgs naturhisto-
riska museum (fig. 29) (”De lever i harem där hanarna har mellan 15 och 50 
honor”), samt i Natur i Sverige även vid Vildrenen, (där dessutom hanen 
inleder och beskrivs i aktiva termer medan honan beskrivs i passiva524). ”Ha-
rem” bär för övrigt med sig kulturella konnotationer till en man med makt 

                               
524 ”Tjurarna håller harem under brunsten och slåss med varandra om korna. Hornen demon-
strerar status. Parningen sker under hösten, och kalvarna föds i maj. Kon får en eller två kal-
var som till en början följer henne ...” 
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över och sexuell tillgång till många kvinnor i ”Orienten”.525 Ändå används 
”harem” som ett etablerat vetenskapligt begrepp, antagligen för igenkänning 
som retoriskt grepp. Man skulle kunna tro att det är daterat, men Natur i 
Sverige är från 2002, och utställningen I love U på Göteborgs naturhistoriska 
museum öppnade 2006. I I love U används harem både vid gorilla (”Silver-
rygg med harem …”) och i berättelsen om människans utveckling (”Från 
haremshannar till familjefäder”). Varför skulle man inte kunna säga att ho-
nan lever tillsammans med och delar hanen med många andra honor? 

Hos kronhjorten förklaras storleksskillnaden med evolutionen: De största 
hanarna har fått para sig medan de mindre blir utan, medan alla hindar får 
parningar: ”Som du ser i dioramat är det verkligen stor skillnad i storlek 
mellan hjort och hind. Ett liknande förhållande kan du se hos en annan art, 
nämligen tjädern i barrskogen.” Här blir det tydligen viktigt att markera stor-
leksskillnaden, medan alla vanliga ”undantag”526 är frånvarande. 

 
Fig. 30: Centralt element i dioramat Tjäder, Natur i Sverige. 

Exemplet tjädern: Vi ser ett diorama med en ”lekplats” med spelande hanar 
och honor. En stor tupp är centralt placerad och uppsträckt över två mindre 
hukande hönor (fig. 30)527 Återigen betonar texten att dess beteende är en 
                               
525 I den något annorlunda formulerade utställningsguiden man kan finna på Naturhistoriska 
riksmuseets hemsida, uttrycks det dessutom som att hanen ”håller sig” med ett harem på 
femtio honor. 
526 Se avsnittet Andro- och antropocentriska stereotyper i del I. 
527 Mönstret uppsträckt/hukande återkommer också bland ett märke av plastdjur, som man 
bland annat kan köpa i museishopar och leksaksffärer. Evolutionsbiolog Måns Andersson har 
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funktion av det naturliga urvalet. De inledande huvudrubrikerna ”Tupparna 
slåss” och ”Tuppen friar” gör tuppen till aktiv part i spelet om det naturliga 
urvalet (i detta fall betecknat sexuellt urval). Det talas i utställningstexten om 
”hårda duster”, kamp, strid, styrka, och arv, där konkurrensen mellan hanar-
na om honorna är stor. Men i och med att hönan senare i texten ”väljer”, blir 
hon en aktiv part. Tuppen blir fångad i sin sexualitet, men beslutet om repro-
duktion och evolution blir hönans. Hönan väljer den äldste och största tup-
pen därför att han har levt länge, vilket är ett tecken på ”bra gener” och där-
med ”bra egenskaper” varav en är förmågan att ”välja bra”, och ”därför väl-
jer hönor idag bra tuppar.” Det är som om utvecklingen idag har nått sitt 
slutmål och tjädern har utvecklats färdigt till en riktig super-tjäder, där alla 
hanar är stora och gamla och honorna smarta. 

Smarthet och aktiva val … 
Mönstret med väljande honor återfinns också hos råbocken/rådjuret: ”getter-
na väljer” i slutet av texten, vilket till viss del kan sägas utmana en populär 
föreställning om honor som väntande ”panelhöns” medan hanen är den som 
aktivt väljer bland honorna. Jämför med tankefiguren passivt väntande prin-
sessa och väntande ”panelhöns” vid dansbanan. Honornas smarta val betonas 
ännu mer under rubriken ”Kräsna honor”, hos gråsparv, svala, ”Herr och fru 
blåmes” och ”många arter av fåglar” hos vilka honan sägs göra ett ”aktivt 
val” och ett ”smart val”. Hon ”väljer noga”; i gråsparvens fall den med störst 
”haklapp”, i svalans fall den med längst stjärt, och i blåmesens fall den med 
”blå keps” (”snygg keps”) eftersom dessa tecken står för, i gråsparvens fall, 
stark och dominant hane, bra bohål, försvar, bra kondition, och få parasiter; i 
svalans fall få parasiter och motståndskraft, och hos blåmes längre livs-
längd.528 Detta kan som sagt betraktas som en motreaktion mot en tidigare 
”hanlig” bias i evolutionsforskningen om sexuell selektion.  

Det var Darwin som inom ramen för teorin om det sexuella urvalet beto-
nade honor som väljande, men denna teori slog inte igenom förrän under 
1960 och 1970-talet, eftersom den dominerande tankefiguren omöjliggjorde 
en syn på honor som aktiva. Istället låg fokus på hur hannarna till exempel 

                                                                                                                             
iakttagit mönstret att hanen är upprätt medan honan böjer sig mot marken (t.ex. kon för att 
beta) och att hanen i många fall konstrueras som större eller mer muskulös än i levande ver-
sion. Presentation, ”När Nemos pappa bytte kön”, Centrum för genusvetenskap, Uppsala 
universitet, 2006-11-30. 
528 Det är även intressant att jämföra partier av de två texterna om Blåmesen respektive Flug-
snapparen: Blåmesen: ”Utom äktenskapet [rubrik]. En starkt blå hane utgör alltid en förförisk 
lockelse på en hona. Hon faller kanske lätt även om hon redan har en hane, särskilt om han är 
svagt blå. Den starkt blå hanen tvekar inte även om också han har en hona! En tredjedel av 
alla kullar har minst en unge med en fader som inte hör till ‘äktenskapet’”. Flugsnapparen: 
”Könskonflikt [rubrik]… Här finns tydligen en konflikt mellan hanen och hans hona. De har 
olika uppfattning om den andra honan. Men hanen kan skaffa sig en extra hona på annat 
sätt..” ”Faller” är passiv och ”skaffa sig” aktiv. 
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genom att stångas konkurrerade om parningar.529 Dock nämns eller visuali-
seras aldrig huruvida honor slåss eller konkurrerar om den ”bästa” hanen. 
Det är som om alla honor kan välja den bästa hanen: ”Honorna gör alltså ett 
bra val bland hanarna” eller ”Hönorna gör alltså ett bra val bland tupparna på 
leken”. Eller är det så att alla honor väljer samma hane? 

Vi ser i utställningen alltså en genomslagskraft för (den ursprungligen 
darwinistiska) teorin om väljande honor på utställningstextens nivå, medan 
de visuella framställningarna eller (”performativa”) uppträdandena berättar 
den ”gamla” historien med de kämpande hanarna längst fram, i betraktarnas 
fokus och bokstavligen talat i strålkastarnas ljus. Vilken nivå som når fram 
mest i utställningsformen har vi redan konstaterat, den visuella, och därmed 
berättelsen om de dominanta hanarna. 

Förmågan att välja förstås som en ärvd egenskap: ”En hona som väljer en 
bra hane ger också sina döttrar förmågan att välja en bra hane som partner. 
Åtminstone om denna egenskap går i arv till döttrarna. Honorna gör alltså ett 
bra val bland hanarna på ladugårdsbacken.” 

Mellanrubriken ”honan väljer” återkommer gång på gång, liksom påstå-
endet att hon (nuförtiden) gör ett ”bra” val. Det är alltså de ”bra” valen som 
visas. De i sådana fall ”dåliga” valen verkar inte förekomma och ges ingen 
förklaring. Det återkommande tecknet ”bra val” döljer dessutom evolutions-

                               
529 Andersson & Eliasson, ”Hur görs djur? s. 68. Förutom honornas val beskrev dock även 
Darwin honorna som ”coy” – svårflörtade – enligt den tidens viktorianska ideal. 1972 ”åter-
upptäcktes” honligt val t.ex. av Sarah Blaffer Hrdy som studerade honors strategier för att 
motverka hanars infanticid, dvs. dödande av ungar. De parar sig med många för att göra fa-
derskapet osäkert och kan därmed inte benämnas som passiva eller svårflörtade (jämför Björ-
nen ovan). I orrspel är det vanligt att honan parar sig med flera hanar. Även hos Redwinged 
Blackbird, där man tidigare trodde att honorna var monogama och höll sig till en revirhävdan-
de hane, visade det sig att det var mer regel än undantag att honorna parade sig med flera 
hanar. Parningssystem har definierats och utforskats utifrån hanars förmåga att monopolisera 
honor; Tallskrikehonans aggressiva beteende under våren har exempelvis beskrivits som 
”PMS”, och det var svårt att se hanarnas förgivettagna dominanshierarki, men en analys 1992 
visade på att det var honorna som stod för hierarki- och territoriespel, och att hanarna rättade 
sig efter det. Inom traditionell sexuell selektionsteori är det förväntade beteendet att honor är 
diskriminerande i partnerval och att hanar är icke-diskriminerande, varför också studier av 
hanars partnerval har försummats (Malin Ah King, ”Genusperspektiv på evolutionsforsk-
ning”, presentation 2006-09-21). Ah Kings bidrag är att förstå kön som en ”reaktionsnorm”: 
Genotyp (en viss uppsättning gener) + miljö och fenotyp (en viss uppsättning egenskaper som 
är resultat av miljöpåverkan) blir en ”reaktionsnorm”. Jfr Andersson: ”Man föds inte till 
Clownfisk, man blir det”, som exempel på hur kön inte är genetiskt låst utan en reaktion på 
miljön.”När Nemos pappa bytte kön”, presentation 2006-11-30). 
   Se även Andersson & Eliasson, ”Hur görs djur”? De ger i sin artikel exempel i olika dimen-
sioner: föreställningar om storlek, sexuella beteenden, en (vad jag kallar) tvåkönsnorm (två-
könsmodellen är ej en regel: att det finns flera kön, eller inget kön, är vanligt bland olika arter, 
tillika hermafroditer, könsbyten och ”könsrollsbyten”) kopplat till att vissa kön kopplas till 
vissa egenskaper, t.ex. yngelvård (inom biologi talas om yngelvård oavsett art), aggression 
och konkurrens, samt reproduktionen av en binär beteendenorm vid användandet av begreppet 
”omvänd könsroll”. De tar även upp variation av reproduktivt beteende över parningssäsong-
en och variation mellan olika populationer.  
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lärans ursprungliga värdeneutralitet, eller i alla fall den värdeneutralitet vil-
ken många brukar tillskriva evolutionslärans ursprungliga form.530 

Om antropomorfisering, sexualitet, romantik och reproduktion 
I utställningen Liv i vatten finns liknelser som ”Jungfrufödsel”, ”Höstliga 
fröjder”, ”Överrocken byts” (om kräftans parningstid och ömsning), ”Den 
grunda havsviken – badvik och barnkammare”, ”Älskog i sanden” (om san-
dens småkryp), och hanen ”friar till”, i för övrig sakliga, korta, texter. Dessa 
liknelser är uppenbart hämtade från människans värld och fungerar igenkän-
nande, varierar språket och levandegör framställningen. När jag i en text om 
djuphavsfiskarnas ljussignaler finner mellanrubriken ”Hitta kärestan”, och 
när bläckfiskens fortplantning en gång i livet rubriceras som ”Kort lycka”, 
kan man börja tala om en uppenbar reproduktion av föreställningen om den 
romantiska kärleken, framför allt i kontexten av ovan behandlade dioramor. 
Varför skulle just fortplantingen innebära en lycka för bläckfisken? (”Hanen 
överlämnar sperma i ett paket till honan. De befruktade äggen fästs på botten 
eller driver omkring i vattnet”)? Varför skulle parningen innebära en ”fröjd” 
för kräftan? Fröjden återkommer också vid bävern, i utställningen Natur i 
Sverige, där ”Årstidens sega dagar och veckor fylls med fröjder – parning”. 
Är romantiken den känslosamma antropomorfiseringens sista legitima ut-
post? Varför accepteras just den i (populär)vetenskapligt språkbruk? 

Är det för att just romantiken och tvåsamhetsnormen, och den därtill tänk-
ta sexuella attraktionen, vilken helst skall befästas i äktenskap eller partner-
skap, fortfarande är en så stark och orubblig norm i vårt samhälle? Även den 
mest kritiske och reflekterande forskare måste leva i och förhålla sig till 
denna norm, vilket pekar mot dess ”naturliggörande” och lätta passerande.  

I Natur i Sverige är det ”Herr och fru blåmes” som ”bildat par och hittat 
en bostad”. Men honan lockas till parning ”Utom äktenskapet”:  

En starkt blå hane utgör alltid en förförisk lockelse på en hona. Hon 
faller kanske lätt även om hon redan har en hane, särskilt om han är 
svagt blå. Den blå hanen tvekar inte även om han också har en hona! 
En tredjedel av alla kullar har minst en unge med en fader som inte 
hör till ‘äktenskapet’. Vad vinner han? Vad vinner en hane på en till-
fällig parning med en ny hona? Jo, han får några extra ungar bland den 
nya honans ungar. Totala antalet ungar han får i kommande generation 
blir därför något större. På så sätt sprider hanen sina arvsanlag effekti-
vare. Vad vinner hon? Honan får några söner med starkt blå hjässor. 
De kommer att bli attraktiva för honorna i nästa generation. Så sprider 

                               
530 Denna tolkning – att evolutionen är blind och slumpartad och/eller inte drivs av något 
specifikt mål, har blivit vanlig i medier på senare år (exempelvis i Sveriges Radios filosofi-
magasin Filosofiska rummet där den brukar framföras av Nils Uddenberg) och kan förstås 
som en reaktion mot den socialdarwinistiska syn som legitimerade imperialism, kolonialism 
och allmänt den starkares rätt att förtrycka och exploatera den svagare.  
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också honan sina gener effektivare till nästa generation. Vem förlorar? 
Den som förlorar är hanen som honan håller ihop med, han med svagt 
blå hjässa. Han blir bedragen av sin hona – utan att ha en aning om det 
tvingas han föda upp ungar som inte är hans egna! 

Hos flugsnapparen i samma utställning frågas det på liknande sätt om honan 
blev bedragen. Bidrar inte de kulturellt laddade tecknen här till att ”spilla 
över” på berättelsen så att den också kan tolkas som parallell till det mänsk-
liga reproduktionsspelet? Alla begrepp kan sägas vara kulturellt laddade. 
Var, kan man fråga sig, börjar och slutar metaforer? Kan vi överhuvudtaget 
säga något om verkligheten utan att använda mer eller mindre ”laddade” 
termer? Men, skulle jag vilja påstå, termerna ”herr och fru” och ”äktenska-
pet” är mer laddade med kulturspecifika konnotationer (till ett västerländskt 
kristet äktenskapligt kontrakt) än exempelvis termerna ”blå”, ”kullar”, 
”och”, ”tillfällig” eller ”tveka”. 

I utställningen Polartrakterna beskrivs simsnäpporna ha ”omvända köns-
roller. Honorna har den vackraste dräkten och det är honorna som konkurre-
rar om hanarna och hävdar revir. Hanarna ruvar och föder upp ungarna.” På 
liknande sätt beskrivs Hyenan i Göteborgs naturhistoriska museums utställ-
ning I Love U (2006) ha ”ombytta könsroller”.531 Liksom berättelsen om 
sjöhästens ”omvända könsroller” (sjöhästhanen är gravid i 4–5 veckor och 
därefter håller sig ungarna i hans närhet för att vid fara söka skydd) kan så-
dana berättelser, vilket Holmberg diskuterat, fungera ”subversivt” på före-
ställningar om naturens ordning.532 Men om det nu är så att detta förhållande 
är lika vanligt i djurvärlden totalt sett, varför heter det då ”omvända könsrol-
ler”? Begreppet ”omvända könsroller”, vilket används inom biologin, repro-
ducerar en andropocentrisk norm där förställningar om arbetsdelningen mel-
lan den mänskliga hanen och honan, samt hanen som norm, tas som ut-
gångspunkt för förhållandena bland alla andra arter.533 

Lejon i Kalahari534 
Föreställningar om naturen som en hanligt dominerad och heterosexuell 
ordning selekterar bort vissa fenomen och tolkar övriga i viss riktning. Innan 
vi går vidare i utställningsanalyserna vill jag på temana genus och konstruk-
tionen av den vilda naturen ta upp filmen Lejon i Kalahari, som på Riksmu-

                               
531 ”Bland fläckiga hyenor är det honorma som bestämmer. De är större, starkare och mer 
aggressiva än hannarna….” 
532 Holmberg, Vetenskap på gränsen, s. 215–217. 
533 Jfr även rubriken ”När pappa blev en nitisk städgumma” om Elefantnänbbmusen i utställ-
ningen I Love U. Se även Andersson & Eliasson, ”Hur görs djur?”. 
534 (Roar – Lions of the Kalahari) National Geographics och Tim Liversedge. Världspremiär 
2003, Premiär Cosmonova 14 maj 2004, sedd 2005, 40 min. Presentation och trailer finns på 
http://www.nationalgeographic.com/roar/ (2008-08-05) och manuskript på 
http://www.destinationcinema.com/our_films/roar/educators.asp (2006-02-02). 
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seets hemsida förstås och presenteras som en dokumentär om lejonens liv 
som kan användas som undervisningsmaterial.  

Filmen byggs upp som en spännande berättelse där ”Lejonkungen” 
härskar över ett rike och slåss om en tron. Filmen inleds med rytanden vilket 
berättarrösten förstår som att ”En åldrig konung tillkännager sin överhöghet 
över sitt rike” […] ”Kungens liv, hans lejoninnor och hans rike står på 
spel”.535 Amerikansk filmmusik ramar in berättelsen och förstärker dess 
dramatiska och narrativa karaktär. Bilden av vattenhålet och dess omgiv-
ningar återger ”en gigants rike”. Han har varit ”suverän härskare” under lång 
tid, nästan tre år. Han ”lever med två honor” som är systrar; en ung och en 
gammal. Den ena är en ”fenomenal jägare, makten bakom tronen”. Hon och 
konungen har parat sig under flera dagar. Den yngre systern får jaga på egen 
hand. (Jaktscen, parningsscen). Vattenhålet utgör centrum i reviret. Vi får se 
hanar ”på jakt efter honor” utanför detta revir. En beskrivs som en ”kraftfull 
ung hane” som ”lämnar en doftladdad utmaning” […] När tiden är mogen 
kommer han att göra sitt drag.” Vi får veta att vi befinner oss i ”Södra Afri-
kas inland” och därefter ser vi den äldre systern och yngre systern på jakt, 
ibland i slow motion, till musik. [De benämningar som görs är således 
”kung”, ”hona”, ”syster”.] Speakern berättar att det är hanen, flockens be-
skyddare, som kräver merparten av bytet, och den äldre honan måste försöka 
fånga ett byte igen […] ”En nykomling fångar konungens uppmärksamhet.” 
[…] Vi får se nyfödda ungar, och en ”klok och erfaren” mor till stillsam och 
mild klassisk musik, och ”faderns gener gör att även de en dag kanske växer 
till giganter” [!! Faderns gener only!!].  Ytterligare en jaktscen till dramatisk 
musik i slow-motion varvas med stillsammare bilder av ”månader av vind”. 
Lejonhonorna fångar små antiloper, men de hemskaste köttscenerna är bort-
klippta/ej filmade. 

Speakern berättar vidare att ungarna växer sig starkare för var dag som 
går. Kungen är mätt och slö, men han måste ta sig an sin utmanare: ”Det är 
den fräcka ynglingen”. Ett mycket kort inslag av slagsmålscener och rytan-
den följs av att ”en skadad konung” återvänder till vattenhålet. Nu inleds den 
”dystraste perioden”. Den gamla honan ger ungarna skydd mot vinden, men 
om rivalen hittar dem är deras chanser små. En ensam lejonhona dyker upp, 
men ”systrarna tänker inte acceptera inkräktaren.”…[men] kungen tar gärna 
emot en ny hona. Hon tvingas till slut att ge sig av igen, ”ut i den oförsonliga 
vildmarken”. 

Regnen är här. Vi får se Zebraflockar och antiloper. Ungarna är nu stora 
nog att få komma ut på de öppna vidderna. [Antiloperna beskrivs aldrig som 
subjekt]. 

                               
535 En trailer deklarerar: ”He is a mighty king, and she is his mate. This is his kingdom. An 
intruder threatens.” 
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I filmens slut väntar uppgörelsen: ”Efter att ha utmanat kungen i sju må-
nader, sätter utmanaren nu in sin avgörande stöt” […] ”men han har alltid 
varit en kämpe: det här kommer att bli hans livs kamp.” Motståndaren vin-
ner. ”Som belöning får han den unga lejonhonan”. Det gamla lejonet – blo-
digt och nedbrutet – ser på när hans hona överger honom. Den gamla lejon-
honan flyr med sina ungar. ”Idag är det en ny konung som utropar sin rätt till 
tronen.” Dramatik, känslor och musik. 

Lejonet med sin yviga man har i västerländsk bild- och tanketradition 
länge varit en symbol för makt och styrka, och infogats i adelsvapen, stats-
vapen, och är, liksom örnen, även symbol för en av de fyra evangelisterna. 
Speciellt under 1800-talet florerade många berättelser och bilder av det 
kraftfulla lejonet som kastar sig över djur och människor och sliter dem i 
stycken, exempelvis hos den romantiske målaren Delacroix (”Lejonjakt”, 
1861) samt i det berömda uppstoppade arrangemanget vid Carnegie Museum 
of Natural History: ”Arab Courier Attacked by Lions” (1867), där ett stort 
lejon kastar sig över en kamel med ryttare.536  

Att honan står för jagandet och att hanen är ganska slö och sover den 
största delen av dygnet (20 h) har i dessa berättelser uteslutits. På samma sätt 
har lejons varierande homo/bi/hetero-sexuella beteenden som Ganetz visat 
också uteslutits eller tolkats som tillfällig ”brist” på motsatt kön.537 Enligt 
Bagemihl som under tio år har sammanställt resultat om djurs sexualitet har 
både lejonhannar och honor ett ”avancerat” homosexuellt umgänge. 

Lejon i Kalahari kan förstås som en dokumentär om Lejonens liv eller 
som en fantastisk saga med Shakespeare-intrig (som i en recension538), men 
kan också, liksom den tecknade filmen Lejonkungen (Disney 1994) förstås 
som ett uttryck för en könsstereotyp ordning – varför benämns aldrig honan 
som ”Lejondrottningen”? – och reproduktionsapparat för en stereotyp bild av 
det afrikanska landskapet och av lejonen själva. Eller som Donna Haraway 
skulle sagt: ett avtryck av en patriarkal och kolonial blick. 

I filmen Narnia (Andrew Adamson/Walt Disney 2005), byggd på C.S. 
Lewis roman från 1950, är Lejonet Aslan symbolen för den goda, starka, 
lugna handlingskraftiga makten, vilket intertextuellt refererar tillbaka till 
böcker och filmer om Robin Hood, där kung Richard Lejonhjärta just fram-
ställs som trygg och klok, exempelvis i Sean Connerys gestaltning i Robin 
Hood: Prince of Thieves, 1991. I Disneys tecknade variant 1973 är kungen 
                               
536 Gruppen tillverkades för Parisutställningen 1867, och var ovanlig i sin samtid där de sys-
tematiska utställningarna dominerade. Den hamnade på American Museum i New York, men 
såldes 1899 vidare till Carnegie då den bedömdes som för sensationslysten. 
(www.carnegiemnh.org/exhibits/courier.htm 2006-12-01). 
537 I filmer om älgar och lejon visade i SVT, Ganetz, ”Skogens konung och djurens konung i 
TV: Natur, kultur och genus i naturfilm”, Nordicom Information nr 1 2004, s. 11. 
538 "Roar: Lions of the Kalahari has a plot worthy of a Shakespearean tragedy and the epic 
sweep of a David Lean film, but these lions are regally real." Melinda Ennis, Atlanta Journal-
Constitution, http://www.nationalgeographic.com/roar/ (2008-08-05). 
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just ett Lejon. En intressant poäng i detta sammanhang är att den dumme 
prins John, bror till kung Richard, också är framställd som lejon, men saknar 
man, vilket kan tolkas som ett tecken på omognad (ålder) men också kan 
tolkas som brist på potens och styrka. 

Denna väv av fin- och populärkulturella referenser, med rötter i gammal 
och kanske inte lika välkänd djursymbolik, bekräftar och förstärker tittarens 
egen förförståelse, troligen grundad i vaga eller klara minnen av tidigare 
naturfilmer, exempelvis Wild Gold, producerad av New York Zoological 
Society 1961, eller Joy Adamsons bästsäljande bok Born Free 1960 och dess 
filmversion. 

Föreställningar om ”Det vilda afrikanska landskapet”  
Dessa filmer skapar tillsammans med väven av populär- och finkulturella 
referenser bilden av Det vilda Afrika. Wild Gold, som är en av de filmer 
vetenskapshistoriker Gregg Mitman behandlar i sin studie av amerikansk 
naturfilm, presenterar Afrika som en kontinent i kris och framför turism som 
räddningen. Genom råd och assistans av västerländska naturvårdare blev de 
nomadiserade pastorala landskapen förvandlade till turistmål för rekreation. 
Born Free var med om att skapa bilden av Afrika som paradiset på jorden, 
med lekande och tumlande tigrar. Gregg Mitman menar att denna bild av det 
afrikanska landskapet förstärkte budskapet att detta var del av världsarvet för 
alla att dela och njuta av och uppfyllde många amerikaners dröm om en in-
tim kontakt med en orörd natur. Dock var många av de områden som för 
västerlänningar förefaller vara vildmark eller ursprungliga sedan länge livs-
uppehållande platser för andra människor, vilka inte nödvändigtvis såg natu-
ren som en oskyldig lekplats eller de vilda djuren som en global resurs tillhö-
rande alla.539 

I Afrikas ”naturreservat” har det länge funnits en konflikt mellan mänsk-
liga invånare och det koloniala styret som velat skapa ”vildmarker” utan spår 
av människa. Det finns en vida utbredd uppfattning – både vad gäller Ame-
rikas och Afrikas ”wildlife” – om en ursprungligen människofri vildmark, en 
uppfattning som kan betraktas som en sentida (kolonial) konstruktion.540 Den 
13 januari 2006 uppmärksammades det att Sanfolket, jägar- och samlarfolket 
i Kalahari (på kolonialspråk ”bushfolk”) genom domstolsbeslut i Botswanas 
högsta domstol åter fick rätten att bo och leva i Central Kalahari Game Re-
serve inrättat 1961, varifrån de sedan mitten av 1990-talet varit tvångsför-

                               
539 Gregg Mitman, Reel Nature, s. 155 f, 191–202, fig. 27-30. 
540 Se Mitman, a.a., samt även Jonathan S. Adams, The Myth of Wild Africa. Conservation 
Without Illusion, 1992. Titeln åsyftar myten om att Afrika någonsin varit orörd av människan, 
och att man kan genomföra “naturvård” utan invånarnas röster. Man måste integrera lokalbe-
folkningen i samhällsplaneringen, och problematisera att man inrättar stora reservat på ställen 
där människor har ont om föda. Se även Fairhead & Leach, Misreading the African Land-
scape: Society and Ecology in a Forest-Savanna Mosaic, 1996, en klassiker i sammanhanget. 
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flyttade till läger med argumentet att de störde turism och djurliv och att de 
måste få tillgång till statlig service som skola, sjukvård och vatten.541 

I SVT-sända serien Planeten (fyra avsnitt november 2006) kommenterar 
författaren och journalisten George Monbiot, gästprofessor i samhällsplane-
ring vid Oxford Brookes University, i första avsnittet hur naturfilmen kon-
struerat vår bild av naturen som ”jungfrulig vildmark”. Inledningsvis ser vi 
fylliga bilder av en yppig regnskog men strax vänds bilden mot de turister 
som håller kameran och vi ser att kameran egentligen filmar i ett tropiskt 
växthus. I en bild av en noshörning som vandrar på en landsväg med indu-
strier i bakgrunden störs bilden av ”det vilda Afrika” som TV konstruerar. 
När turister sedan anländer till Afrika, menar Monbiot, blir de besvikna, 
varför miljömyndigheterna avlägsnar människorna för att skapa den vild-
mark turisterna vill ha. En ”artificiell vildmark” således, eller för att tala med 
Jean Baudrillard, en kopia utan original542. 

Den europeiska och amerikanska bilden av Afrika är således framför allt 
förmedlad genom naturfilmer och Disney där ”Afrika” blir lika med en stor 
savann med elefanter, zebror, flodhästar, hyenor, giraffer och andra slags 
djur. Den svenska bilden exemplifieras i en undersökning av associationer 
till Afrika som gjordes av ett företag i upplevelseindustrin inför genomfö-
randet av ett Afrika-tema i Kolmårdens djurpark 2002. Svaren delades in 
fyra kategorier: natur: lejon, savann, elefanter, Arne Weise, djungel; kultur: 
trummor, infödingar, batik, lerhyddor, klara färger; äventyr/romantik: Karen 
Blixen, Tarzan, Safari, Hemmingway; problem: aids, Rwanda, Nelson Man-
dela. Kategorin Problem valdes dock bort i projektet.543  

Även i en senare Cosmonova-visad IMAX-film: Wild Safari (2006) 
(nWave Pictures i samarbete med South African Tourism), reproduceras 
bilden: ”Kom med på vildmarkssafari och färdas genom Sydafrikas många 
storslagna viltreservat. Vi får möta de fem stora – elefant, buffel, noshör-
ning, leopard och lejon” (Riksmuseets hemsidas presentation). 

Utblick och parallell till Natural History Museum: Konstruktionen av 
ett ekologiskt system i Afrika 
Vid den permanenta utställningen om ekologi vid Natural History Museum i 
London: Ecology, går besökaren inledningsvis genom en rekonstruerad regn-
skog och därefter en rekonstruktion av en afrikansk savann ”African Grass-
land”, som utgör exempel på ett ekosystem där olika djur jagar och äter 
andra djur. Framför rekonstruktionen, på tittarens sida, står en modell av en 
vit man i naturlig storlek, iförd safarikläder, som filmar savannen, och bred-
vid denne man finns en TV-monitor som visar savannlivet i rörlig form. 

                               
541 Anna Koblank, ”Ödesdag för Botswanas urbefolkning”, Dagens Nyheter 2006-12-13. 
542 Baudrillard, Simulacra and Simulation, s. 1, 6. 
543 Per Strömberg, Upplevelseindustrins turistmiljöer, 2007, s. 88 f. Se även citat s. 95. 
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Denna installation kommenteras till skillnad från själva savannen inte, 
och det är därför osäkert om den är en från museets sida självironisk drift 
med ”den vite mannens blick”. Varken i filmen eller i dioramat syns några 
människor i det ekologiska systemet. Savannen och regnskogen är några av 
de vanligaste motiven i naturfilm, och har också blivit något av en sinnebild 
för ”ekologi” eller ”mångfald”. Trots Whitehead- citatet som föregår diora-
mat: ”Every entity is only to be understood in terms of the way in which it is 
interwoven with the rest of the Universe”544, ges stereotypa exempel på eko-
system med människan, här den vite mannen, som någon utanför, iakttagan-
de detta ekosystem. 

Smarthet, aktivt val … men inte tänkande 
För att återgå till utställningen Natur i Sverige: Utanför lyan med två vuxna 
rävar och flera ungar inleds texten åter med en aktiv hane: ”Här kommer 
rävhanen med en orrhöna till matvraken.” 

 
Fig. 31: Rävhane med orrhöna utanför rävlyan, Natur i Sverige. 

Under rubriken ”Strävsam hane” skrivs återigen att hanens deltagande i vår-
den av ungarna är ovanlig bland däggdjuren, och att andra sådana exempel är 
varg och fjällräv: ”hos nästan alla arter av däggdjur tar honan ensam hand 
om ungarna…”. Trots sin strävsamhet, monogami och deltagande betecknas 
han dock inte som ”far”. 

Sork förklaras vara stapelföda, men varför, frågar texten vidare, kommer 
då rävhanen med en orrhöna? Under rubriken ”Kostnad – vinst” förklaras i 
                               
544 Filosofen Alfred North Whitehead blev med Science and the Modern World 1925 betydel-
sefull för den bild av ekologin som en helhet av ömsesidiga beroenden som då växte fram. 
Worster, De ekologiska idéernas historia, s. 234–236. Worster pekar på hur detta också inne-
bär ett moraliskt ideal i kontrast till den betoning av individuell konkurrens som betonats hos 
Darwin och samhället i stort (en av Worsters teser är att vetenskapen speglar samhällsideal). 
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vad som kan tolkas som ett ekonomiskt rational choice-perspektiv (en skola 
inom samhällsteori/ekonomi som går ut på att individer i sina handlingar 
söker maximera sina vinster och minimera sina kostnader545) att varje trans-
port kostar energi: ”Att bära hem sork är billigt, men ger litet utbyte efter-
som sorken är liten. Att växla till större byten, orre, tjäder, hare, rådjurskid, 
blir därför mer lönsamt – kostnad avvägs mot vinst.” Dessa ekonomiska 
begrepp anses intressant nog inom den sociobiologiska diskursen vara mer 
objektiva och mindre antropomorfiserande än andra.546 

Därefter ställs uppföljningsfrågan om räven tänker, om den kan räkna ut 
vad som är bäst att göra, vilken avfärdas med ett ”knappast” 547: 

Beteendet är troligen genetiskt styrt. Räven beter sig så automatiskt. 
Beteendet är ändamålsenligt. Individer som betett sig så i tidigare ge-
nerationer har överlevt och förökat sig bättre än andra. Egenskapen 
har ärvts av ungarna och efter flera generationer har allt fler rävar fått 
egenskapen. Därför beter sig rävar så idag. Ett sådant skeende kallar vi 
evolution genom naturligt urval. 

Denna framställning kan tyckas motsäga att flera av honorna, bland speciellt 
fåglarna, beskrivs som smarta och aktivt väljande. Smarthet och aktiva val 
bland fåglarna skall förmodligen också förstås som en ärvd egenskap, trots 
formuleringarna. Men tänker man inte när man gör ett aktivt eller smart val? 
Är tecknet ”tänka” reserverat för människan? 

I citatet ställs förmågan att ”räkna ut” mot ”genetiskt styrt” som i texten 
får samma betydelse som ”automatiskt”, vilket i sin tur för tankarna till be-
haviorismen och den cartesianska filosofin om djur och kroppar som maski-
ner (automater). Så får den gamla automat-tanken genom genetiken ett nytt 
innehåll. Generna blir de kausala mekanismer som styr den själlöse (icke-
tänkande) djurkroppen per automatik. Modalitetsmarkören ”troligen” in-
rymmer dock ett mått av osäkerhet.548 

                               
545 Se exempelvis John Elster Nuts and Bolts for the Social Sciences, 1989. 
546 Crist, Images of animals, s 133 f. Lykke & Bryld karaktäriserar sociobiologin som känne-
tecknad av genetisk essentialism och evolutions-utilitaristiskt tänkande där reproduktionen 
står i centrum och där socioekonomisk retorik används för att beskriva biologiska processer. 
”Kønsceller, mikrober og mariehøns. Videnskapsdokumentärens cyborg-blik”, s. 188. 
547 Denna invändning kanske också har att göra med den folkliga benämningen ”den listige 
räven”, som tar sig fram överallt, passar på, och iakttar, inte minst hönsgården. 
548 En liknande formulering kan hittas i museets populärvetenskapliga tidskrift Fauna & 
Flora nr 2 1993, i Bengt-Göran Carlsson, ”Pärlugglan: en fullfjädrad bedragare”: ”Pärlugg-
lornas bedrägerier är naturligtvis inga medvetna handlingar utan har uppkommit genom natur-
lig selektion under en lång period. Individer som haft sådana beteenden har varit lyckosamma 
och fått fler ungar som nått reproduktiv ålder än andra pärlugglor. På detta sätt har fördelakti-
ga beteenden spridit sig till allt fler individer.” ”Medvetna handlingar” ställs genom sin me-
ningskomposition i motsättning till ”naturlig selektion” (…”inga”…”utan”). Har då inte 
medvetna handlingar uppstått genom naturlig selektion?  
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Enligt den sociobiologiska diskurs som utställningen implicit ansluter sig 
till549, följer människan samma genetiska lagar som djuren, varför argumen-
tationen blir ologisk. Troligen handlar det därför om den oreflekterade re-
produktion av gränsen mellan människa och djur, som tar sin näring ur De-
scartes uppdelning mellan tänkande och kropp och djur som själlösa, det vill 
säga icke-tänkande, kroppar. Vi förstår ”det mänskliga” till skillnad från ”det 
djuriska”, vi förstår oss själva till skillnad från djuret. 

Samma figur används för Strandskatan, vars urval av medelstora musslor, 
framför små eller stora, genom sin energieffektivitet enligt en kostnad/vinst- 
beräkning benämns ”Ett smart val”: ”Hur kan strandskatan vara så skicklig 
på att göra ett bra val? Tänker strandskatan? Matematiska beräkningar? 
Knappast! Förklaringen är ganska enkel.” Varpå följer samma berättelse som 
ovan under rubrikerna Variation, Vinst och kostnad, Arv, Naturligt urval, 
Anpassning, Evolution. ”Tänker” och ”matematiska beräkningar” ställs ge-
nom ”knappast” i kontrast till ”ärftlig egenskap” (”Om sätten att välja föda 
är en ärftlig egenskap, överförs den till ungarna. Efter många generationer 
kommer då de flesta strandskator att välja medelstora musslor. Det är precis 
vad vi ser idag.”) i motsats till, får vi anta, en förvärvad, inlärd erfarenhet. 
Här används inte ordet ”genetisk”, utan bara ”ärftlig” – det är bara hos räven 
som ordet genetisk används. Är det osäkerheten runt just enheten genen som 
renderar det ”troligen” som är osynligt vid liknande berättelser? 

Den skabbiga räven: avvikelse och normalitet… 
I en av montrarna syns en avvikare från de vackra och perfekta djuren – en 
delvis hårlös och tilltufsad räv (fig. 32). 

                               
549 Enligt en jämförelse med analysen av olika beteendevetenskapliga diskurser i Crist, Ima-
ges of Animals, s. 123 ff. 
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Fig. 32: Räv med skabb, Natur i Sverige. 

I sin analys av African Hall på Natural History Museum i New York påpekar 
Donna Haraway att man i insamlandet av djuren letade efter de stora och 
praktfulla exemplaren. De tufsiga, skabbiga, små eller på annat sätt mindre 
tilltalande djuren ratades.550 Ett undantag är alltså denna räv.  

Men texten ger efterhand avvikelsen sin förklaring i enlighet med den 
genomgående berättelsen om det naturliga urvalet: 
 
[…] 
Tålig eller dålig 
Skabben finns ännu i Sverige, 
men räven är nu mindre känslig. 
Orsaken är att de individer 
som var mest tåliga mot skabb 
är de som överlevt angreppen. 
De med dålig motståndskraft dog snabbt bort. 
 
Naturligt urval 
Genom detta urval har räven anpassats till en ny miljöfaktor. 
Ett sådant skeende kallar vi evolution genom naturligt urval. 
 
En kanske oväntad vändning gör så skabben till aktör: 
 
Snabb, snabbare, sämst 
Samtidigt sker troligen ett urval även bland skabbdjuren. 

                               
550 Jfr Haraway, ”Teddy Bear Patriarchy...” i Primate Visions, s. 30, 40. 
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De mest aggressiva typerna tog snabbt död på sina offer – 
så snabbt att skabben inte först 
hann sprida sig till nya rävar. 
Denna typ dog därför ut. 
Mildare skabbtyper har större chans att sprida sig 
och därmed överleva, 
då de inte snabbt dödar offret. 
 
Naturligt urval – igen! 
Åter ett exempel på naturligt urval. 
Skabben anpassas till sin miljö, 
där en viktig faktor är hur ofta rävarna träffar på varandra. 
Detta är en del av förklaring till att räven nu bättre klarar skabben 
och att därmed skabben finns kvar. 
[…] 

Den lätta tonen likställer räven och skabben som organismformer eller gen-
bärare som i ett neutralt överlevnadsspel, utan någon ”hierarkisering av an-
nanhet” (förutom i själva ordningsformen). All gammal form av antropomor-
fisering i meningen individualisering är som bortblåst. ”Snabb, snabbare, 
sämst” bryter med en vulgäruppfattning av evolutionsteorin, där den logiska 
följden av snabbare skulle ha varit att snabbast är bäst. 

Texten kan jämföras med poeten Lennart Sjögrens dikt En räv med skabb. 
Till motivet är den slående lik montern men den präglas av en svart och 
krass natursyn genom den darwinistiska tankefigur som präglar alla hans 
texter. Dikten ingår inte i utställningen, men den pekar på kopplingar mellan 
konst och vetenskap. De ligger inte bara i motivet, utan också i den oväntade 
vändningen på slutet, som i Sjögrens fall inte bara handlar om att lyfta fram 
skabben som subjekt utan också som icke-monster. 

 
Du som tror på en lycklig värld 
ge dig tid en stund stanna 
hos räven – den skabbitne. 
 
Du skall se hur den ormlikt vrider sig 
och biter sitt eget kött 
du skall se ett stort sår där förut 
var en kropp. 
 
Och skabbens ägg öppnar sig 
och de gläds en stund åt sitt nyvaknande 
så som allt levande gör 
i det brinnande såret har de 
sitt goda bo. 



 184 

Frågan är 
hur skall vi orka följa rävens färd 
till sin långsamma och sönderrivna död 
utan att få ett ansikte av trä. 
 
Långt före medeltidens spanska stövlar 
dog djur så här 
och de skall dö så här 
och folk skall dö så här 
och deras död skall vara mättad av plåga. 
 
Bäst har de småleende och de i själen blinda 
sämst har räven i sin utdragna död 
och allra sämst 
har skabben som dör i brist på räv.551 

Utställningens sekelskiftesestetik (1900) med sin dunkla eller friska grönhet 
och pittoreska scener kontrasteras här med evolutionens och dödens likgilti-
ga och skräckinjagande blindhet, och med det operfekta, eller om man så 
vill, abnorma, djuret – men det abnorma blir i utställningstexten till en nor-
malitet i ett evolutionärt perspektiv. 

… och en omhierarkisering av annanhet? 
Om vi förstår ”Naturen som den andre” eller Det andra, genom vilken vi 
formar vår förståelse av oss själva och det mänskliga, så finns det inom den-
na breda kategori en hierarkisering av varelser och objekt som delas kultu-
rellt men som också skiljer sig åt beroende på intresse och kunskap. I av-
handlingen Människan i centrum gör sociologen Fredrik Lundmark iaktta-
gelsen att alla, även miljörrörelsen och djurrättsrörelsen, tillika djurrättsfilo-
sofer, tenderar att sätta primater och däggdjur framför andra slags djur och 
djur framför växter och mineraler. Människan kommer till syvende och sist 
alltid först, även i de mest radikala rörelserna552. 

                               
551 Ur I vattenfågels tid, 1985, citerad i Sjögren, ”Den absurda möjligheten”, i Ellenius & 
Brummer (red.), Naturen som livsrum, s. 84 f. 
   Angående i vilken mening människan står utanför naturen som iakttagare säger Sjögren: 
”Rovfågeln hugger inte henne. Från stadsamhällets utgångspunkt reduceras lätt naturen till en 
ganska idyllisk kuliss som vi umgås med på söndagssätt. Så gott som alltid är vi väl garderade 
från sådant som kan ge oss smärtsamma upplevelser. Vi vänder bort ögonen om så behövs. ” 
552 Lundmark, Människan i centrum, 2000, s. 65, 68, 70, 72 f, 75–80, 84 f, 98, 109, 123 f, 126 
f, 141, 145 f, 159 f, 173, 178 f, 181 f. Lundmark framhåller dock att detta naturligtvis inte 
innebär att de olika positionerna blir meningslösa när det gäller handlingar gentemot andra 
varelser. Hela spektrumet mellan djurplågaren och veganen, mellan miljövårdaren och miljö-
förstöraren, kvarstår (s. 132 f). 
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I moderna naturfilmer sker dock ofta en ”omvärdering” av tidigare förak-
tade djur såsom ormar, spindlar, vargar, med termer som ”överlevare” eller 
”effektiv anpassning”, exempelvis i David Attenboroughs serie Däggdjurens 
liv (2004) i avsnittet på temat ”opportunister”, där också människan i slutet 
framställdes som den ultimata opportunisten, det vill säga extremt anpass-
ningsbar till olika typer av miljöer. 

Järven är liksom skabben ett djur som har varit lågt värderat i Sverige. I 
utställningstexten frågas det huruvida järven är blodtörstig, om den dödar 
vilt i överskott, eftersom den inte äter upp allt? Nej, den hamstrar byten, 
vilket är en ”effektiv anpassning till en miljö där födan är knapp”. Den är en 
”skicklig klättrare”, en ”lättfotad jägare”. Visuellt framställs den dock mind-
re smickrande i ett dött träd med ett stort renben i käken. På textnivå kan 
slutsatsen dras att utställningen vill synliggöra och omvärdera tidigare förak-
tade arter, inom ramen för diskursen om urval genom effektiv anpassning. 
Denna (om)värdering framstår paradoxalt nog som värderingsfri. 

En tydligare estetisk värdering hörs vid dioramat om vargarna, där var-
gens ”körsång” beskrivs med orden ”ödsligt och vackert. Mycket vackert”. 
Vargens historiskt belastade rykte, betingad av både saga och konkreta erfa-
renheter, omvärderas här i en estetisk utsaga om dess läten.553 Detta kan 
jämföras med ett omnämnande i Göteborgs naturhistoriska museum, där det 
konstateras att ”Rovdjurshat bottnar i bristande biologisk insikt.” Adressen 
till den rovdjursrädde är i båda fallen tydlig554. 

I utställningen Liv i vatten benämns havsborstmasken Sabella ”Den sköna 
Sabella” och ”den vackra Sabella”. Vad är det som gör att den benämns som 
ett vedertaget vackert djur? Själva masken sitter innesluten i ett rör av lera, 
varur sticker en krans av esoteriskt lysande, ljusblå tentakler. Det är svårt att 
anta att någon av dess släktingar, daggmasken eller igeln, skulle beskrivas 
som vacker. Därmed kan vi anta att koden för det osköna och äckliga är det 
slemmiga och mörka medan det färgglada, esoteriska och lätta, i detta fall de 
lysande blå fjäderlätta utskotten, blir koden för det sköna och vackra. 
Kopplingar mellan estetik, etik och handling kommer att närmare diskuteras 
i del III. 

Ett uppenbart antropocentrisk perspektiv kommer fram i texten om vild-
svinet, som beskrivs både kunna göra skada (i odlingar av olika slag) och 
nytta (genom att äta larver av insekter som annars gör skada på skogen, samt 
som jordluftare och fröspridare). I det muntra tillägget om dess nytta: ”Och 

                               
553 Även i Sveriges televisions Mitt i naturen, 2006-04-12, om vargen, menar programledaren 
i slutet att ”det är ju ett otroligt vackert djur”, varpå en omvärdering av annanheten görs. 
(Även estetiskt omdöme kan vara en form av objektifierande andragörande vilket vi ju vet 
ifråga om exotisering och mystifiering av kvinnor och olika folkgrupper. Men man kan säga 
att det finns grader av andragörande där det som inte ens kan uppskattas estetiskt (det äckliga 
och fula), eller det som inte överhuvudtaget syns, står längst ner i hierarkin.) 
554 Denna rädsla manifesterades exempelvis i ett fackeltåg mot vargar i Mora 2006-01-07. 
”De har inte i vår fauna att göra” och ”våra barn vågar inte gå till skolan”. 
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så ger de kött i frysen!”, framträder helt oreflekterat en antropocentrisk 
”köttnorm”, ett begrepp myntat av författaren Lisa Gålmark555, vilket innebär 
att ätande av kött från andra djur är en i regel icke-ifrågasatt norm i vårt 
samhälle, på ett sätt som får denna att verka som ett ”naturligt behov”, me-
dan vegetarisk och vegansk kost som regel står på undantag. Begreppet blir 
slagkraftigt genom sin parallell till det på senare tid populära begreppet ”he-
teronorm”, som synliggör det normalas kontingenta karaktär. Köttnormen 
definieras som ”de institutioner, strukturer, relationer, och handlingar som 
vidmakthåller normen om andra djur som levande föremål till för människan 
att göra vad människan vill med, särskilt att producera och konsumera som 
vardagligt ”kött.”556 och framkommer i föreställningar om vad som är ”riktig 
mat”, festmat, ”husmanskost” och ”fullvärdigt protein”. Även sociologen 
Klaus Eder gör i Natur och samhälle en analys av det moderna samhällets 
matkultur och beskriver den som dominerad av en köttideologi och som en 
”karnivor kultur”, vilket kan jämföras med andra epoker, kulturer eller ideo-
logier där denna köttnorm ej varit/är förhärskande557. Att helga slakten, me-
nar Eder, har blivit omöjligt under moderniteten. Istället för att offra rituellt 
görs slakten oigenkännlig, rationaliseras och undandras offentligheten, och 
det kött som äts påminner inte längre om djuret558 Dock har reflexiviteten i 
det moderna möjliggjort ambivalenser och dispyter kring olika förhållnings-
sätt till naturen, vilket rymmer både en karnivor och en vegetarisk kultur.559 
Helena Pedersen vidareutvecklar diskussionen till att argumenten handlar 
om biologisk determinism, ett naturliggörande av köttätande genom argu-
menten ”Så gör djuren i naturen” och ”det är naturens gång, en del av det 
naturliga kretsloppet”.560  

Liv i vatten och Polartrakterna 
Basutställningen Liv i vatten visar arter från sjö, älv och hav i Sverige: ”Om 
dessa stora livsrum – i havet, i bäcken och under din brygga – vill vi berätta i 
denna utställning”.561 Ett grönblåskimrande ljus genomsyrar hela utställning-
en och de välgjorda modellerna av olika fiskar skimrar stämningsfullt. De 
konstgjorda blötdjuren, tagghudingarna och fiskarna presenteras systematiskt 

                               
555 Gålmark, Skönheter och odjur, s. 11, 59, 62, 76, 82 f, 88, 93 f. 
556 Ibid., s. 67. 
557 Eder gör en strukturell kulturanalys i meningen kulturspecifika klassifikationer, anomalier, 
ordning/oordning, mattabun, à la Douglas. Eder, Natur och samhälle. Om det praktiska för-
nuftets evolution, s. 25, 103 ff, 164, 202, 207, 226, 236, 302. 
558 Eder, Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets evolution, s. 158. 
559 Eder, Natur och samhälle, s. 26, 164 f, 202–206, 239, 262. och, menar Eder, denna ”mo-
dernitetens kulturella ambivalens är också den enda chans som denna kultur har” (s. 202). 
Vegetarianismen motsäger sociala maktförhållanden (s. 206). 
560 Pedersen, The School and the Animal Other, s. 193–195. Pedersen ger exempel på hur 
denna köttnorm kommer till uttryck i skolans värld (s. 186 ff). 
561 Citat ur utställningsbroschyren. 
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men med inslag av diorama, till exempel ”Insjön” som ett stelnat akvarium 
med suggestivt ljusspel. Ett omfattande textmaterial om varje arts karaktäris-
tika, lokal, föda och lektid presenteras inom ramen för en empiristisk diskurs 
med säkra och därmed övertygande modalitetsmarkörer, som ”Abborren 
finns i alla sjöar”562, ibland inom ramen för mindre berättelser om ”Den lug-
na sjöviken”, ”Ner på djupet”, ”Årstiderna i sjön”, ”Vem äter vem”, 
”Strömmande vatten”. Texterna lämnar lika stort utrymme för de små djuren 
(maskar, hoppkräftor, plankton, mossdjur) som för de större och fungerar på 
så sätt som ”synliggörare av det osynliga”. Allt är harmoniskt och skimrande 
som i det välskötta akvarium som ligger först i blickfånget. Den visuella 
representationen av människan är en kropp i genomskinlig plast som visar att 
vi till 70 procent består av vatten (vilken dock är borttagen 2005 för att ge 
utrymme för en introduktion till utställningen ”Natur i Sverige”), en hobby-
fiskare med metspö, samt en modell av ett vattenreningssystem. 

Här gestaltas inga sura sjöar med döda havsbottnar, oljespill eller indust-
riellt fiske,563 även om texterna stundtals som slutformuleringar tar upp hu-
ruvida arten i fråga är hotad. Några texter och modeller om avlopp och vat-
tenrening signalerar att allt är bra och läget under kontroll. Här framträder en 
framstegsberättelse om hur vattnet i Stockholm förbättrats genom åren: 
”Från sekelsskiftet fram till 1970-talet var vattnet mycket smutsigt. Sedan 
förbättrades reningen. Nu kan man bada och fiska i Riddarfjärden.” Sponso-
ren Stockholm Vatten AB kan på så sätt sägas bli hjälte i berättelsen, vilken 
också utgör exempel på hur ett nationellt eller lokalt perspektiv sätter gränser 
för vilka historier som kan berättas.  

Ett genomgående drag liksom i utställningarna i stort är att även om pro-
blematiska ämnen stundtals tar upp så gestaltas de inte. Kommentarer i tex-
ter räcker inte för att fånga människors uppmärksamhet, då de flesta snarare 
fångas av de visuella intrycken i bilder, symboler och gestaltningar. Ett ex-
empel är en modell över hotade fiskarter och en text om det som hotar dem: 
övergödning, försurning, utdikning, utbyggnad av vattenkraften. Vilka en-

                               
562 Undantag: ”Det tyder på att Mars en gång haft rikligt med flödande vatten”; ”Man tror att 
Europas (en av Jupiters månar) är hett. Kanske finns en ocean under isen.” ”Hos våra fiskar 
vet man dock inte om ljuden har någon betydelse (Så är det hos tropiska arter.”). En osäkerhet 
som genererar mystik finns i texten om ålen, vars fortplantning i Saragassohavet på 400 till 
500 meters djup, och hur de hittar vägen till Saragassohavet, är okänt [Och varför denna 
vandring och förvandling?!], vidare att många grupper av vattenlevande djur fortfarande är 
dåligt kända, osäkerheten kring jättebläckfisken, att ”Pirålens fortplantning ännu är okänd för 
forskningen.” 
563 Enligt Naturvårdsverkets hemsida (2006) är 17 000 sjöar i Sverige försurade genom ut-
släpp av fossila bränslen (vad gäller försurning komponenterna kväve och svavel som i atmo-
sfären ombildas till svavelsyra och salpetersyra. Även ammoniak och intensiv skogsavverk-
ning verkar försurande) och Sverige kalkar mest i världen för att arter skall kunna leva. För-
surningen orsakar bl.a. förhöjda halter av livshotande aluminium. De kontinuerliga, diffusa 
oljespillen och illegala tankrensningarna är omfattande och utgör egentligen ett större problem 
än stora haverier (tiotusentals ton per år). Även dumpning av annat svårnedbrytbart avfall i 
haven uppges vara ett stort problem.  
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skilda, även av betraktaren utförda handlingar, som ligger bakom dessa fak-
torer, gestaltas dock inte. I det vackra dioramat ”Mal – Sveriges största söt-
vattensfisk” – måste besökaren läsa slutet av texten för att förstå att malens 
fortplanting förhindras av miljögifter och reglering av vattendrag, och att den 
är ”akut hotad” om inte dess ”livsmiljö” skyddas. Flodpärlmusslan ”har fis-
kats hårt men den är också känslig för försurning. Den är idag sällsynt och 
fridlyst.” Texterna behandlar hoten i aktörlös form (”Miljögifter och re-
glering […] har ofta hindrat …”), och miljöfrågan tenderar att reduceras till 
för varje art separata problem som kan lösas via olika kausala mekanismer 
(som att undvika jakt) i stället för att behandla den integrerat som ett struktu-
rellt fenomen. Modellkartan ”Vem äter vem?” är också den begränsad till 
havets djurvärld, trots att människan är en stor fiskkonsument. 

Den vandrande laxen som simulacra 
Texten om ”Laxen – den evige vandraren”, använder en säkerställande pre-
sensform för att beskriva dess liv ”från älv till hav till älv” och dess förvand-
lingar mellan tillstånden som Blanklax, Vraklax, Stirr och Smolt: ”Laxens 
liv formas av dess vandringar. Den lever i norra Atlanten och Östersjön, men 
söker sig upp i floder och älvar för att leka och fortplanta sig. Så småningom 
vandrar de unga laxarna åter mot havet […] växer, söker” (och så vidare, 
mina kursiv.). Textens avslutande del blir mer poetiskt värderande och kopp-
lar in ett historiskt- kulturellt perspektiv: ”Laxens vandringar är ett mäktigt 
och märkligt skådespel. Så länge människor levt i Norden har laxen fångats 
och ätits. Hällristningarnas bilder visar oss att den kanske en gång dyrkades. 
Den lax du äter idag är odlad och utsatt i havet. Få vattendrag, bland andra 
Mörrumsån, har naturligt vandrande laxar. Vattenkraftverk och föroreningar 
hindrar vandringen och förstör lekplatser.” 

Huvudberättelsen kan därmed betraktas som ”simulacra”564, eftersom den 
i konstaterande form berättar om det laxliv som är det minst vanliga, i en 
mening det minst verkliga idag, på ett sätt som gör att det framstår som det 
mest verkliga. Den vanligaste laxens liv synliggörs bara som ett kort ”sup-
plement” i slutet. Hur skulle texten se ut om livet i uppfödningsbassänger 
och odlingsburar skildrades? Därmed kan man också säga att textens utsaga 
om att laxens vandring är ett ”mäktigt och märkligt skådespel” får dubbel 
betydelse, och delrubriken ”sista föreställningen” antyder också en kritik. En 
parallell finns till texten om torsken som beskrivs som ”vanlig” i Öster-

                               
564 Enligt sociologen Jean Baudrillard är ett simulacrum, (vars ursprungliga betydelse är ett 
materiellt objekt som representerar något annat) en kopia som inte längre har något original, 
en representation som transformerats till den grad att den står för sig själv; en simulation som 
blir en egen verklighet; det ”hyperreella”. Baudrillard, Simulacra and Simulation (1981), 
1997. (Sing.: simulacrum, plur.: simulacra).   
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sjön.565 Inte heller här nämns vilka individuella handlingar som står bakom 
föroreningarna eller reduceringen. 

En reflektion mot ett antropocentriskt perspektiv finns i några rader om 
att våtmarker ofta kallas för ”vattensjuka” – eftersom människan inte kan 
utnyttja dem ekonomiskt, men ”biologiskt är markerna friska” eftersom här 
finns ett stort antal miljöer, växter och djur.566 

Berättelsen om det naturliga urvalet återkommer kort som förklaring på 
fiskarnas olikartade kroppsformer, med samma figur och formulering som i 
Natur i Sverige: ”Individer med bra egenskaper har högre överlevnad än 
andra och de får därför mer avkomma. Bra egenskaper kan till exempel vara 
att manövrera bra i tät vass eller simma snabbt efter ett byte. Om de bra 
egenskaperna går i arv, har de flesta eller alla individer fått dessa egenskaper 
genom arvet efter flera generationer: fisken har anpassats till sin miljö. Detta 
skeende kallar vi evolution.”  

 
Fig. 33: Fiskebåt i Liv i vatten. 

Dualismen natur/människa befästs genom att konventionella tecken för kul-
tur utesluts, med undantag av en fiskebåt av minsta modell (fig. 33) längst 
bak i utställningen, samt en monter om havsodling (”Musslan på repet”, 
”Nyttoväxter ur havet”). Intressant är att fiskebåten, liksom stugan i diora-
mat med småfåglarna i Natur i Sverige, konnoterar småskalighet och ett 
slags pittoreskt Sverige. De konventionella tecknen för ”kultur” rymmer här 
således inte det storskaligt industriella. Här är det pittoreska kanske ett nyck-
elord: modellen skall passa in både i lokalen och i de vackra dioramorna. En 

                               
565 Enligt Peter Nilsson har torskfångsten halverats på något decennium både på Västkursen 
och i Östersjön, p.g.a. den ökande storskaligheten (Nilsson, ”Fusket som tömmer haven”, 
Sveriges Natur nr. 6 2001).  Enligt Havsfiskelaboratoriet i Lysekil är torsken i Kattegatt akut 
hotad och forskarna har sedan 2002 förordat fiskeförbud. (”Torskens framtid hotad”, 
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/kust-och-hav/Torsk/  publ: 2008-04-
07). 
566 Indirekt görs dock senare ett påpekande att våtmarker är bra för människan vid översväm-
ningar och för att minska kvävemängden i vatten (åar som rinner genom våtmarker minskar i 
kvävemängd). 



 190 

45–50 meter lång båt, rymmande 485 bruttoton och med en trål stor som en 
fotbollsplan skulle kanske inte passa in vare sig fysiskt men framför allt (ef-
tersom man också kan visa modeller och fotografier) kanske inte estetiskt. 
Men kan man inte lika gärna tolka presentationen av den lilla fiskebåten som 
att man vill visa fram och ”propagera för” det småskaliga fisket? 

På det hela taget kan utställningen betraktas som en neutral faktakonstrue-
rande berättelse – en presentation av de olika arterna med inslag av fram-
stegsberättelse. Bitvis finns det dock också inslag av berättelser om hot gent-
emot de enskilda arterna av supplementär art.  

Riksuseets äldsta basutställning Polartrakterna, invigd 1989, ligger avskild 
sett i relation till övriga utställningar. Liksom sin föregångare, det gamla 
”Valmuseum”, visar den en del av Nordsjöfararnas troféer. Här skapas stäm-
ning genom mörker, kyla och ett blått, isande ljus. En nattlig känsla av öds-
lighet förstärks av sorgliga valläten och två gigantiska valskelett. Besökaren 
träder in genom en vals barder för att bese sälar, sjöelefanter, pingviner och 
sjöfågel, med knappar för fågelläten och texter där djuren sätts i sitt ekolo-
giska sammanhang, i meningen just deras biotop ("Vem äter vad?”). 

Ljus och överskådlighet har ersatts av stämningsskapande belysning och 
en icke-linjär uppbyggnad. Traditionella fristående montrar har ersatts av 
inbyggda mindre dioramor, men med varje art för sig. Små kartor visar ut-
bredningen av arten i fråga. TV-monitorer visar pingviner och isbjörn; ge-
nom naturfilmen har dioramat så att säga satts i rörelse. Arktis och Antarktis 
geologiska utveckling beskrivs, och ett skelett av en utdöd sjöko vittnar om 
forntiden. 

Texterna är liksom i övriga basutställningar enkla och tydliga med ryt-
miska radbyten ("frasriktigt radfall"), och är-modalitet (exempelvis ”Längst 
Östgrönland sträcker sig ett smalt bälte av isfritt land, ett kargt, torrt område 
med sparsam växtlighet. Detta är myskoxarnas land”), som tillsammans med 
de visuella framställningarna ger intryck av rådande tillstånd. Dock heter det 
att ”De stora bardvalarna är nästan utrotade i Antarktis...”. Här kan man 
bland annat fascineras över att "valarna härstammar från primitiva landle-
vande hovdjur. […] gråvalen har rester efter behåring på kroppen och kan 
andas när den ligger på land". 

Den mänskliga inblandningen kommer in i form av en film om valjakt, 
som visas i en uppbyggd rekonstruktion av skrovet av polarforskaren Adolf 
Erik Nordenskiölds (1832–1901) expeditionsfartyg/valfångstfartyg Vega.567 
Textmässigt kommer den mänskliga närvaron till uttryck i att valjakten näs-
tan ledde till utrotning av valar, samt att pälssälarna jagades till utrotnings-
gränsen under 1700- och 1800-talen men nu är fredade. Frågor om den even-

                               
567 Nordenskiöld var professor vid Riksmuseet och Vegafärden var i begynnelsen en av muse-
ets stolta berättelser. Filmen om valjakt avlägsnades dock senare från utställningen på grund 
av renovering. 
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tuella globala uppvärmningen och isarnas smältning, oljespill, eller det in-
dustriella rovfisket är dock frånvarande. Så är också "insamlarkontexten" 
och de svenska vetenskapsmännens expeditioner som uttryck för nationella, 
ekonomiska, politiska och vetenskapliga intressen568. Inuiterna, det vill säga 
”Polartrakternas” ”ursprungsbefolkning”, är också de helt frånvarande, vilket 
ger intrycket av att den enda mänskliga närvaron har varit Polarexpeditio-
nerna569.  

Min poäng med att peka ut dessa tomrum att det finns ett intresse och be-
hov av att få veta hur människan och övrig natur hänger samman. Vad kan 
jag själv göra åt oönskade förändringar (om man vill att exempelvis isbjörn 
och myskoxe skall överleva, givet att förändringarna är antropogena, det vill 
säga orsakade av människan)? Intrycket av naturen som en på människor 
tom och obefläckad tavla förstärks medan exploatering och överutnyttjande 
blir något som hör det förflutna till. 

Den avgränsa(n)de kroppen 
Människan och hennes kropp presenteras i den rumsligt separata basutställ-
ningen Den sinnrika människan – en utställning som tar pulsen på dig samt 
till Cosmonovafilmen Människokroppen (The Human Body). Hur presente-
ras hon? Inträde sker genom en öppen mun i ett stort människohuvud, i vil-
ket man kan gå upp för en trappa för att studera hjärnan. I en överblick över 
utställningen ger ljus- och ljudvågor, datorskärmar, knappar, spakar och 
annan teknik intrycket av kroppen som en uppsättning maskinella funktio-
ner.570 Det mest märkbara i kontrast till äldre utställningsformer är frånvaron 
av skelett eller organ i spritbehållare, vilka har förpassats ner till magasinen. 
Utställningsväggarna är varmt rödfärgade och har en dunkel och "mystisk" 
belysning, vilket kan betraktas som en ansats att göra biologi och naturve-
tenskap mer "sinnlig", att försöka tona ner alla tekniska detaljer som data-
skärmar för interaktiva experiment och plastmodeller och att spegla krop-
pens inre, dunkla och varma atmosfär. 

                               
568 Jfr Beckman, Naturens palats, s. 23.  
569 Vega och Adolf Erik Nordenskiöld omnämns som den ”första människa [som] färdades 
sjövägen till Asien norr om Sibirien.” Jfr Michael Bravo & S. Sörlin (red.), Narrating the 
Arctic. A Cultural History of Nordic Scientific Practices, 2002. 
570Denna typ av interaktiva utställningar om kroppen fanns redan på 1970-talet, när t.ex. 
British Museum gjorde en "Human Biology"-utställning, även den med mycket interaktivitet, 
plastmodeller och genomlysta texter. Carlsson & Ågren, Utställningsspråk. Om utställningar 
för upplevelse och kunskap, s. 21. 
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Fig. 34–36: Ingång till och överblickar över utställningen Den sinnrika människan. 

   
          Fig 37: Silverfärgat skelett i Den sinnrika män-

niskan. 

I tur och ordning behandlas hjärna, nerver, sinnen, skelett, syn, blodomlopp, 
hjärta, muskler och rörelse, andning, rösten, astma och allergi, immunförsva-
ret, cellen, matspjälkningen och hörseln. I interaktiva stationer kan besöka-
ren testa kroppsliga funktioner som episodiskt minne, blodtryck, EKG, styr-
ka, syn, balans och reaktionsförmåga. Vi får bland annat veta att "Din hjärna 
är elektrisk" och via en dataskärm kan man "lyssna till hjärnans signaler". 
Utställningens mittaxel domineras av två stora modeller: en gigantisk bröst-
korg, under vars valv av revben man kan studera skelettets olika funktioner, 
och längre ner ett stort plasthjärta med blinkande smålampor vilka illustrerar 
hjärtats retledningssystem. I bröstkorgens ”för” står ett silverblänkande ske-
lett i naturlig storlek, vars leder via olika spakar går att röra på (fig. 37). 
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Det finns som väntat – givet vetenskapens gränser – en frånvaro av historisk 
eller kulturell kontext, exempelvis sinnenas kulturella/religiösa/sociala be-
tingning.571 De i väggen infogade utställningstexterna, genomlysta av ett 
varmt, gult ljus, präglas av en kort enkelhet och säkra konstaterande modali-
tetsformer (det finns, det är, det gör och så vidare). De kompletteras av pe-
dagogiskt enkla illustrationer i textskyltarna, vilket ger intryck av slutgiltiga 
och färdigforskade sanningar (”Vänster hjärnhalva styr höger kroppshalva 
och tvärtom”, ”Ett ljud är en serie snabba tryckvågor genom luften”), och 
osäkerheter eller forskningsprocesser framställs inte.572 Så får vi exempelvis 
i avdelningen "våra sinnen" informativt och enkelt veta hur våra sinnen fun-
gerar inom ramarna för den moderna naturvetenskapliga diskursen. Hela 
estetiken och pedagogiken påminner mycket om ”Så funkar det: kroppen”, 
den berömda barnboken från 70-talet.573 

Vilken bild ges då av kroppen i denna utställning? På vilka sätt yttrar sig 
dikotomin kultur/natur? Dominerar fortfarande maskinmetaforen, modernite-
tens rotmetafor för kroppen? Vilket slags kropp och vems kropp visas i av-
seende på de sociala kategoriseringar vi strukturerar varandra efter? Repro-
duceras eller utmanas bilden av ”den normala kroppen” som manlig, medel-
ålders, vit, slank, odöd? 

En tillbakablick på människokroppens klassificering och 
betydelse 
Under 1700-talet tog den medicinska vetenskapliga diskursen alltmer över 
kyrkans och magins tolkningsföreträde av kroppen, vilken i Descartes och 
fysikoteologins574 anda kom att betraktas mer som ett sinnrikt maskineri än 
som ett stycke förgänglig och syndfull kaotisk materia. Kroppen blev snarare 
ett objekt för vetenskap,575 och med vetenskapens specialisering hänvisades 
den mänskliga kroppen alltmer till studier separata från övrig naturhistoria 
och naturvetenskap. Detta korresponderar med att de anatomiska preparaten 
– organ, skelett, foster etcetera – började förflyttas från de naturhistoriska 
                               
571 Förutom möjligen i texten ”Via synnerven skickas bilden vidare till hjärnans synbark. Där 
fortsätter den behandlas och tolkas. Den bild som till sist skapas är påverkad av våra tidigare 
erfarenheter.” (5.3), samt ”Hur du reagerar beror bland annat på din sinnestämning och dina 
tidigare erfarenheter.”(15.11). 
572 Förutom i ”Ett glas vin till maten tycks vara nyttigt för hjärta och blodkärl”, ”Drömmarna 
har troligen betydelse för din psykiska balans.” 
573 Joe Kaufman, Så funkar kroppen, 1976.  
574 Fysikoteologin, som var en inflytelserik tankeriktning under 1600- och 1700- talen, utgick 
från ett resonemang av typen “ett öga eller blomma är så snillrikt, vackert och funktionellt 
uppbyggt att det är uppenbart att Gud ligger bakom.” Anders Jeffner, ”Fysikoteologi” i Natio-
nalencyklopedin, samt Gunnar Eriksson, ”Kulturen, naturen och vetenskapen”, i Brummer & 
Ellenius (red.), Naturen som livsrum, s. 15. 
575 Jfr Karin Johannisson, Medicinens öga. Sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfa-
renheter, 1990, s. 15, 18, 54, Foucault, The Birth of the Clinic, s. 45 ff och Larsson, Kroppens 
rationalisering, s. 65.  
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samlingarna till de medicinska. På Naturhistoriska riksmuseet inträffade 
detta 1830, då intendenten professor Sven Nilsson överlämnade alla preparat 
av människa till Karolinska institutet.576 

Här är det värt att påpeka att 1803 års katalog över Riksmuseet, i enlighet 
med Linnés kategorisering 1758, Homo: Homo Sapiens, inkluderar männi-
skan som en del av naturens system före Darwin: Under kategorin Mamma-
lia och Aves; Homo; fanns 34 foster och missfoster samt 3 mumier (!),577 
och i 1818 års inventering omtalas ”Praeparater och åtskilliga delar av olika 
Djurklasser”, till vilka räknas ”36 kranier, ett skelett av apa, ett dito av hund, 
2 skelett av människofoster, en ’huggtand av Mammot’ [...]578. En vanlig 
uppfattning är ju att människan börjar ses som en del av djurriket först efter 
Darwin (eller efter Linné, men speciellt efter Darwin), men på det ”materiel-
la klassifikationsplan” eller ”visuella kommunikationsplan” som museets 
utställningsordning utgör, kan vi alltså se en motsatt rörelse: människan flyt-
tas ur naturens system, bort från betraktarens blickar.579 Även i Göteborgs 
                               
576 Lönnberg, ”Riksmuseum 1819–1841”, i Naturhistoriska riksmuseets historia (1916), s. 39. 
De naturhistoriska ämnena tillhörde från början den medicinska fakulteten. Löwegren, Natu-
raliekebinett i Sverige, s. 158. I både Lund och Uppsala var anatomisalen integrerad i samma 
hus som de naturhistoriska samlingarna, och i anatomisalens tak kunde man se specimens från 
både djur och människor (Ibid., s. 83, 157, 164). Svenska läkaresällskapet grundades 1807 
och Karolinska institutet 1810. Vetenskapsakademin överlät 1848 sina medicinska böcker till 
Karolinska institutet. Ove Hagelin, ”Några berömda anatomiska atlaser”, i Lena Holger (red.), 
Kroppen. Konst och vetenskap, 2005, s. 119. 
577 Lönnberg, ”Kungl. Vetenskapsakademiens Naturaliekabinett 1739–1819”, i Naturhistoris-
ka riksmuseets historia, 1916, s. 12. 
578 Lönnberg, ”Riksmuseum 1819–1841”, i Naturhistoriska riksmuseets historia, s. 20. 
579 Redan Aristoteles benämnde människan som ett djur, men det speciella djur med en för-
nuftig/rationell själ, vilken efter allting annat skall mätas. Den skolastiska traditionen säger 
genom logisk uteslutningsmetod att människan i jämförelse med ängeln, stenen, växten och 
hästen, är en levande, kännande, kroppslig, rationell substans, och att det alltså är det rationel-
la som skiljer den från andra levande kroppar. Vidare fanns, som nu, en mängd utredningar 
om vad som skiljer människan från andra djur. Under 1500- och 1600-talen började den jäm-
förande anatomin alltmer peka på morfologiska likheter (se exempelvis fig. 10, om likheterna 
mellan människans och fågelns benbyggnad, s. 160, i G. Broberg, Homo Sapiens L. Studier i 
Carl von Linnés naturuppfattning och människolära.), parallellt med upptäckten av nya djur-
arter, och i början av 1700-talet var jämförelsen apa–människa fast etablerad. Det var delvis 
detta: att människans särart inte kunde bevisas, som föranledde Descartes att försvara männi-
skans odödliga själ.  
    I de zoologiska verken från 1500- och 1600-talen fanns dock ej människan med eller så  
behandlas hon separat. För Linné var det självklart att människan var djur av gradskillnad, ej 
artskillnad.  Enligt idéhistoriker Gunnar Broberg var han inte heller Cartesian; djuren har själ, 
dock inte ”ädelhet”. I Linnés Systema Naturæ (1735) ingår människan, ”Homo”, tillsammans 
med apan och sengångaren under ”fyrfota” i underkategorin Antropomorpha, efter tandupp-
sättningen. I 1758 års upplaga har överkategorin ”fyrfota” bytts ut mot ”Mammalia”, och 
”Antropomorpha” har bytts ut mot ”Primates”, vars kriterium är fyra parallella framtänder, 
två pektorala spenar. Dessutom införs nu ”Homo Sapiens”, som skiljs från ”Homo Troglody-
tes” (en okänd människoart som senare definieras i Menniskans cousiner). Människan definie-
rades inte bara i sin skillnad till djur, utan även till de väsen som den antika mytologin, folk-
tron och resenärers berättelser vittnade om. Broberg drar en parallell till ”hur vi befolkar 
planeterna, vita fläckar i vår tids kunskap, med monster av olika slag”. Linné fann det vara 
”en ytterst mödosam uppgift att finna människans specifika differentia” (s. 170). Teologiska 
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naturhistoriska museum avlägsnades de mänskliga skeletten från däggdjursa-
len i den nya byggnaden i Slottsskogen. Natur och kultur separeras och den 
mänskliga kroppen blir en egen kategori däremellan. 

Redan innan Linnés klassifikation fanns människokroppen med i fram-
ställningar av naturalia i stilleben, kabinett och anatomisalar. I 1600- och 
1700- talens anatomiska teatrar var som jag tidigare nämnt skelett och prepa-
rerade lik vanliga inslag och dessa fungerade alltså både som undervis-
ningsmaterial och som förgänglighetssymboler. Uppställda i olika poser 
kunde de bära skyltar med moraliska deviser som påminde om död, bot och 
bättring.580 Människokroppen var liksom allt annat en del av Guds skapelse 
och förgänglig materia. Men som Guds avbild, skapelse och boning för sjä-
len hade den en särställning även efter döden. Tron på bokstavlig fysisk 
återuppståndelse på den Yttersta dagen, vilket exemplifieras i trosbekännel-
sens ord ”vi tro på köttets uppståndelse” (som 1811 ändrades till det mindre 
fysiska ”de dödas uppståndelse”) 581, krävde en intakt kropp begravd i vigd 
jord, eller i alla fall att benen fanns i ett benhus på vigd jord, varför den tidi-
ga vetenskapens mänskliga specimens omgärdades med en mängd restriktio-
ner582. 

I takt med samlingarnas växande och vetenskapernas ökande specialise-
ring, blev alltså människokroppen föremål för separata studier, i separata 
rum och separata institutioner, med utveckling av en annorlunda terminologi. 
Detta bidrog också till en förstärkt dikotomi mellan människa och övrig na-
tur. Vid Naturhistoriska riksmuseet finns forskningsfälten botanik, geologi, 
paleontologi och zoologi, och i kategorin och forskningsfältet ”vertebratzoo-
logi”, som studerar ”ryggradsdjuren, det vill säga däggdjur, fåglar, groddjur, 
kräldjur och fiskar”, ingår inte människan. Även om nya forskningsteman 
har formulerats: Den föränderliga jorden, Ekosystem och arthistoria, Livets 

                                                                                                                             
reaktioner lät inte vänta på sig. Också naturhistoriker kunde känna en sammanblandning som 
förnedrande och nedsmutsande (s. 173). Det nya enligt Broberg var att uppfattningen ”ut-
trycktes utan förbehåll, som ett naturhistoriskt faktum”, samt att det inte sattes upp någon 
absolut gräns mot oförnuftiga djur. Linné hävdade dock också – och var väl tvungen att så 
göra – Gud och förnuftet, ”det ädlaste av allt genom vilket hon överträffar alla andra djur” (s. 
170). Homo Sapiens betyder ju också Den förnuftiga människan (s. 155 ff). 
580 Impey & Macgregor, The Origins of Museums, bild 63, Ariès, Images of Man and Death, 
s. 199, Weimarck, Akademi och anatomi, bild IV: 70, s. 99, Löwegren, Naturaliekabinett i 
Sverige, s. 157, och Johannisson, Kroppens tunna skal, s. 31. 
581 Anders Jarlert, ”Kyrkans budskap – människans behov”, i Söderpalm (red.), Dödens riter,  
1994, s. 192. Samma år upphörde seden att de anhöriga vid begravningsceremonin kastade 
jord på kistan medan man sjöng den medeltida psalmen Vi som leve på jorden här, äre död-
sens fångar. Hilding Pleijel, Jordfästning i stillhet: från samhällsstraff till privatcermo-
ni,1983, s. 21. Denna psalm är i 1986 års psalmbok avlägsnad. 
582 Det var framför allt brottslingars kroppar som dissekerades (och på så sätt också sonade 
sitt brott och fick begravas i vigd jord). Se Johannisson, Kroppens tunna skal, s. 28, 30 f, 34, 
39–43. 
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mångfald och Naturmiljö och människa583, så ligger grunden i forskningens 
traditionella indelningar kvar. 

Människokroppen blir därmed ett slags anomali i den vetenskapliga och 
museala strukturen, vilket också yttrar sig i att det inte finns ”autentiska” 
preparat eller objekt av människa, det vill säga från döda människokroppar, i 
utställningarna. 

Från preparerade kroppar och organ i sprit till plast eller (den 
döda) kroppens frånvaro och betydelseförskjutning 
Frånvaron av ”autentiska” preparat kan förklaras av risken för explosion, 
avdunstning av sprit och risken för slitage, och för att modeller i klara färger 
och hårda material på ett mer pedagogiskt sätt åskådliggör biologin. Men det 
kan också finnas en annan, mer djupt liggande orsak: den moderna kroppsdi-
sciplinerade, hygieniska människans rädsla för kroppens organiska processer 
som är ett memento mori eller i semiotiska termer ett index för döden, som 
kan sägas vara det emancipatoriska upplysningsprojektets största skandal, 
vilket också kan förklara dödsymbolikens omvandling vid modernitetens 
födelse från det ikoniska till det symboliska, från kranium och skelett till mer 
subtil symbolik. 

För att underbygga denna förklaring vill jag göra en utvikning om hur vår 
relation till döda kroppar har förändrats historiskt. Bilden av liket, skelettet 
och dödskallen, vilka uppenbarligen refererar till den döda människokrop-
pen, dominerade som dödssymbol (eller snarare ikon) på gravstenar, i kyrk-
målningar, i konst och konsthantverk och i dödsannonser, från medeltid fram 
till slutet av 1700-talet i Europa och New England. Dess budskap var fram-
för allt memento mori: minns att du skall dö (och gör bättring innan domeda-
gen). Liksom i det medeltida dödsdansmotivet, vanligt fram till 1700-talets 
slut,584 drabbar döden alla, hög som låg, och döden är straffet för syndafallet 
– den arvsynd som drabbade hela mänskligheten när Adam och Eva åt av 
äpplet från kunskapens träd (den dödskalle som i avbildningar av Jesus på 
korset ofta ligger vid korsets fot är Adams skalle585). Människan är förgäng-
lig och syndfull materia, men bilden av liket och skelettet kunde också vara, 
som i den antika traditionen, en påminnelse om att leva innan döden kom-
mer. Denna som vi idag skulle kalla ”makabra” ikonografi, förändrades runt 
sekelskiftet 1800 till en mer klassicerande (Thanatos, ett genius i form av en 
atletisk yngling eller en putti, ibland med vingar, med omvänd, slocknad 
fackla, bredvid sin broder Hypnos, sömnen) och senare, under sent 1900-tal, 
                               
583 2003 formulerade dessa teman, vilka började implementeras 2004. Riksmuseets årsredo-
visning 2004, s. 20. 
584 Carl Fehrman, Diktaren och döden, 1952, s. 73, 301, Liemannen, Thanatos och Dödens 
ängel, 1957, s. 9 ff, 18, 21 ff, Wessley, Dödens och djefvulens gestalter i den bildande kons-
ten, 1877, s. 40 ff, 50, 60, Fehrman, Kyrkogårdsromantik, 1954, s. 141, 153, 156, 159. 
585 George Ferguson, Signs and Symbols in Christian Art, 1959, s. 28. 
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till en mer individuell symbolik, där livet eller individen, snarare än döden i 
sig, betecknas, varför man i semiotiska termer kan tala om en förvandling 
från ikonisk gestaltning till symbolisk. Moderna exempel är dagens dödsan-
nonser vars symboler skall leda tankarna till den dödes personliga intressen 
eller till livet, exempelvis båt, nalle, fågel, bil, eller förenings- eller yrkes-
symboler, inte till dödens kollektiva karaktär och utplånande av individuella 
drag. En dödskalle skulle verka ”stötande” och förmodligen inte tillåtas i 
begravningssammanhang, utan den har förpassats till en subkulturell, ironisk 
eller skräckromantisk nivå.586 

Denna transformation kan förstås genom borgerskapets, sekulariseringens 
och individualismens framväxt, som innebar en reaktion mot det adliga och 
kyrkliga samhällets symbol- och föreställningsvärld och en ny förståelse av 
kroppen såsom sluten individ med friheter, valmöjligheter och rättigheter här 
och nu i detta liv. Dödskallen pekade på individens upplösning och på en 
pessimism som hejdade upplysningsprojektets emancipation – frihet från 
Gud, natur, släkt och andra traditionella bojor. Det är också symptomatiskt 
att benhusen och kyrkogårdarna, som varit centralt belägna kring kyrkorna i 
städernas centrum, och där benhusen med moraliska texter berättade om 
alltings förgänglighet och om det kollektiva öde som döden innebär, runt 
1800 började förstöras och flyttas ut från städerna till mer parkliknande an-
läggningar. Begravning i kyrkornas golv förbjöds och man började alltmer 
tala om hygien.587 Detta går hand i hand med en accelererande professionali-
sering och bakom-kulisserna-förflyttning av den döende och döda kroppen, 
tills idag då offentliga likvakor är mycket ovanliga. Vi säger att någon har 
”gått bort”, inte ”dött”. 

I den effektiva och kontrollerbara kremeringen, som var förbjuden fram 
till 1800-talets slut eftersom kroppen var Guds och skulle finnas till köttets 
återuppståndelse, och som började omtalas under 1700-talet och tillämpas 
under 1900-talet, kunde kroppen snabbt undkomma förruttnelse och maskar. 
Eldbegängelserörelsen (i Sverige från 1882) såg också detta som ett slags 

                               
586 Detta avsnitt bygger på min uppsats Döden, kroppen och moderniteten. En studie av dö-
dens visuella uttryck i samhällshistorisk kontext, 1999, s. 15–23. 
587 John McManners, Death and the Enlightenment, 1981, s. 307, 311, 316 f, Karin Kryger, 
Allegori og borgerdyd, 1985, s. 163, P. Ariès, Döden, 1978, s. 158 f, Louise Hagberg, När 
döden gästar, 1937, s. 256, Sten Lindroth, Kungl. Svenska vetenskapsakademins historia 
1739–1818, vol 2, 1967, s. 701, Lars Bondesson, Seder och bruk vid livets slut, 1987, s. 94, 
Fehrman, ”Litterära kyrkogårdvandingar” i Dödens riter, 1994, s. 70, M. Olsson, ”Kyrko-
gård”, Sveriges kyrkor: Riddarholmskyrkan, 1918, s. 24. 1802 framlades ett förslag av pastor 
primarus Gustav Murray, att ”flytta de dödas boningar från de lefvandes” (Simonson, ”Stor-
kyrkoförsamlingens historia”, Sveriges kyrkor: Storkyrkan, s. 159f.), och 1815 kom ett vill-
korligt förbud mot begravning i alla Sveriges kyrkor och stadskyrkogårdar (Roosval, 
”Storkyrkans byggnadshistoria från 1700-talet till våra dagar, A. Belägenheten och kyrkogår-
den”, Sveriges kyrkor: Storkyrkan, s. 222). För fler referenser om benhus, kyrkogårdar och 
dess försvinnanden se Samuelsson, a.a., s. 32–36. 
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transcendental rening588. Kulturens kamp mot naturen, den vanliga tankefi-
guren runt sekelskiftet 1900, fick här ett konkret uttryck. Förpassande av den 
döda kroppen tillsammans med en metaforisering av kroppen som maskin, 
ökade illusionen av människan som en icke-organisk och sluten kropp, paral-
lellt med en ökad ideologisk, fysisk och sekulär individualism. 

Den döda kroppen blev alltför skrämmande och ohygienisk för att visas; 
den ifrågasätter för många av modernitetens kärnpunkter: den fria individen, 
det fria valet (vi kan inte välja döden), vetenskapens framsteg, och så vidare. 
Döden är inget fritt val. Idag vill vi inte bli påminda om vår egen dödlighet, 
vilket yttrar sig i att representationerna av döden i media bara har att göra 
med ”de andras död” (katastrofer, krig eller folkmord) eller dödar som har en 
tydlig kausal orsak och som i bästa fall också kan ”lösas” (deckare). 

När obducenten Gunther von Hagens ställde ut preparerade lik i olika 
genomskärningar och andra varianter i Mannheim 1998 (av människor som 
donerat sina kroppar) följde en våldsam reaktion i media. Kritiker beteckna-
de det hela som "perverst". Utställningen har sedan dess turnerat runt i värl-
den.589 Hagens betraktar sig själv som både konstnär och anatom som i likhet 
med de förmoderna anatomerna betraktade anatomin som både konst, peda-
gogik och skådespel. Den största skillnaden mellan Hagens och dessa är 
dock att Hagens i upplysningens anda endast betraktar kropparna som un-
derbara konstverk och sinnrika maskiner, och att de moraliska memento 
mori-budskapen om alltings förgänglighet och dödens triumf har avlägsnats. 

Således har skelettet och den preparerade människokroppen i moderna 
framställningar genomgått en betydelseförskjutning – det gestaltar ej längre 
”memento mori”, utan i upplysningens anda hur snillrikt och "sinnrikt" en 
människa är uppbyggd, under tankefiguren ”Den fantastiska människokrop-
pen”, som i det silverglänsande skelettet i den här behandlade utställningen 
Den sinnrika kroppen. ”Den fantastiska människokroppen” är också rubriken 
vid ett interaktivt CD-romprogram i samma utställning, vilket visar hur 
människokroppen fungerar och hur olika organsystem samverkar. 

Den arkeologiska museala kontexten är idag i princip den enda som visar 
döda kroppar, exempelvis Bäckaskogskvinnan från 7000 f. Kr. på Historiska 
museet, eller den medeltida Bockstensmannen på Varbergs museum. Som 
arkeologiskt bevismaterial i kombination med den av-individualisering som 
tidens gång innebär anses detta vara helt i sin ordning. Det är så att säga okej 
med lik i den arkeologiska museala kontexten, men inte annars. (Vilken tids-
rymd eller rumsrymd krävs för att kroppen skall förvandlas till något annat 
än en människa, och till att upphöra att vara ett etiskt problematiskt utställ-
ningsobjekt?) 
                               
588 Jfr Eva Åhrén, ”En ljusare blick på dödens mystère”, Hjärnstorm nr 56/57 1996, s. 19 f. 
”Med hjälp av stål, eld och ingengörskonst betvingas jordens mörker och föruttnelsens fasor. 
Renhet, upplysning och aktivitet besegrar sönderfall, dunkel och passivitet” ( s. 20). 
589 Natur och Vetenskap nr 4 1998, s. 60 ff. Se även utställningens officiella hemsida 
http://www.bodyworlds.com/en.html (2008-08-06). 
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Teoretiskt kan man säga att moderniteten innebär att kroppen discipline-
ras, civiliseras, individualiseras, isoleras, rationaliseras och hygieniserades 
bort från sjukdom, åldrande, och död, men också från de processer som jord, 
växter och djur gav erfarenhet av.590 Den ryske litteraturvetaren Michail 
Bakhtin använder i sina studier av medeltidens och renässansens karnevals-
kultur uttrycket ”den groteska, öppna kroppen”, för att karaktärisera den 
förmoderna kroppen: ”Denna ofullbordade och öppna kropp (som dör – fö-
der – föds) är inte avskiljd från världen genom klara och precisa gränser, den 
är blandad med världen, djuren och tingen. Den är kosmisk och representerar 
hela den materiellt-kroppsliga världen, uppfattad som det absoluta ’nedre’, 
som den slukande och alstrande principen, som grav och sköte, som ett fält 
som besås och där nya broddar mognar.”591 Denna öppna kropp står i tydlig 
kontrast till "den moderna kroppen”, som är sluten, fullbordad, autonom, 
avgränsad, utifrån visad, icke blandad, individuell, en kropp som "liksom 
renats från födelsens och utvecklingens slagg".592 Därför betyder döden bara 
död, och den sammanfaller aldrig med födelse och växande. Den groteska 
kroppen å andra sidan, är en kropp som befinner sig på tröskeln mellan gra-
ven och vaggan. I avelsen, havandeskapet, födelsen, ätandet, drickandet, 
utförandet av naturbehoven och dödskampen visas kroppens väsen som väx-
ande, föränderlig, överskridande sina egna gränser.593 På liknande sätt talar 
sociologen Norbert Elias om den moderna människan som en ”homo clau-
sus” – den slutna människan, som ett resultat av den civiliseringsprocess 
som också är en individualiseringsprocess, där uppfattningen om den enskil-
da människan som en helt självständig, av andra människor och ting obero-
ende och från dem och naturen avstängd individ förstärktes.594 

Bilden av den döda människokroppen avslöjar människan som organisk 
och förgänglig varelse, suddar ut gränsen mellan det ”djuriska”, materiella, 
och det mänskliga, eller om man så vill mellan natur och kultur. 

I 1500- och 1600-talens anatomiska illustrationer framställdes kroppen 
ofta som ”öppen”, som levande lik, som visar upp sina inre organ595, och 
1700-talets anatomiska modeller i vax utstrålar en förbluffande detaljrik 

                               
590 Adjektiven refererar till Michel Foucaults, Norbert Elias’, Max Webers, och Michail Bach-
tins begrepp (i respektive ordning). Se även Larsson, Kroppens rationalisering, om folkhälso-
upplysning i Sverige under 1700-talets andra hälft, och ett nytt kroppsligt ”ethos” som också 
innebar en ”kroppens profanisering” (s. 22, 65) samt Ekenstam, Kroppens idéhistoria, s. 20 f, 
45 f, 47, 128, 336 ff, 347, 374. 
591 Michail Bachtin Rabelais och skrattets historia. François Rabelais verk och den folkliga 
kulturen under medeltiden och renässansen (1965), 1991, s. 36. 
592 Ibid., s. 35. 
593 Bachtin, Rabelais och skrattets historia, s. 35 f, 39, 59 f, 313–319, 354.  
594 Norbert Elias, Sedernas historia (1939), 1989, s. 65 f, 287, 296, 217, 293.  
595 Se historiska anatomiska atlaser på Historical Anatomies on the Web. US National Library 
of Medicine (2008-07-10) samt illustrationer i Holger (red.), Kroppen. Konst och vetenskap. 
(Nationalmusei utställningskatalog nr  642). 
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realism, som kan väcka både den vetenskapligt nyfikna blicken och den kus-
liga känslan av abjektion.596  

På en datorskärm i utställningen kan man vrida och vända på en mans- 
och en kvinnokropp i genomskärning (det amerikanska The visible Human 
Project, där en man och en kvinna frystorkats och skivats i millimetertunna 
skivor), vilken genom sin blandning av autenticitet och virtuell hygienisering 
knappast blir en ”grotesk” kroppslig kontext i likhet med barockens ”öppna” 
kroppar, men dock ett steg bort från den stil som karaktäriserade den moder-
na anatomiska illustrationen, en stil som idéhistorikern Karin Johannisson 
har beskrivit med orden: ”Den helt rationaliserade kroppen träder fram, inte 
relaterad till någonting utanför sig själv, utan förvandlad till ett kunskapsin-
strument inneslutet i vetenskapens språk. Svävande som egendomliga, alie-
nerade skulpturer i en absolut vit rymd har kroppens delar blivit generaliser-
bara objekt”.597  

Kroppen som maskin 
I denna process var också metaforiseringen av kroppen till maskin viktig. 
Med den moderna vetenskapens framväxt och industrialiseringen blev ma-
skinen rotmetafor för kroppen. Idén hade formulerats av René Descartes 
under 1600-talet men blev etablerad i diskurser om kroppen först under den 
industriella revolutionen.598 Sin stora utbredning i det kollektiva medvetan-
det och språkbruket fick den framför allt efter första världskriget.599  

I populärpress av olika genrer finns den i uttryck som förbränna, ladda 
batterierna, tanka, ur gängorna, bygga, tvättbräda, kroppens larmsystem, 
renovera, reservdelar, nerver som stål, bomber, rattar, kullagerfabrik (om 
muskulös mage), gå ner i varv, hålla ångan uppe, kroppens kemiska fabrik 
(om levern), reparationssystem, trimma, utsliten växellåda (om höftled), och 
ringrostig. I fotbollslag finns det spelande kroppar som är centertanks, för-
svarslås och mittfältsmotorer. I träningstips talas det om att trimma, förbrän-
na, muskler av stål, ben av stål, armar av stål.600 

I utställningen Den sinnrika kroppen är nervcellerna kroppens elektriska 
system, och dosen av signalsubstans fungerar som gaspedal och broms, 
                               
596 Se Encyclopaedia Anatomica. Museo La Specola Florence, 1999, och från samma museum 
en virtuell rundvarndring på http://www.geobeats.com/videoclips/italy/florence/la-specola 
(2008-07-10). 
597 Johannisson, Kroppens tunna skal, s. 46. 
598 Lupton, Medicine as Culture, s. 59: Den franske filosofen Rousseau talade exempelvis i 
slutet av 1700-talet om “sin kroppsliga maskin” (s. 59) och 1814 skrev Thomas Jefferson ett 
brev till John Adams där han liknar sin kropp vid en maskin ( Sherwin B. Nuland, Hur vi dör, 
1994, s. 69). 
599 I exempelvis böcker om etikett, barnavård, sexualupplysning samt annan litteratur som på 
något sätt behandlar mänskligt beteende. Ekenstam, Kroppens idéhistoria, s. 96. 
600 Resultat från en undersökning av kroppsmetaforer i populärpress, inklusive populärveten-
skap, som var en delstudie i uppsatsen Döden, kroppen och moderniteten – en studie av dö-
dens visuella uttryck i samhällshistorisk kontext, s. 63–72. 
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stressen betecknas som gaspådraget, och när du lyfter något blir din kropp 
en lyftkran. Vi får veta att vårt hjärta är elektriskt och att impulserna går 
genom ett ”kabelsystem” av nerver ut i hjärtmuskeln. Pacemakern beskrivs 
som en farthållare. Musklerna karaktäriseras som biologiska kraftmaskiner, 
ögat är vår kamera, och mitokondrien är cellens kraftverk. Om man jämför 
med efterkrigstidens och 1980-talets kraftfulla maskinmetaforik, så som den 
exempelvis kommer fram i en bok om människokroppen från 1982: Den 
levande maskinen, där maskin- och bilmetaforiken är helt genomgående,601 
är det således ingen kraftfull eller överdriven maskinmetaforik som presente-
ras i utställningen. 

I modellerna framställs dock kroppen som mer "elektrisk" och torr, än 
som organisk, köttig, vätskefylld. I avdelningen hjärnan betonas hjärnans 
"elektriskhet" med blippande ljud- och ljussignaler, och i den stora plastmo-
dellen av hjärtat blinkar små elektriska lampor. Utställningens silverglänsan-
de skelett med de svarta kablarna som gör skelettets leder rörliga (fig. 37), 
ger också intrycket av oorganisk robot, med referenser till de amerikanska 
actionfilmerna ”Terminator”. 

Metaforen kan som hävdats i metodkapitlet framhäva aspekter av det den 
beskriver, men därmed döljer den också andra aspekter. I enlighet med den-
na logik framhäver maskinmetaforen kroppens mekaniska egenskaper medan 
de organiska, förgängliga, ”öppna” egenskaperna osynliggörs. Det kan häv-
das att vissa metaforer är ”faktiska” (hjärtat har ett elektriskt impulssystem, 
musklerna är biologiska kraftmaskiner), och att de är pedagogiska för att vi 
via referenser till en för oss känd verklighet skall förstå en annan: det finns 
ju även en omvänd metaforik som beskriver maskiner som kroppar.  

Men maskinen är (ofta) ett slutet system utan öppningar mot eller förbin-
delser med omvärlden. Den är inte på ett direkt sätt beroende av eller nöd-
vändig för andra kroppar.602 En maskin dör aldrig utan går att reparera med 
reservdelar, och om den någon gång slutar att fungera och/eller kasseras så 
genomgår den inte den förmultningsprocess som den moderna människan 
med hjälp av olika metoder söker undvika.603 Maskinmetaforen, som även 
varit populär inom sexualitetens och kroppsträningens diskurser och prakti-
ker (upplysning, rådgivning, pornografi, redskap), kan därmed förstås som 
en del av strävandet efter odödlighet.604 Intressant är här också att det verkar 

                               
601 Barnard (red.), Den levande maskinen. En bok om människokroppen, exempelvis s. 7, 31, 
bild 23. 
602 Maskinen kräver ofta energi utifrån, och kan på det sättet inte sägas vara ett slutet system, 
men den interagerar inte ständigt med och är heller inte beroende av omgivningen som en 
organism. Om vi tar exempelvis bilen, som är en populär metafor för människokroppen, så 
kan den inte heller sägas vara ekologiskt nödvändig för omgivningen på samma sätt som en 
organism. 
603 Genom tekniker som kremering, balsamering, nedfrysning osv. 
604 Sociologen Eva Kärfve gör också en koppling mellan modernitetens accelererande ideolo-
giska individualism och den mekanistiska människouppfattningen som sporras av det dagliga 
umgänget med maskiner. Med den mekanistiska självbilden förtingligas medmänniskor. 
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finnas en tradition av att framställa människokroppen som sinnrik maskin, 
medan andra organismer inte lika ofta framställs med hjälp av denna metafo-
rik, trots den cartesianska traditionen att förstå eller snarare behandla djur 
som själlösa maskiner.605 

Maskinmetaforen har som läkaren Jonathan Miller påpekar varit otroligt 
viktig för att förstå hur människokroppen fungerar. Den tekniska utveckling-
en var helt enkelt en nödvändig förutsättning för den vetenskapliga utforsk-
ningen av kroppen. Den ökande gruvdriften med utvecklingen av pumpar var 
en nödvändig förutsättning för att komma underfund med hjärtats funktion. 
Primitiva samhällen hämtar de flesta förklarande metaforer från naturens 
värld, men när ugnar, smedjor, bälgar och dylikt började existera i männi-
skors praktiska verklighet skapades helt nya metaforer. Genom att jämföra 
sig med de maskiner med vilka människan började bearbeta världen fick hon 
värdefulla inblickar i sitt eget väsen.606 

Detta översätter jag i mer sociologiska termer som att samhällen skapar 
sina metaforer ur en meningsfull omgivning. I det teknologiska samhället 
blir maskinen helt enkelt mer betydelsebärande än tidigare produktionsme-
del. Därmed kanske vi också kan se en tendens i ”postindustriella”, tjänstein-
riktade samhällen att den stora, synliga, mekaniska maskinen blir/är så natur-
lig, gammal eller osynlig, förlagd till externa industricentra eller olje- och 
gruvdrift i ”andra” länder, att den inte längre är lika populär som metafor: 
Teknik och biologi har, i Donna Haraways cyborg-bemärkelse, helt sam-
mansmält till den grad att maskinen som enhet inte längre är synlig, samti-
digt som vi är alienerade från tekniken i det att få vet hur den egentligen 
fungerar, på samma sätt som få egentligen vet hur kroppen fungerar. Vi lever 
inte bara med tekniken utan också genom den, med datorer, robotar, pace-
makrar, proteser och andra kirurgiska reservdelar, telefoner samt bilar och 
andra fordon. Genom och med maskiner lever vi, kommunicerar, arbetar, 
och genom maskiner utlovas vi bli bättre, starkare och vackrare människor, 

                                                                                                                             
”Maskinmänniskan: en del av vår självbild”, Res Publica nr 52 2001, s. 33 f. Hon betonar att 
denna syn gör oss blinda för nätverk och samband mellan människor, men, menar jag, det får 
också konsekvenser för vår syn på vår förbindelse till andra varelser och fenomen. Knut Ove 
Eliassen menar dock, med referens till Donna Haraway, att det egentligen aldrig funnits någon 
tydlig skillnad mellan kropp och maskin och att kritiken mot och rädslan för maskinen är en 
produkt av romantiken: ”Det har egentligen aldrig existerat någon tydlig skillnad mellan 
kropp och maskin, eftersom dessa hela tiden ömsesidigt har format och påverkat varandra 
[…] sedan neoliticums dagar”. ”Den naturliga maskinen: bortom natur och kultur”, Res Pub-
lica nr 52 2001, s. 21. Se min diskussion kring detta i den avslutande delen. 
605 Det skall påpekas att djur ofta förstås och betecknas som ”produktionsmaskiner” i den 
moderna matindustrin. För citat från djurindustrins egna facktidsskrifter, se Singer, Djurens 
frigörelse, 132, 150, 179. Transgena djur och modelldjur av olika slag betraktas också som 
maskiner i en cartesiansk bemärkelse (jfr Holmberg, Vetenskap på gränsen), men detta sker 
inom en sluten värld eller diskurs. I utställningen Ecology på Natural History Museum i Lon-
don förklaras fotosyntesen genom en uppförstorad modell av en ”Leaf-facory” (lövfabrik). Se 
även museets hemsida http://www.nhm.ac.uk, under ”green zone”: ”ecology”. 
606 Jonathan Miller, Vår sinnrika kropp och hur den utforskats, 1982, s. 181 ff, 183 ff. 
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exempelvis i gymmet eller med bärbara musikmaskiner. Detta diskuteras 
vidare under rubriken Natur och kultur i del III. 

Människor bland andra organismer: Jämförande anatomi 
Även om människan framställs som separerad från övrig natur, jämförs hon i 
vissa fall med andra varelser. På avdelningen "Lyssna på olika hjärtan", kan 
man lyssna till hjärttonerna hos olika däggdjur. Här representeras människan 
av en äldre vit mans huvud (fig. 38), jämte en elefant och en ekorre. 

 
Fig. 38: Jämförande anatomi i Den sinnrika människan: Lyssna på 

olika hjärtan. 

Det åskådliggörs att ”olika djur har olika tänder” via konstgjorda huvuden av 
krokodil, zebra och björn med uppspärrade käftar, men när människans tän-
der visas görs det på en dataskärm bredvid. Samma sak på avdelningen 
"hjärnan", där den mänskliga hjärnan visas separerat från djurens,607 och 
avdelningen ”synen”. Människan jämförs med djuren men jämställs inte. Ett 
konstgjort människohuvud med uppspärrad mun bredvid de andra djurhuvu-
dena på väggen skulle lätt verka absurt. (Å andra sidan utgörs ju själva in-
gången av ett stort mänskligt huvud, vilket kan tolkas som lika absurt och i 
Bakhtinsk mening groteskt och ”karnevaliskt”. Det kan tolkas som en (post-
modern) reaktion på modernitetens stela presentationssätt, en anpassning till 
den leka-lärpedagogik som delvis hämtat inspiration från nöjesfältens 
estetik.). 

Att olika djur har unika sinnesförmågor behandlas under rubriken Djurens 
sinnen: ”Djur kan uppfatta företeelser i omgivningen som vi människor över 
huvud taget inte noterar”, exempevis att ”vårtbitaren smakar med fötterna 
och hör med sina knän”. Detta kan ses som en relativisering av människans 
uppfattning av världen. Med Crists’ distinktion mellan internatistisk och 
externalistisk skildring och Lykkes och Brylds tilllämpning av denna distink-
                               
607"Hjärnor i olika former" visar ett podium med tre uppstoppade djur: rovfågel, grävling, 
hare, samt deras (konstgjorda) hjärnor bredvid.  
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tion i analysen av vetenskapsdokumentärer, kan man tolka framställningen 
som ett närmande av en internalistisk hållning, där utställningen erbjuder 
besökaren att se och uppleva världen ur andras perspektiv.608 

I modern tid har det inte, i enlighet med den åtskillnadsprincip som jag ta-
lat om, varit vanligt att ställa samman mänskliga skelett med djurskelett så 
som man gjorde i de anatomiska teatrarna eller exempelvis i Göteborgs na-
turhistoriska museum under 1800-talet609. Därför kan jämförelsen med andra 
djur, som också fanns i Riksmuseets tillfälliga tema- utställningar under 70-
talet (tema tänder, ögat och så vidare) och som ingår i en anatomiskt jämfö-
rande tradition, ses som ett tecken på förändring. Dock kvarstår den rumsliga 
separeringen, och vi liknas mer vid maskiner än vid organismer. Framför allt 
är det signifikativt att människan inte presenteras i dioramor i sitt ”habitat” 
eller ”ekologiska sammanhang” så som många av de andra arterna i övriga 
utställningar. Människan framställs som den anatomiskt slutna kroppen och 
inte den interagerande/ekologiska kroppen.610 

Kön, ålder, variation (”etnicitet”) 
Normen för den ideala kroppen har i både vetenskapens och konstens bilder 
varit den västerländske vita mannen, sedd genom antikens och klassicismens 
idealmått. Leonardo da Vincis medelålders man inskriven i en cirkel och 
kvadrat (1487–1513) är ett utmärkt exempel (fig. 39)611 och den kropp som 
ofta framställs som evolutionens slutpunkt är ett annat. 

                               
608 Crist, Images of Animals samt Lykke & Bryld, ”Kønsceller, mikrober og mariehøns. Vi-
denskapsdokumentärens cyborg-blik”. 
609 Jfr planer i Göteborgs museum 1861–1911, s. 144.  
610 Undantaget texten ”Det livsviktiga syret”: ”Du behöver syre för att leva. Kroppens celler 
använder syre för att skapa energi. Energin behövs för att cellerna skall fungera. Utan energi 
kan du varken tänka eller röra dig.”  
611 Om manskroppen som norm i konst och vetenskap, se Karin Sidén, ”Människokroppen 
som ideal och avvikelse”, i Holger (red.), Kroppen. Konst och vetenskap. 
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Fig. 39. Leonardo da Vinci: Vitruvianske mannen. Fig. 40: Bilden av människan i rymden: 
plaketten på Pioneer 10 1972 (design Carl Sagan och Frank Drake, foto: NASA-ARC). 

I 1500- och 1600-talens anatomiska illustrationer framställdes som nämnt 
dock kroppen ofta som ”öppen”, som levande lik, som visar upp sina inre 
organ. I de senaste decenniernas vetenskapliga illustration är mallen för den 
normala kroppen ofta den smärta, vita, icke-handikappade kroppen, men nu 
mer sluten och maskinlik, av båda könen, implicit heterosexuell utan erotis-
ka laddningar eller dödssymbolik (se exempelvis den bild som skickades ut i 
rymden 1972 för att representera ”människan” (fig. 40612) men ofta ”en av 
varje ras”, liksom i de pedagogiska böcker om kroppen, som vänder sig till 
barn. ”Så funkar det: kroppen” av Joe Kaufman från 1976 är ett gott exem-
pel, eller nämnda ”Den levande maskinen – en bok om människokroppen”, 
från 1986. Den vita manliga kroppen utgör dock fortfarande ofta norm och 
ideal, vilket även är känt inom medicinsk litteratur och praktik. 

På Natural History Museum i London finns slående exempel. I deras Hu-
man Biology- utställning, som har ungefär samma koncept som Den sinnrika 
människan, finns en monter med en naken man, en kvinna, en flicka och en 
pojke, alla kritvita (fig. 41). Titeln lyder ”Before and after puberty”, men 
utan textläsning kan också bilden av kärnfamiljen tolkas in. Längst fram står 
den skäggprydde mannen och pojken; pojken i självsäker kontrapost med 
upprätt huvud, mannen bredbent och upprätt, medan kvinnan och flickan står 
bakom, kvinnan tittande ner och flickan med händerna på ryggen, ”behag-
fullt” böjd nacke och ett tvetydigt leende. Mönstret med ”han” framför och 
”hon” bakom, han upprätt och självsäker, hon nedböjd, syns således även 
här.613 

                               
612Se utförliga beskrivningar och förklaringar på Wikipedia, sökord ”Pioneer plaque” (2008-
05-07). 
613 Samme man återkommer framställningen av primaternas evolution. 
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Fig. 41: “Before and after Puberty” i Human Biology, Natural 
History Museum, London.   

I Naturhistoriska riksmuseets kroppsutställning är dock den nakne mannen 
frånvarande, med undantag av den manliga écorchén, det vill säga den hud-
flådda ”muskelmannen” eller ”muskelmannekängen, som sträcker ut sig på 
ett podium (fig. 42), enligt klassisk modell med rötter i 1500, 1600 och 
1700-talens anatomiska atlaser och planschverk. 
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Fig. 42: Écorché i Den sinnrika människan. Fig. 43: Ammande i Den sinnrika människan.

  

Framställningen av kvinnan lutar sig liksom écorchén på en gammal ikono-
grafi: Ett stort softat foto av en ung, leende mor med ett spädbarn vid bröstet 
(fig. 43), som tydligt refererar till den kristna bildtraditionen med madonnan 
och barnet. Denna bildtradition fick ett nytt ideologiskt innehåll med det nya 
modersidealet runt 1800 då tanken om det ”naturliga moderskapet” tog fäste 
i motstånd mot tidigare praktiker att lämna sitt barn till en amma eller att 
dela på barnomsorg och amning. År 1790 ammades 90 procent av spädbar-
nen i Paris av någon annan än modern.614 Vid denna tid, då den borgerliga 
kärnfamiljen växte fram och staten alltmer började kontrollera befolknings-
tillväxt och barnadödlighet, användes bilden av ”den ömma, lyckliga mo-
dern” med barnet vid sitt bröst för att få kvinnor att börja amma samt för att 
skapa en kärnfamiljsideologi där kvinnan höll sig borta från det offentliga 
livet och den formella maktens sfärer. I upplysningsböckers illustrationer 
och familjeporträtt avspeglas denna ideologi: frodiga, ammande mödrar ute i 
naturen, flankerade av lamm som diar får; svala överklasskvinnor som milt 
leende övertar sitt barn från ammans vård. I uppfostringsromanen Émile 
(1762) propagerade Rousseau – som ansåg att kvinnan av naturen är kärleks-
full, självuppoffrande och beroende – för amningen som moderskärlekens 
högsta uttryck. Ammorna bannlystes och modern uppmuntrades själv ge sitt 

                               
614 Marilyn Yalom, Bröstens historia, 1999, s. 115 (hänvisar till Elisabeth Badinters Den 
kärleksfulla modern. Om moderskärlekens historia) 
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barn bröstmjölk.615 Processen hängde samman med övergången från feodalt 
ståndsamhälle till borgerligt industrisamhälle, där kvinnorna som förut arbe-
tat eller vistats både innanför och utanför hemmet successivt hänvisades till 
det ”privata”.616  

Bilden i utställningen framställs i avdelningen ”Matspjälkningen”, och 
syftar till att undervisa om amningens betydelse för näringstillförsel, immun-
försvar och bindningen mellan mor och barn: Efter orden om näring och 
immunförsvar fortsätter texten: ”I samband med amningen bildas hormonet 
oxytocin: oxytocin är bland annat ett lugn- och rohormon. Det förstärker 
bindningen mellan mor och barn”. Bilden är del av den vetenskapliga bild-
tradition som framställer kvinnokroppen endast i samband med reproduktion 
och graviditet617 (utställningen innehåller för övrigt inga inslag om reproduk-
tion). Genom bildval, färg och ljussättning kan den också sägas romantisera 
denna. Den unga modern utstrålar harmoni och lycka, och det softade ljuset 
ger det speciella ”sken” som nyblivna mödrar förväntas avge, vilket också 
leder associationerna till madonnans gloria: det heliga moderskapet. Den 
visuellt cirkulerande associationskedjan kvinna–moderskap–mjukhet–
naturlighet–omsorg (jämför metaforen ”mjuka frågor” inom politisk 
diskurs), som producerats genom eviga madonnabilder, Rousseaus amnings-
projekt, sjuksköterskor och barnkammarens bilder av skyddsänglar, be-
fästs.618 Huruvida det spelar någon roll för "bindningen" om det är en biolo-
gisk förälder eller man eller en kvinna som håller i och tar hand om barnet, 
diskuteras inte. (Enligt Uvnäs-Moberg produceras oxytocin av alla oavsett 
kön vid beröring, avslappning och i situationer av välbehag och njutande). 
Föreställningar om det naturliga moderskapet som får sin betydelse i frånva-
ron av mannen och/eller andra närstående framträder och reproduceras. 

I utställningen Human Biology på Natural History Museum i London för-
klaras det i berättelsen om barnets tillkomst och utveckling hur hjälplöst 
spädbarnet är och att modern fortfarande måste hålla det varmt, tvätta det 
och föda det.619 Vid informationen om hormoner frågar sig en modell av en 
pojke: ”What tells my body when to grow?” och en modell av en man: 

                               
615 Yalom, Bröstens historia, s. 115, 120 ff och Carol Duncan, ”Lyckliga mödrar och andra 
nya idéer i det franska 1700-talsmåleriet”, i Lindberg (red.), Konst, kön och blick. Feministis-
ka bildanalyser från renässans till postmodernism, 1995, s. 148, 156 ff. Om bröstens och 
amningens politiska historia se Yaloms rikt illusterade verk, speciellt s. 114 ff. Om Mariabil-
dens profanisering och sekularisering från renässans till 1800-talets kult av olika mer eller 
mindre massproducerade framställningar av den heliga familjen, se Hedvig Brander, ”Ma-
donnan som borgerligt kvinnoideal”, Paletten nr 3 1975, s. 33 f, och Christan Chambert, Anna 
lena Lindberg & Barbro Werkmäster, ”Kvinnan i konsten”, Paletten nr 3 1975, s. 5. 
616 Jfr Merchant, Naturens död, s. 171 ff. 
617 Jfr Eva Åhrén Snickare, “Kroppar av vax. Modeller och preparat i konst och vetenskap”, i 
Kroppen. Konst och vetenskap, s. 193. 
618 Jfr Samuelsson, ”Mellan tvetydighet och konvention. Om omsorgen i konsten”, i Att vara i 
omsorgens mitt, s. 68–90. 
619 ”Beginnings of Independence”: ”What does the mother still have to do for the baby? Keep 
it warm, clean it, feed it”. 
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”What turns my digestion on”? medan kvinnan frågar sig: ”What tells my 
body to make milk”, och flickan: ”What will decide when my breasts start to 
grow?” 

Om vi undantar de öppningar mot omvärlden som sinnena beskriver, fram-
ställs kroppen i Den sinnrika människan på det hela taget som en sluten 
funktionell mekanism som varken påverkas av eller påverkar omgivningen, 
eller som åldras.620 Det sätt den är påverkbar på är genom allergi (och här 
återkommer getingen i ”Getingstick kan döda”), men framför allt genom 
individuella handlingar: negativt genom rökning och alkohol (varnande bild 
av en skrumplever och en förkolnad lunga), positivt genom att träna upp sin 
kropp ("Att röra på sig är både nyttigt och roligt" bredvid bild av löpare och 
idrottande flicka) och genom att med genom andningsövningar och koncent-
ration ta kontroll över bland annat stress ("Lär dig styra din kropp", "Ta kon-
troll över kroppen".)621 

Berättelsen är ”Den fantastiska människokroppen” och hjälte är den som 
är hälsosam och rör på sig, samt möjligtvis den ammande modern. Texterna 
övertygar genom faktakonstruktionens säkraste modaliteter. Metaforen ma-
skinen är närvarande men relativt blygsam. I jämförelse med genren utställ-
ningar om människokroppen är framställningar av sex, reproduktion och 
barnets utveckling här frånvarande. Andra frånvaranden är kroppens kultu-
rella, sociala kontext, interaktion med andra kroppar och ämnen i miljön, 
döda kroppar, och ”autentiska” preparat. 

En högst signifikant frånvaro i kontexten av museets övriga berättelser är 
att människan, såsom vanligt i denna genre, inte presenteras i sitt habitat i 
ekologiska, evolutionära termer eller inom ramen för en evolutionär berättel-
se. På så sätt förstärks intrycket av människan som en separat och speciell 
organism, som står utanför natur, miljö, evolution och naturens föränderlig-
het. 

Genus, ålder och mänsklighet i filmen Människokroppen622 
Syftet med den BBC-producerade filmen Människokroppen (The Human 
Body) är att berätta om den mänskliga kroppen med ramhandlingen en dag i 
en familjs liv. Producenterna ”ville visa en dag i livet, biologi och mänsklig-

                               
620 En framställning av en gråhårig mans huvud samt en serie bilder av hur skelettet åldras i 
höftleder och bäcken kan sägas avvika från åldersnormen. 
621 I gestaltningarna av de moraliserande budskapen syns paralleller till 1800-talens kringre-
sande vaxkabinett. I dessa kunde man bland annat få skåda i vax modellerade naturtrogna 
exempel av ”insidan av en supares mage”, samt bakom skynken de hemska följderna av syfi-
lis eller ”självbefläckelse”. Ett kringresande vaxkabinett, s. 12.  
622 The Human Body, 2001, Producent: BBC Worldwide, Discovery Pictures och The Learn-
ing Channel, i samarbete med The Maryland Science Center och The Science Museum. Cos-
monovapremiär 30 november 2001, sedd 2006-01-31. 
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het i kombination.”623 Vi får följa Heather, 30 och hennes man, 30, som vän-
tar sitt första egna barn men som tar hand om två syskonbarn. Berättelsen 
avviker från en realistisk kronologi på så sätt att vi under en och samma dag 
får följa Heathers graviditet till slutet. Filmen inleder med hud i närbild och 
speakern beskriver människan som ”100 procent unik”. Därefter börjar själ-
va berättelsen med en vy över en småstad/förort med klipp till en vit villa 
vari råder morgonbestyr: Kvinnan sköter frukostbestyren och väcker barnen. 
Pojken Luke vaknar och bilder av det uppspärrade ögat i närbild ger en in-
troduktion till att vi skall få se ”vardagslivet på ett sätt som vi aldrig gjort 
förut”. Kroppen utför kontinuerligt en massa saker som är osynliga för oss. 
Mannen rakar sig i badrummet och ett skärsår ger anledning till att diskutera 
blodkropparna, hur de dör och förnyas. Till bilder av hur kvinnan sysslar i 
köket berättas det om hur hjärnceller skrumpnar och dör. Människan be-
skrivs som ”den mest sinnrika mekanismen på jorden”. Heather sitter upp-
krupen i en vit soffa och berättar om sin graviditet, framför allt om hur 
spännande och roligt det är. I nästa inslag ger sig pojken Luke av från hem-
met på cykel. Vi får se hans färd ur ett ”värmeperspektiv”, med värmekame-
ra, där de varmaste partierna är vita och gula. Vi får veta att allt som lever 
(”och några som inte gör det”, vid inslag av moped), avger värme, för att 
kyla av kroppen. En annan kamera visar hur kroppen avger värme som rök. 
Röntgenkameran ger en annan bild, där vi får se Luke som ett cyklande ske-
lett. Framför allt visar röntgen hur komplicerade rörelser skelettet kan göra. 

Till en bild av en krypande bebis, efterhand som datoranimerat skelett, 
berättar speakern om att krypandet innebär vår första rörelse i och utforskan-
de av världen. Härnäst får vi se Heather igen, nu simmandes i en bassäng: 
”De stunder jag känner mig närmast babyn är när jag badar och simmar”. 
Med besjälad röst berättar hon om upplevelserna av graviditeten med ord 
som ”Babyn har verkligen tagit över; det känns inte riktigt som att man är 
sin egen person längre”. Musiken är stilla romantisk. Denna romantik blir en 
ingång till bilder av embryots utveckling, först datoranimerade, och sedan 
med kamerabilder. 

I nästa inslag är mannen på väg till jobbet: ”Hejdå älskling”. Till fartig 
rockmusik åker han iväg med en kollega i en bil. Detta inslag illustrerar 
hjärnan och medvetna och omedvetna handlingar: Mannen ser sig inte för 
och tvärnitar mitt framför en annan bilist: Eftersom vår hjärna är så kraftfull 
klarar den av det mesta, men ibland tar den bara över vilket kallas reflex – en 
omedveten handling. Vi får se den elektriska impuls som denna reflex inne-
bär – ”här fångad på bild för första gången”. 

I nästa inslag syns babysim: Mammor med sina bebisar i en bassäng, vil-
ket får illustrera den medfödda dykreflexen. Undervattensbilder av simman-
de bebisar med vidöppna ögon framkallar förtjusta utrop och kommentarer 
av filmpubliken runt om mig. Speakern berättar att vissa tror att reflexen är 
                               
623 Pressmaterial, Riksmuseet 2001-11-27 (hemsidan 2006-02-01). 
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en rest från en eventuell tid som vattenapor, medan andra tror att den är ett 
minne från tiden i fostervattnet. Men det ”förblir än så länge ett av späd-
barnsperiodens underbara mysterier.” Vi får återigen se Heather, nu på ultra-
ljudsundersökning: ”Den är jättesöt.” ”Det var helt underbart att få se den.” 
Efteråt äter Heather lunch med en väninna, vilket föranleder ett inslag som 
berättar om matens färd ner i tarmen och hur näringen fördelas och tas upp, 
där magsäcken beskrivs som en ”biologisk mixer.” Inifrånbilderna av maten 
och mixandet samt hur den gula gallan sprutas ut framkallar utrop av äckel 
från omgivande publik. För Heather innebär detta dock, påpekar speakern, 
energi för att skapa nytt liv. Det pågår en ”förbluffande byggnadsprocess 
inuti henne.” Detta föranleder ett inslag om befruktningen. En äggledare har 
förstorats 50 000 gånger och där hittar vi ett ägg – ”den största cellen. De 
måste möta de minsta cellerna: spermierna”. Ljusrosa datoranimerade sper-
mier ”simmar längst med äggledarens väggar på jakt efter ägget.” Varje 
spermie innehåller den DNA-information från fadern som skall sam-
mansmälta med DNA-informationen från modern. 

Vi ser två smala, vita, dykande kroppar, en man och en kvinna, till spea-
kerns röst om att människokroppen är invecklad och komplex och kan utföra 
häpnadsväckande saker, vilket också kopplas till bilden av Luke – pojken i 
familjen – som spelar basket, där det bland annat sägs att ”Lukes hjärta och 
lungor arbetar med gasen i botten”, med bilder av ingången till lungan, dess 
förgreningar samt hur syret drivs ut i blodet ”för att driva alla processer i vår 
kropp […] mot vårt otroliga systems motorrum”: det pumpande hjärtat. Till 
dramatisk musik ser vi hjärtats pumpande kammare. Härpå följer ett inslag 
om puberteten, som inleds med en skolgårdsbild från skolan, där pojkar och 
flickor tisslar och tasslar om och med varandra. Vi förvandlas inte bara emo-
tionellt, utan också biologiskt, säger speakern. Förvandlingen beskrivs som 
en ”biologisk revolution” som drivs av ”kroppens mest kraftfulla kemikalier: 
hormonerna”. Unga tonåringar berättar om sina problem och förvandlingar, 
bland annat berättar en flicka om att hon började bli intresserad av killar i 
tioårsåldern. Vi får se närbilder på hur finnar uppstår och på hår och svett: 
”Det är som en skog”, fnissar en av tonåringarna i filmen. 

Vi får åter se Heather liggandes på rygg i sin soffa smekandes sin mage 
till stilla, romantisk musik, och vi får ta del av hennes tankar igen: Hennes 
mamma har sagt till henne att …”att veta att under resten av ditt liv kommer 
du ha någon som du älskar mer än dig själv” och det är nog sant, jag älskar 
ju min man och tänker väldigt mycket på honom, men ”det finns ingenting 
som är viktigare [än babyn]”. 

Vi får se den unga flickan på sitt rum dansande till musik och letande i sin 
garderob. Speakern berättar att ”just nu finns det ingenting som är viktigare 
för henne än vad hon skall ha på sig nu efter skolan”. Denna scen diskuterar 
hörseln och örats uppbyggnad. Vi får bland annat se snäckan uppförstorad 
25 000 gånger. 
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Ett mellanspel berättar om hur fantastisk kroppen är, ”men det mest häp-
nadsväckande är det som sker i en kvinnas kropp.” Vi får här i time-laps-
fotografi se Heathers yppiga gestalt i en blå fotsida klänning vandra fram 
genom sin förvandling med större och större mage. Hon menar att detta in-
nebär ett ”enormt ansvar”, att det kommer att bli ”en fantastisk resa”, och att 
det är ”fantastiskt att min kropp kan veta vad den skall göra”. Filmen avslu-
tas med födelsescenen från BB med mannen och kvinnan tillsammans och 
hur hon krystar fram barnet. Med lyckliga ansikten ser de två på barnet, och 
slutligen ses alla tre tillsammans vid den vita soffan i hemmet. Speakerrösten 
avslutar med att säga att det mest fantastiska av allt är hur hjärnan och krop-
pen i samarbete ”gör oss till något mer än ett biologiskt system: De gör våra 
kroppar mänskliga.” 

Kärnfamiljen (vit och heterosexuell), bestående av en man och en kvinna, 
en pojke och en flicka, är till synes idealbilden för skildringar av den mänsk-
liga kroppen: På Natural History Museum i London ser vi denna uppställ-
ning i ”Before and after Puberty” (fig. 39). I och för sig åsyftas i denna in-
stallation inte kärnfamiljen, utan man och kvinna före och efter pubertet, 
men konnotationerna leder dit. Det finns fyra slags kroppar: en manlig, en 
kvinnlig i fertil ålder, en pojkes, en flickas. I filmen ligger fokus och utrym-
me på kvinnans graviditet, vilket också stämmer överens med tesen att kvin-
nokroppen oftast framställs i samband med reproduktion, och det värderande 
påståendet om att det ”mest häpnadsväckande” är det som sker i kvinnans 
kropp i samband med reproduktion, kan sägas innebära både en uppvärde-
ring av, men också en reproduktion av, devisen om barnafödandet som sam-
hällets och kvinnans viktigaste och mest värdefulla uppgift. Hon står också 
för reproduktionsbestyren i hemmet, talar med mild och lugn röst, samt 
framställs mot bakgrund av lugn klassisk romantisk musik. Inslaget där hon 
bär en fotsida blå mammaklänning kan sägas referera till bilden av jungfru 
Maria, som i avbildningar ofta bär en blå mantel, symboliserande renhet.624 
Mannen däremot framställs i samband med utgång från hemmet, med rock-
musik, bilåkande, samt i tal om hjärnans reaktioner. Pojken framställs också 
i samband med utgång från hemmet, cyklande, spelande basket, det vill säga 
i det offentliga rummet, aktivt utåtriktad. Hans hjärta och lungor arbetar med 
gasen i botten. Flickan dansar och lyssnar på modern dansmusik, dock inom 
hemmets ramar, i en framställning av örats funktion, och hon framställs som 
endast intresserad av kläder. 

                               
624 Jfr Lykke & Brylds analys av Lennart Nilssons Kärlekens mirakel (2000), där ramhand-
lingen om det vita, heterosexuella medeklassparet ”formes som en universel og mytisk fortæl-
ling om bryllup, samleje og fødsel – som inkarnationen af det ”urgamle” kælighetsmøde 
mellem en kvinde og en mand.” Kvinnan framställs i enlighet med ”traditionelle klichéer om 
Moderkvinden. Hon har yppigt-moderlige former, hun er lyshåret, hvithudet og jomfruerligt 
klædt i hvidt eller meget lyst tøj …”. ”Kønsceller, mikrober og mariehøns. Videnskapsdoku-
mentärens cyborg-blik”, s. 191 f. 
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Heterosexualiteten naturliggörs genom att framställa puberteten som ett 
spel av motsatta hormoner, där hormonerna sätter igång ett intresse för det 
motsatta könet. 

Hjärnan förstås som medvetandet och det är detta som gör våra kroppar 
till mänskliga kroppar, och i de värderande utsagorna om hur fantastisk, unik 
och komplex just människokroppen är, finns en underliggande förgivettagen 
antropocentrism och föreställning om människan som ”skapelsens krona”. 

 
Kvinna                             Flicka  Man                               Pojke 
Graviditet                          Dansar 
Barn                                   inne på sitt  
Stillsam klassisk musik      rum 
hushåll                               Intresserad   
matsmältning                     av kläder 

Utgång från hemmet       Utgång 
Rockmusik                       Cyklande 
Bilåkande                         spelande  
Hjärnans reaktioner           basket 

Inne/det privata Ute/det offentliga 

Tabell 2: Genusmönster i filmen Människokroppen, Cosmonova. 

 

Att göra det marginella centralt. ”Kuriosans” 
försvinnande och möjliga betydelser 
Som jag nämnde under rubriken ”Utveckling av perspektiv och frågeställ-
ningar”, brukar museihistoriker och museologer oftast förpassa det vi idag 
kallar ”kuriosa” till marginalerna i sina berättelser. Det anses vara en ovä-
sentlig, kanske pinsam del av ett museums eller akademis historia, eller så 
förläggs den i historieskrivningen till det förmoderna museet och kuriosaka-
binettet. De äldre biografierna nämner den som en kuriös och för det veten-
skapliga framstegets pinsam parantes, och i nyare museologisk litteratur får 
man leta förgäves efter analyser av dess plats och funktion. Jag vill snarare 
lyfta fram detta marginaliserade fenomen – och frånvaron av det – som nå-
got centralt.625 Vad betecknades/betecknas som kuriosa och varför? Vad 
betydde och betyder den och vilka möjliga nya betydelser kan den få? 

Runt sekelskiftet 1800 började det avvikande utdefinieras från ”seriöst ve-
tenskapliga” samlingar – vi minns exemplet ”tummen av ett sjörå” som för-
svann då. I instruktionerna från Vetenskapsakademin 1799 skall intendent 
och uppsyningsmän kontrollera 

                               
625 ”Aspekter som förträngts till gränsen av icke-existens lyfts genom dekonstruktionen fram 
till det centrala; det marginella förvandlas alltså till det huvudsakliga” (Alvesson & Sköld-
berg, Tolkning och reflektion, s. 235). 
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och vid handen gifwa om mot förmodan sig wid dess förwaltande någ-
ra oordningar skulle sig insmyga. Wid Cabinettets rangerande har in-
tendenten at för hvar Class följa de godkändaste Systemerna, och det 
så, at ingenstans Species af olika Classer och genera sammanblan-
das.626 

I sin analys av tre viktorianska museer menar Carla Yanni att kritiken och 
utdefinerandet av kuriosan under 1800-talet berodde på den kombination av 
systematik och kristendom som kom till uttryck i den ”naturliga teologin”: 
natur och kultur skulle ej sammanblandas och missbildningar var inte repre-
sentabla varken för seriös vetenskap eller Guds perfekta verk.627 

Även idag betraktas framställningar av det som betecknas som abnormt 
som ovetenskapliga och populistiska. Under hela 1900-talet har det dock 
alltid funnits någon monter kvar som på ”publikens begäran” visat ett urval 
av det missbildade, avvikande och exotiska, som således blir definitionen på 
det kuriösa, vars ursprungliga betydelse är det som väcker nyfikenhet.628 
”Den föraktfulla biton av något skrattretande och löjligt, som ordet kuriös nu 
har, framträder först i slutet av 1700-talet.”629  

Från min barndom minns jag fascinationen inför de sammanväxta siame-
siska tvillingarna på Göteborgs naturhistoriska museum och dessa visas 
fortfarande tillsammans med bland annat en tvåhövdad kyckling, ett huvud 
av en tvåhövdad kalv, en tvåhövdad orm, torkade kräldjur, hajkäkar och 
sjömanssouvenirer, i en monter med syfte att visa hur en ”gammaldags” 
utställning kunde gestalta sig (fig. 44).630 

                               
626 Lönnberg, ”Kungl. Vetenskapsakademiens Naturaliekabinett 1739–1819”, i Naturhistoris-
ka riksmuseets historia, s. 9. Insekter, kräftdjur ordnas efter ”Fabricii system”, mineralsam-
lingen var ordnad efter ”Cronstedts mineralogi”, s. 11. 
627 Yanni, Nature’s Museums. s. 14, 20, 63 ff. I denna naturliga teologi fanns också en hierar-
ki bland varelserna mot det mer komplexa där människan stod i topp (s. 65). Hon betonar att 
vid Darwins genombrott accepterade de flesta vetenskapsmän hans teori men de behöll på 
samma gång sin religiösa tro (s. 85, 115). 
628 Enligt Löwegren var kuriosakabinett en av de många termer som användes för samlingar 
under 1600 och 1700-talen, och definitionen var enligt Neickelius spridda handbok Museo-
graphica 1727 en samling föremål som har förmåga att väcka intresse för vetenskapliga pro-
blem eller genom sin sällsynthet och egendomlighet har något större intresse. Termen genom-
går en betydelseförskjutning genom 1600 och 1700-talen. En forskare, läkare eller lärd munk 
betecknades ”Curiosus” och det låg också i begreppet att man intresserade sig för det mystis-
ka eller monstruösa. 1710 bildades i Uppsala Collegium Curiosum – ”de vetgiriges gille” som 
senare blev Kungl. Vetenskapssociteten. Ett föremål var kuriöst om det var ovanligt, uppväck-
te vetgirighet eller erbjöd ett vetenskapligt problem. Löwegren a.a., s. 34–37. 
629 Ibid., s. 35 
630 Kabinettet iordningställdes 1963 för att ge en bakgrund till det moderna museet: ”I sam-
band med museets modernisering till en ’biologisk informationscentral’ ville Hubendick ha 
kvar en monter som i koncentrerad form visade museets ursprung och grund i de gamla natu-
raliesamlingarna. De sammanväxta tvillingarna visades redan från 1923 på valsalsbalkongen.” 
Brev från Sture Myrén 2008-09-05. 
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Fig. 44: ”Naturaliekabinett”, Göteborgs naturhistoriska museum. Fig. 45: De siamesiska 
tvillingarna (detalj av föregående). 

     
Fig. 46: Skelett av tvåhövdad kalv, ”Naturkabinettet”, Riksmu-
seet. 
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Under tecknet ”kuriosa” kan vi i museisammanhang finna: 1. Missbildning-
ar/abnormiteter, 2. Det exotiska631, 3. Föremål från myternas och sagornas 
värld, exempelvis sjöjungfrur, enhörningshorn, hydror (vilka tillverkades av 
kroppsdelar från olika djur). På Riksmuseet finns en rest kvar: kalven med 
två huvuden (vilken skänktes 1941), i den mindre utställningen Naturkabi-
nettet, som vill visa delar av de äldre samlingarna i ”gammal stil”. Glas-
montrar med monterade och på andra sätt preparerade djur, skelett, hudar 
och mineraler, alla med gamla etiketter, ger en illustration av en ”äldre” ut-
ställning inom ramen för diskursen om biologisk mångfald. Här finns bland 
annat ihoppressade torkade krokodilskinn, sköldpaddor, ormar, spektakulära 
fiskar och fåglar och en låda full med kolibrier. På en hylla bland sengånga-
re, bältdjur och panda ser vi en tamkatt, ”död i Stockholm 1970”, vilket visar 
på ett undantag från regeln att husdjur inte visas. Forskningens uppgift att 
beskriva och dokumentera mångfalden och att kartlägga släktskapsförhållan-
den betonas i den inledande utställningstexten, samt föremålens nytta för att 
upptäcka miljögifter.  

Här finner vi alltså den tvåhövdade kalven i en monter. Vid ett av mina 
besök vintern 2000/2001, när utställningen Naturkabinettet ej ännu fanns, 
stod denna kalv tillsammans med hunden Turko, dåvarande kronprinsen 
sedermera Gustav V:s hund, i biljetthallen.632  

Bredvid kalven står ett ”skelett av kalvfoster med två huvuden” (fig. 46), 
enligt etiketten från Sjöholm 6 oktober 1891. I en kort kommenterande text 
förklarar museet att: 

… Människan har alltid fascinerats av missbildningar och i äldre, hi-
storiska naturaliesamlingar förekommer de ofta. Missbildningar före-
kommer hos ett flertal arter, även hos människan – tänk på siamesiska 
tvillingar. Kanske finns svaret i det befruktade ägget, den nya biologi 
som utvecklas idag med forskning om gener och DNA kan ge oss sva-
ret på alla dessa frågor. 

Visningen legitimeras således genom att försöka belysa missbildningar på ett 
modernt vetenskapligt plan, att den nya tekniken skall lösa (eller ge svar på 
orsaken till?) abnormiteternas gåta, när den kanske egentligen finns kvar på 
publikens begäran. "Då man i senare tid försökt ta bort de värsta abnormite-

                               
631 I exempelvis dokument från 1806 respektive 1808 vid Kungl. Vetenskapsakademin var 
innebörden av Curiosa det som vi idag förstår som ”etnografica”. Jfr Lönnberg, ”Kungl. 
Vetenskapsakademiens Naturaliekabinett 1739–1819” i Naturhistoriska riksmuseets historia, 
s. 15, 17. Lönnberg använder också ordet när han beskriver de tidiga samlingarna: ”Smärre 
curiosa såsom t.ex. citron, vuxen uti en annan, dubbla ägg o.s.v. förekomma emellertid ej så 
sällan.” Ibid., s. 3. 
632 Hunden, som sades ha bitit kronprinsen 1880, stod länge nära entrén. Brusewitz, ”Riksmu-
seet genom tiderna”, i Naturen berättar, s. 27. Men varför hunden bredvid den tvåhövdade 
kalven? Hunden blir i sammanhanget kuriös inte bara eftersom han sägs ha antastat en kung-
lighet, utan också för att uppstoppade husdjur och sällskapsdjur förefaller vara tabu på natur-
historiska museer. 
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terna har publiken protesterat, ett fenomen som vi mött även i Naturhistoris-
ka riksmuseet. Den attraktionskraft som ligger i nervkittlande enstaka objekt 
eller utställningsavsnitt kanske ändå bidrar till att andra teman får sin be-
skärda del av publikens intresse".633 

Liknande förställningar och värderingar om kuriosa och gamla tiders mu-
seer framträder i besökarguiden över Göteborgs naturhistoriska museum: 

Naturaliekabinettet visar hur en naturhistorisk utställning kunde se ut 
för 150 år sedan, då man visade underligheter och kuriosa från natu-
ren. Dagens museum sätter vetenskap och forskningsinformation 
högst, och samlar in materialet efter sitt vetenskapliga värde. Kanske 
inte lika spännande för besökaren. […] De sammanväxta tvillingarna 
donerades till museet 1861 av en läkare i Göteborg. Tvillingarna föd-
des i början av 1800-talet. Modern överlevde till hög ålder. 

Naturaliekabinettet ställs i kontrast mot dagens museum, där vetenskapen 
sätts högst, och materialet samlas in efter sitt vetenskapliga värde. ”Under-
ligheter och kuriosa” fråntas således vetenskapligt värde, trots att redan 
Darwin pekade på att det avvikande kunde vara nycklar till förståelsen av de 
variationer som leder evolutionen634. Riksmuseet antar en liknande, distanse-
rad hållning till gamla tiders utställningar, men ger ändå sin framställning 
vetenskaplig legitimitet: den nya biologin och genetiken nämns som svaret 
på abnormiteternas gåta. 

Texterna ger uttryck för ambivalens i ambitionen att förstå den historiska 
och samtida fascinationen inför dessa ting och verkar vilja ta avstånd från sin 
historia. Kopplingen till Mary Douglas teori om smuts, ordning och anoma-
lier är uppenbart tillämplig här. Det som hamnar utanför klassifikationssy-
stemen blir anomalier som inte passar in, och idag faller de således ännu mer 
ut än under 1800-talet. Men fortfarande finns de också kvar för att peka ut 
det normala. 

Den ambivalenta hållningen i Göteborg – vi visar montern bara som ex-
empel på hur utställningar kunde se ut förr men vi måste betona att den inte 
är vetenskaplig – kanske kan förstås mot bakgrund av att de sammanväxta 
                               
633 Thomas Löfquist & Tiiu Valmet, ”Naturhistoriska vingslag” [om Naturhistoriska museet i 
Paris], Svenska Museer nr 1 1990, s. 8. 
634 Darwin, Om arternas uppkomst, 2005, s. 36 ff. Vid besök 2005-02-04 har en ny text fogats 
till montern: ”Naturaliekabinett – Museimonter modell äldre [rubrik]. För 200 år sedan visade 
museerna ofta och gärna udda och egendomliga saker. Naturaliekabinettet här liknar en mon-
ter från den tiden. Här finns hajkäkar, en sågfisksåg, romantiskt arrangerade burfåglar, en 
pigmentkollektion, diverse sjömanssouvenierer, en tvåhövdad kalv, en dito huggorm och 
mycket annat. I särklass populärast bland de sällsynta föremålen är de sammanväxta ’siame-
siska’ tvillingarna. Det sägs att de föddes i Göteborg i början av 1800-talet. Naturligtvis hade 
de ingen chans att överleva. Sådana missfoster fick inte begravas i vigd jord, så de konserve-
rades och bevarades för framtida forskning. Läkaren som iordningställde preparatet efter 
förlossningen, donerade det till naturhistoriska museet 1861.” Den nya texten är inte lika 
nedlåtande och raden ”Dagens museum sätter vetenskap och forskningsinformation högst, och 
samlar in materialet efter sitt vetenskapliga värde” har försvunnit. 
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tvillingarna tillsammans med ”malmströmska valen” – en uppstoppad blåval 
– och andra lokala ”ikoner” såsom lejonet Simba och alligatorn Smilet635 
fortfarande fungerar som symbol för museet för att dra till sig en publik vil-
ket yttrar sig i användandet av de siamesiska tvillingarna som ikon i plan-
skissen.636 

Den intressanta frågan är: varför döljs det som klassas som onormalt eller 
a-typiskt (det finns hur mycket som helst i museernas magasin!), när också 
det kan betraktas som en del av naturen, eller genom exempelvis miljögifter 
också som en konsekvens av kulturen? För att undvika en reproduktion av 
dualismen, kan frågan omformuleras som: Varför exkludera det ”abnorma” 
när också det är en del av den verklighet som ständigt påverkas av männi-
skan såväl som av andra varelser och där det finns inte bara en mångfald 
arter utan också en mångfald av morfologi och beteenden inom dessa?  

Kuriosan och anekdoten 
Idag är parollen i museerna ”biologisk mångfald”. I denna mångfald ryms 
dock inte de former som klassificeras som abnorma – de som i kurosakabi-
netten berättade om världens mångfald av former. Representationerna av den 
”biologiska mångfalden” är därmed, paradoxalt nog, exkluderande. I denna 
biologiska mångfald existerar, till skillnad från i förmoderna kabinett, inte 
heller åldrande eller död (fram till nu, då ekologin på ett sätt återinför dö-
den). 

Därmed skulle ”kuriosan” också kunna vara en ingång till att diskutera 
och problematisera ”undertryckta teman” och marginaliserade berättelser 
såsom miljöförändringar och miljögifters inverkningar, könens och sexuali-
tetens variationer, evolutionen, art- och rasbegreppet och annat som faller 
mellan stolarna i den välordnade systematiken. 

För Darwin var hybriden, mutationen eller missbildningen en väg till för-
ståelsen av hur organismer evolverar och förändras, medan dessa för Linné 

                               
635 Smilet, död 1987 vid 66 års ålder, infördes 1923 till Sjöfartsmuseets akvarium (i Ostindis-
ka huset) och i museets representeras hon sedan 1990 av en illosorisk kopia i armerad, målad 
gips). 
636 Den ambivalenta hållningen kommer även till uttryck i en museitjänstemans kommentar 
till en reporter om att det är förbjudet att fotografera de mänskliga fostren i magasinet, därför 
att det är ”oetiskt”. Bellman, ”Museets dolda skatter”, Göteborgstidningen 1998-07-08.  
Bilder av djur i sprit från Museum Adolphi Friderici – den naturaliesamling som kung Adolf 
Fredrik (1710–1771) skapade och som var en av grunderna till Riksmuseet (tilllika namnet på 
de böcker som Carl von Linné sammanställde 1754 med beskrivningar och avbildningar av de 
i samlingarna ingående djuren) är sedan 1997 publicerade på Riksmuseets hemsida under 
Forskning och samlingar: forskningsavdelningen: vertebratazoologi: däggdjur: Linnés webb-
plats och publiceras med följande förbehåll: ”Bilder av foster och hela vuxna primater görs 
tillgängliga för vetenskapligt bruk. Det kan hända att bilderna uppfattas som stötande av 
känsliga personer. Som forskare och intendenter med ansvar för dessa djur, vill vi framhålla 
att vi bevarar djuren med all respekt och med full förståelse för de etiska, kulturella och ve-
tenskapliga värden de representerar” (2007-01-02). 
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bara var något monstruöst som förstörde den ordning han upprättade637. Mu-
seet kan i så måtto sägas leva kvar i Linnés systematiska, statiska världsbild. 

Genom sin blandning av Naturalia och Artificialia kan det förmoderna 
kuriosakabinettet i sig fungera som en förebild för en museal integration av 
natur och kultur och ett återupplivande av vår nyfikenhet (kuriositet) och 
fascination inför tillvaron och världen. Men det finns alltså också en potenti-
al för ”kuriosan” i form av ”avvikande” morfologi eller beteenden, att spegla 
och berätta om mångfald, evolution, miljöförändringar, gränsen mellan med-
fött och inlärt beteende och mellan beteende och medveten handling. Som 
Douglas påpekar kan anomalin ignoreras, elimineras men också bemötas: ”I 
positivt hänseende kan vi medvetet möta anomalin och försöka skapa en 
modell av verkligheten, där den kan få en plats.”638 

Många missbildningar är resultatet av olika slags miljöinverkan, exem-
pelvis miljögifter eller strålning. Hormoslyr, DDT, och neurosedyn är kända 
exempel i Sverige. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och bombningen av Hiro-
shima är kända internationella exempel med icke så medialt synliggjorda 
konsekvenser. Att vattenlevande djur påverkas och förändras av olika ut-
släpp, exempelvis från mediciner som antibiotika och hormonella preparat, 
och att bakterier kan utveckla resistens är väl känt. Miljögifters ”cocktailef-
fekter”, det vill säga deras oförutsebara effekter av ackumulation och synergi 
(samverkan) diskuteras alltmer och sämre reproduktiv förmåga och en ök-
ning av cancer kopplas därtill. Ett synliggörnade av missbildningar skulle 
därför också kunna öppna för sådana diskussioner. 

Frågan är vidare om intresset för det ”abnorma” bara kan legitimeras med 
rationellt vetenskapliga argument. På sin faktatäta och bildrika webbsida 
Taxidermy: ravishing beasts, analyserar och samlar kulturhistorikern Rachel 
Poloquin olika aspekter på uppstoppade djur. Angående Walter Potters 
(1835–1918) samling av uppstoppade missbildade djur – mer specifikt en 
kattunge med åtta ben – skriver hon:  

… while our twenty-first-century science tells us that the animal is 
just a random genetic misfire without any cosmological meaning or 
significance, nevertheless the kitten seems so much more than just a 
blunder of nature. The kitten suggests some mysterious workings of 
nature’s engine, giving us with a sense of creative yet forever obscure 
potency the natural world. If nature gave birth to such creatures, what 
other deformed shapes could also be produced? The world suddenly 
seems more alive with possibilities, albeit more disturbing possibili-
ties than we might like to consider. It is perhaps only when confronted 
with such monstrous births that we can even begin to understand the 
enthralling experience of stepping into a Renaissance cabinet of won-
ders where the imaginative of nature seemed limitless. In a room filled 
with wonders, there is the sense that anything could potentially exist. 

                               
637 Jfr Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet, s. 42. 
638 Douglas, Renhet och fara, s. 60, se även s. 62. 
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Even on its own, isolated from other mesmerizing curiosities of the 
natural world, the kitten ruptures reality by its strangeness and offers a 
fantastic world of infinite combinations of legs, heads, shapes, and 
sizes. Like all wonders, the kitten casts a spell, momentary transport-
ing us out of ourselves, and, like a bolt of lightening, scatters every-
thing we believed to be true.639 

Missbildningar och vad som skall definieras som sådana är ett intressant 
tema också i förhållande till vad som definieras som det normala. När det 
gäller katten ovan är det uppenbart att morfologin medförde svårigheter att 
leva. Men kan man inte betrakta hundavel eller köttdjursavel (till exempel 
Belgian Blue) som ett framkallande av missbildningar eller som en nypro-
duktion av missbildningar som sedan görs till normalitet? Och är då dessa 
djur inte missbildade, men definieras inte som sådana då det är mänskliga 
ekonomiska och estetiska intressena som definierar vad som skall betecknas 
som friskt och sjukt, normalt och onormalt, missbildat och friskt bildat? 

Förpassandet av det kuriösa har en parallell i Eileen Crists’ beskrivning av 
försvinnandet av vad hon kallar det anekdotiska beviset i naturvetenskapliga 
beskrivningar. Anekdoten handlar om enstaka eller ovanliga, extraordinära 
beteenden, och är enligt Crist idag officiellt oanvändbar inom vetenskapen. 
Detta får till följd att beteenden som pekar mot medvetet tänkande (eller 
övervägande, planerande) hos djur, fast de iakttas i fältstudier, varken rap-
porteras eller, om de så görs, publiceras i vetenskapliga tidskrifter.640 Dar-
wins användning av anekdoter  – han tog bland annat upp korpar som matar 
andra blinda korpar – pekar på två viktiga aspekter. Dels att dessa enstaka 
händelser (”singular events”) pekar mot en större variation inom en art eller 
population, och att traditionell vetenskap som vill fixera och kategorisera 
olika typer av beteenderepertoarer döljer detta genom att exkludera det en-
staka, dels att anekdoten skildrar vissa fenomen som är för komplexa för att 
kunna presenteras i ett generaliserat format. 

Darwin betonade variation mycket mer än senare tids vetenskap, i reak-
tion mot tanken på fixerade arter. Variation är inte en fråga om obetydelse-
bara avvikelser från en fixerad typ, utan är evolutionens materiella bas.641 
Darwin nämner också att det tidigare etablerade begreppet art, grundat i tidi-
gare systematik, egentligen är ett fixerande och godtyckligt begrepp.642 Han 
betonade också den individuella variationen ifråga om mentala och beteen-
demässiga förmågor. Denna syn skiljer sig från den klassiska etologins upp-
fattning av inneboende beteenden som fixerade beteendemönster643. Speciellt 
                               
639 Rachel Poloquin, ”Botched Nature”, http://www.ravishingbeasts.com/home/ (2008-09-19). 
640 Crist, Images of Animals. Anthropomorphism and the Animal Mind, s. 41, 43, (hänvisar 
bl.a. till Donald Griffin, Animal Thinking, Harvard University Press, Cambridge 1984). 
641 Crist, a.a., s. 41. 
642 Darwin, Om arternas uppkomst, s. 41 (1976 års upplaga). 
643 Crist, a.a. (ref. till Lorentz and Tindbergen 1957; Thorpe 1973:10-11, och Grier 1984:36). 
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i det etologiska fältets början betonade etologer det stereotypa och icke-
variabla i medfödda beteenden. Underskattningen av variation går således 
hand i hand med det anekdotiska bevisets devalvering, hävdar Crist644.  

Från Crists analys av förpassandet av det anekdotiska beviset vill jag dra 
en parallell till tidigare nämnda Bruce Bagemihls analys av exkluderandet av 
avvikande sexuella beteenden bland djur som vid närmare studium inte alls 
visar sig vara speciellt ovanliga och därmed inte heller kan klassificeras som 
avvikande eller abnorma. 

Men när det gäller det senare fältet kan vi börja se förändringar. På Göte-
borgs Naturhistoriska museum visades mellan juni 2006 och augusti 2007 
utställningen I Love U, ”årets storutställning om sex hos djur och männi-
skor”, som i en blandning av humor och allvar tar upp djurs och människors 
diversifierade sex och reproduktion (med evolutionen och genen som röd 
tråd i berättelserna om djuren), men också tvärvetenskapligt bjudit in andra 
aktörer som Världskulturmuseet och Prostitutionsgruppen, för att bredda 
diskussionen om människors sexuella kulturer och nyansera den bild av sex 
som serveras i medierna idag. I Naturhistoriskt museum vid Oslo Universitet 
visades under samma period, 12 oktober–19 augusti 2007, en utställning 
kallad Mot Naturens orden? Om homoseksualitet i dyreriket. Titeln åsyftar 
kyrkomötet i Nablus 1120 där homosexualitet befästes som ”förbrytelse mot 
naturens ordning”, vilket sedan kom att skrivas in i många lagstiftningar.645 
Genom sådana utställningar kan det som förut betraktades som ”abnormt” 
föras fram till det allmänna och visas vara inte så ovanligt som man förut 
trott. I I Love U synliggör exempelvis avgjutningarna av olika mänskliga 
individers könsorgan (gipsavgjutningar) att var och en på sitt sätt är abnorm; 
här finns det inget typexemplar.  

                               
644 Crist, a.a., s. 24. 
645 Presentation av utställningen på http://www.nhm.uio.no/againstnature/index_no.html 
(2006-12-04). Utställningsinformationen nämner bland annat att fenomenet iakttagits bland 
1500 djurarter, är väl dokumenterat hos 500, men sannolikt mycket större än så. Ett exempel 
på att homosexuella handlingar har tolkats som allt annat än sex som tas upp är att forskare 
som studerade giraffer tolkade hanars snusande på honor som ”sexuellt intresse”, medan de 
vanligt förekommande anala samlagen med utlösning mellan hanarna registrerades som en 
form av rituell kamp, ”sparring”. Utställningen vilar på Bagemhil, de Waal, Bonobo: The 
Forgotten Ape, University of California Press 1997; Peacemaking among Primates. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts 1988, J. Roughgarden, Evolution’s Rainbow: 
Diversity, Gender and Sexuality in nature and People, University of Califormia Press, Berk-
ley 2004; V. Sommer & P. L. Vasay, Homosexual Behaviour in Animals, an Evolutionary 
Perspective. Cambridge University Press 2006 (Utställningen kommer att invigas 2008-11-8 
på Riksmuseet under namnet Rainbow Animals). 
   En problematisering som kan framföras är att man utgår från de från 1800-talet stammande 
klassifikationerna ”homosexualitet” etcetera, i beskrivningen, såsom ”naturliga kategorier”, 
vilket skapar och reproducerar en bild av fixerade sexualiteter. 
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Den öppna, fragila eller groteska kroppen (som kuriöst abjekt) 
Om det kuriösa kan definieras som det som sticker ut från ett system och 
påkallar uppmärksamhet och nyfikenhet, blir det ”autentiska” organet i sprit 
genom sin frånvaro och sällsynthet i dagens museum något kuriöst i sig. På 
Natural History Museum i London gick jag tillsammans med ett sällskap 
doktorander från olika discipliner runt bland ”Human Biology”-
utställningens interaktiva stationer och endimensionella illustrationer, när vi 
plötsligt fick se en hjärna med medhängande ryggmärg i sprit: En gammal-
dags stor spritburk, något gulnad, med en riktig ryggmärg, vilket fick någon 
att utbrista ”Kolla vad äckligt”!  

I kontrast till moderna, torra, ofta endimensionella modeller, framstår or-
ganet som kuriöst. Kroppen i sig, i meningen autentiskt anatomiskt preparat, 
blir ovanlig, och därmed blir också ”det gamla museet”, i meningen organ 
och varelser i sprit, gamla skelett och dylikt, något kuriöst och abnormt, som 
ett historiskt skräckkabinett. 

Den museala naturen har inte bara renats från det morfologiskt och bete-
endemässigt avvikande, men också från den ”öppna kroppen” och det orga-
niska i sig. Organet blir ett synnerligen konkret uttryck för det abjektala – 
det kusliga som verkar bekant men samtidigt något frånstött. Mary Douglas 
talar om hår och naglar som på gränsen mellan kropp och omvärld. Det 
mänskliga organet i en spritburk öppnar denna gräns för oss och berättar att 
vi också är förgänglig materia i denna omvärld. 

Michael Pickering refererar i Stereotyping till Zygmund Baumans tankar 
om ”främlingen”: Mot främlingar brukar två strategier användas: antingen 
assimilering, eller exkludering till ghettoiserade platser, utanför den ordnade 
”normala” världen.646 Ghettoiseringen kan man även tillämpa på ”naturen”. 
Genom naturreservat, djurparker och museer inhägnas den för att där runt 
kunna utveckla samhället i övrigt. Naturen blir genom denna inhägnad 
oskadliggjord och exotiserad, objektifierad, liksom hottentotterna bakom 
glaset på museet eller på tv-skärmen i ”National Geographics”. Det man inte 
kan avgränsa sig från är dock den egna kroppen, som därmed blir det värsta 
”abjektet” såsom organisk, förgänglig materia. Detta har vi dock försökt lösa 
genom att förtränga åldrande, död och döda kroppar, och genom att sträva 
efter att göra kroppen till maskin. 

Den öppna (döda) kroppen kan vara en ingång för att diskutera den öpp-
na, interagerande, beroende och fragila kroppen. Den behöver inte nödvän-
digtvis framställas genom ”autentiska” kroppar och preparat, utan kan ge-
staltas med hjälp av bilder och konst, men även i kombination med befintliga 
äldre preparat för att höja livskänslan, väcka fascination och nyfikenhet och 
motverka den dominerande bilden av kroppen som en sluten mekanism. 

                               
646 Pickering, Stereotyping, s. 213, samt Bauman & May, Att tänka sociologiskt. 
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Utdefinierandet av synbarligen döda kroppar, som till skillnad från de il-
lusoriskt levande uppstoppade djuren påminner oss om död och organisk 
förgänglighet, är del i en allmän rörelse av utdefinierandet av den döda 
kroppen i både det offentliga och privata rummet (och då talar jag inte om 
deckarnas och skräckfilmernas fiktioner), på symbolisk och reell nivå. 

Detta utdefinierande av döden och sådant som påminner om döden, förut-
om i kontexten av ”ekologi” kan tolkas i Douglas termer: Den döda kroppen 
eller något som konnoterar döda kroppar passar inte in i det moderna.  

 

Zoo/mbies och Nature Morte: Djurkroppars plats och funktion 
Det uppstoppade djuret är ett speciellt fenomen i västerländsk modernitet. 
Det är på samma gång typisk och a-typiskt: Typiskt för försöken att stoppa, 
kontrollera och utforska det förgängliga, och för synen på andra arter som 
objekt för vetenskap, estetik eller underhållning, men på samma gång i mar-
ginalerna i det senmoderna och därmed a-typiskt då vi associerar uppstoppa-
de djur med ”det gamla museet” eller ”gamla slott och herresäten”. Dock är 
det uppstoppade djuret som fenomen fortfarande högst levande, och produ-
ceras för utställningar, tävlingar i taxidermi och för privat bruk. De är gräns-
varelser på många sätt: Mellan konst och natur, konst och vetenskap, liv och 
död. De är, för att alludera till en popgrupp och berömd filosof ”kroppar utan 
organ” (och dess delar ”organ utan kroppar”), eller, som ”levande döda” ett 
slags en slags zombiedjur, zoo/mbies! Utdefinerandet av sådant som kan 
påminna om döden (det vill säga kan utgöra ”index” för död) kan förklara att 
de uppstoppade djuren passerar: De är så illusoriskt gjorda att de, till skillnad 
från döda djur i sprit inte påminner om döden, speciellt inte om de är nytill-
verkade (se exempelvis fig. 47). 

 
Fig. 47: Levande uppstoppad varg i Natur i Sverige. 
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(Men passerandet har också med den Andres ansikte att göra: människor 
uppfattar vi (idag) som individer med individuella drag, medan vi mer sällan 
uppfattar djurs individualitet.)  

Det uppstoppade djuret har givetvis en ställning som artrepresentant, inte 
som individ. Individerna (individ används också som biologiskt begrepp för 
separata organismer) blir endast representanter för en viss art eller en viss 
uppsättning gener, ett typexemplar, och därmed avindividualiserade. Denna 
syn är den logik som legat till grund för samlande och utställande, såväl som 
andra praktiker. I äldre systematiska utställningar, får man dock ofta, som i 
Däggdjursalen i Göteborgs naturhistoriska museum, på gulnande lappar viss 
”individualiserande” information om insamlarkontexten (förutom latinskt 
namn även kön, ålder, plats, datum, skjuten av, monterad av, inköpt när och 
av vem, och så vidare), medan man i dioramat och den samtida utställningen 
sällan får reda på var de uppstoppade individerna kommer ifrån.  

Konstkritiker Rebecca Solnit karaktäriserar skillnaden mellan äldre ut-
ställningar – ”accumulation of animals i cases” (samlingar av djur i montrar) 
– och den kontextualiserande diorama-formen som att den sistnämnda försö-
ker ”rationalisera blicken” genom att dioramat på ett sätt döljer samlandets 
motiv och historia: ”The collection doesn’t try to disguise the seductions of 
collections, of trophies, accumulations, abundances, and most of all, the 
forms of animals”.647 Visst är dioramat på ett sätt mindre ärligt: det försöker 
ge sken av liv och kontext på ett sätt som inte det enskilda uppstoppade dju-
ret gör, även om dioramat söker ge en bättre helhetsförståelse. Dioramat 
innebär också ett mer ”styrt” seende då det sätter ramarna för berättelsen, 
medan de fristående djuren ger utrymme för egna berättelser och en ”ur-
sprunglig” nyfikenhet att titta på djur, speciellt sådana vi annars inte kan se 
på nära håll. Dock kan man förstå dioramat som en proto-naturfilm, och 
naturfilmen har den postmoderna människan redan sett mycket av. Därmed 
kan det enskilda uppstoppade djuret bli en ny(gammal) fysisk, tredimensio-
nell spännande upplevelse. 

Men det finns tecken på att även det uppstoppade djuret börjar anses vara 
en opassande kropp i det museala rummet. I Sveriges Radios Vetenskapsny-
heterna 29/8 2006 kunde vi höra att 

Uppstoppade djur skall inte en naturintresserad museibesökare behöva 
möta. Det anser Naturvårdsverket som nu rensar ut djuren från sina så 
kallade naturrum. I Sverige finns totalt 42 naturrum. Det är upplevel-
secentra för besökare till ett visst naturområde.s […] Naturvårdsver-
kets beslut vilar inte på något juridiskt underlag utan är ett uttryck för 
tidsandan. Verket menar att det finns bättre sätt att visa djur på än att 
visa dem döda, därför satsar man nu på trä, plast, papp eller ståltråds-
modeller. Dessutom, tillägger Anders Bergkvist från Naturvårdsver-
ket: ”Det finns en illegal marknad idag på uppstoppade djur. Om vi 

                               
647 Solnit citerad i Yanni, Nature’s Museums, s. 150. 
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visar att man kan i utställningar ha annat än uppstoppade djur, t.ex. 
modeller eller teckningar eller vad det nu kan vara, så främjar vi ju 
inte det här med att man skall ha uppstoppade djur hemma, och det 
kanske kan ha en dämpande effekt på den här illegala handeln på upp-
stoppade djur som är ganska omfattande.” I inslaget ställer sig Per 
Eriksson på Naturhistoriska riksmuseet frågande till beslutet och me-
nar att ”Det finns ett stort värde i att människor har möjlighet att 
komma djuren inpå livet [sic!], att man kan få se precis hur det här, 
den här individen ser ut ... 

Det finns en intressant parallell här till den moraliska anstöt som lett till att 
många museer ”rensat ut” mänskliga preparat. Är detta ett tecken på det 
utvidgande av den moraliska cirkel som Singer talar om?648 Borttagandet 
eller ”utrensandet” av djuren, och förbehåll vid publicering av bilderna av de 
äldre samlingarna, kan också ses som en symbolisk handling, i likhet med 
Djurskyddsmyndighetens förbud mot levande agn vid fiske (våren 2006). 
Eller snarare en metynomisk handling på så sätt att delen står för helheten – 
ett frö som såtts av djurrättsrörelsens utvidgade etik. En annan tolkning kan 
vara att man tycker att de är äckliga och/eller underhållskrävande – de passar 
inte in i det välordnande och hygieniska museet där plastmodeller fått ta 
över. Den tolkning som inslaget ger för handen är att man vill motverka ille-
gal handel och sluta reproducera den reduktion av biologisk mångfald som 
även museerna varit delaktig i. Men utsagan om att man skall ”slippa se” 
framstår som både symptomatisk och paradoxal i en tid då miljontals djur 
slaktas och dör varje dag bakom köttindustrins osynliggörande och utlokali-
serade murar och körs in till företrädesvis världens västerländska storstäder.  

Här blir Mary Douglas tes om ordnande extra intressant: Döda djur och 
dödande av djur passar inte in i det moderna blickfånget, men däremot döda 
djur som genom industriell bearbetning förvandlats till något som inte längre 
omedelbart avslöjar att det är ett dött djur649. I en senare notis på sin webbsi-
da 2006-08-29 meddelar dock Naturvårdsverket att de inte har för avsikt att 
ta bort alla uppstoppade djur från naturum. ”Det finns inga beslut med den 
innebörden […] För att undvika missförstånd kommer vi att ta bort kommen-
taren om monterade djur [”Användningen av monterade djur bör begränsas 
och ersättas med t.ex. djur snidade i trä”, min anmärkning] i Naturvårdsver-
kets nationella riktlinjer för naturum. Kommentaren syftade till att betona 
vikten av att informationen i naturum är pedagogiskt upplagd, så att utställ-
ningarna består av mer än monterade djur.”   

 

                               
648 I Singer, The Expanding Circle. Ethics and Sociobiology, 1981. 
649 Jfr med Elias iakttagande av bordsskickets förändring från helstekta djur med full identifie-
ringspotential till en uppdelning som förtar alla påminnelser om att kötträtten har något med 
döda djur att göra. Elias, Sedernas historia, s. 216. 
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Husdjur 
I utställningen I love U fanns det även två uppstoppade hundar (med en 
”skojig” konversation om att deras människor har sex ”till ingen nytta”.) 
Som tidigare nämnts kan ”husdjur” och ”nyttodjur” betraktas som kuriosa i 
naturhistoriska utställningar, i meningen att de är ovanliga i det museala 
rummet, om vi utgår från definitionen av kuriosa som det som avviker från 
ett mönster. Hundarnas olika former är också effekten av framavlade miss-
bildningar. Husdjuret kan, menar jag, liksom de domesticerade växterna, 
därmed också fungera som en anomalisk nyckelfigur för överskridande av 
natur och kultur. Att berätta husdjurens och de domesticerade växternas – 
grisar, kors, getters, lamors, höns, marsvins, katters, vetets, kornets – evolu-
tionära historia tillsammans med människans skulle vara en nyhet i den mu-
seala strukturen, och också en ingång till att berätta om ”skadedjurens” och 
bakterieflorornas avgörande historia650. Det skulle också vara en ingång till 
att berätta om beroendet mellan människa och andra arter överhuvudtaget: 
Liksom människan beror av många arter, beror många arter av sådana miljö-
er som människan skapat, eller snarare, har anpassat sig till sådana miljöer 
människan skapat, och försvinner därmed när habitat som exempelvis det 
förindustriella odlingslandskapet försvinner. Kanske är det dags att börja 
betrakta alla jordens varelser som ett slags husdjur, på samma sätt som Mi-
chael Pollan menar att vi kan förhålla oss till världen som en trädgård, efter-
som allt vi gör i den industrialiserade värld som idag också är global påver-
kar allting annat.651 Finns det idag någon del av världen som inte är påverkad 
av människan? Många miljöforskare brukar påpeka att så inte är fallet.652 

Samhälle och natur: Framstegsberättelser, 
undergångsberättelser och ekologisk modernisering 
Vi lämnar nu kuriosans potentialer och kropparnas framställning och ordning 
och övergår till tre utställningar som på olika sätt tar upp både mänskligt 

                               
650 I den miljöhistoriska klassikern Vete, vapen och virus, 2001, pekar Jared Diamond på hur 
större delen av Amerikas invånare dog ut på grund av de virus som européerna förde med sig, 
och hur den euroasiatiska världen vuxit på grund av ett stort utbud djur och växter möjliga att 
domesticera, och genom att en tät sammanblandning av djur och människor utvecklat en 
resistens mot från djur överförda sjukdomar som tidigare många dog av. Han pekar också på 
kontinenternas utformning rent geografiskt och klimatologiskt och ger således ”miljön” i bred 
bemärkelse en avgörande betydelse för historiens utveckling och maktbalansen i världen till 
skillnad från en traditionell historieskrivning som betonar enskilda individers; uppfinnares 
och ledares betydelse.   
651 Pollan, En andra natur. 
652 Se exempelvis Bosse Sundin och Sverker Sörlin, “Landskapets värdefrågor. Kring miljö- 
och kulturmiljövård som historiskt problemfält”, i Pettersson & Sörlin (red.), Miljön och det 
förflutna. Landskap, minnen, värden, s. 9. 
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samhälle och natur. Men på vilket sätt sker detta och inom vilka berättelser 
och diskurser? 

I mineralutställningen Skatter från jordens inre (plan och ingångsbild) vi-
sas och undervisas om mineraler i olika former och färger: hur de bildats, 
hur olika bergarter består av olika sammansättningar av mineraler, vad som 
skiljer dem åt, hur de används och klassificeras, om ädla stenar, malmer och 
meteoriter och om den mineralogiska grundforskningen på museet. I en av-
skild sal visas i originalskåp från slutet av 1800-talet professor Hjalmar Sjö-
grens stora exklusiva mineralsamling till tonerna av klassisk musik. Modali-
tetsformen är som i övriga utställningar säker, här utan undantag.  

Mineralernas användning och del av samhället åskådliggörs genom mon-
tern ”Mineral i vår vardag” i form av blyertspennor, aluminium, tandkräm, 
glas, elektronik och modern informationsteknik, gummiprodukter, järn i 
stålkonstruktioner, slipmedel, elledningar, takpapp, rödfärg, bilbatterier, 
kristallglas, blankt papper, salt, glas och porslin. I texten ”Har du mineral i 
din kropp?” berättas om skillnaderna mellan mineralämnen och mineral med 
geologiskt ursprung. 

I en inledande film får vi veta att ”Det mänskliga samhället är helt bero-
ende av råmaterial från jorden […] Utan mineral skulle det vi kallar civilisa-
tion inte kunna existera – bilen är ett exempel”. Här följer en uppräkning av 
olika mineralers plats i bilens olika delar, först med bilder av bilar i trafik 
och sedan en enskild bil med pedagogiska pilar (fig. 48). En koppling mellan 
tecknen ”civilisation” och ”bil” görs sålunda, och bilen, kan det tolkas som, 
blir det förnämsta exemplet på civilisationens frukter. En implicit framstegs-
berättelse träder fram, som kontrasterar med bilens mer negativt laddade 
betydelse i den senare producerade, men tillfälliga, utställningen Uppdrag 
Klimat, som jag strax återkommer till.  

 
Fig. 48: Detalj ur introducerande film i utställningen Skatter från jordens inre, Riksmuseet. 
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I uppräkningen av ”Mineral i vår vardag” är uran ett möjligt frånvarande 
fenomen. Kärnkraft är en ständigt närvarande komponent i vardagslivet. Den 
står (enligt Svenska naturskyddsföreningens hemsida) för två procent av 
världens energiåtgång, 17 procent av elproduktionen, med runt 440 kärn-
kraftverk i 30 länder, Sverige mest per invånare. Denna frånvaro är också 
intressant i och med att utställningen sponsras av Svensk Kärnbränslehanter-
ing AB, Svensk Bergmaterialindustri och Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse.  

Är det så att uran inte klassificeras som mineral? Den återfinns dock un-
der rubriken ”Strålande mineral”, med texten ”Vissa mineral är naturligt 
radioaktiva, på grund av att de innehåller radioaktiva grundämnen som uran 
och torium. Radioaktiva mineral kan användas som verktyg för att bestämma 
åldern på bergarter”, och under den ännu mer finstilta fördjupningstexten 
”Lär dig mer om radioaktivitet”: ”I ett radioaktivt mineral kan det radioakti-
va grundämnet utgöra huvudkomponenten, som i uranoxiden uraninit. Ura-
ninit är ett viktigt malmmaterial, eftersom den energi som finns i uran kan 
utnyttjas i kärnkraftverk.” Sedan återgår också denna text till att diskutera 
radioaktiva mineralers möjlighet att bestämma åldern på bergarter. Samman-
taget gör texten åldersbestämning av bergarter till radioaktiva mineralers 
huvudsakliga uppgift och funktion. Urananvändningen tonas ner och osyn-
liggörs, och när den nämns betecknas den som ”viktig” eftersom ”den energi 
som finns i uran kan utnyttjas i kärnkraftverk”, utan problematisering därav; 
exempelvis den riskfulla utvinningen som företrädesvis sker i så kallade 
utvecklingsländer, strålningsläckaget och avfallsproblematiken, medan där-
emot åldersbestämningsfunktionen, trots sin långa beskrivning, inte beskrivs 
som viktig. 

Mineralerna framstår på det hela taget som oändliga resurser i människans 
tjänst och civilisationens framåtskridande, och eventuella sociala och ekolo-
giska konsekvenser av olika former av mineralutvinning, samt inte minst 
ädelstenarnas koloniala historia och samtid, diskuteras eller visualiseras inte. 

En intressant fråga är här också varför det just är i en mineralutställning 
som naturalians omvandling till artificialia tas upp. Vilka konventioner och 
institutioner bestämmer tingens ordning här? Det kan ha med den mineralo-
giska avdelningens historia att göra. Idéhistoriker Christer Nordlund pekar 
på att det geologiska museet låg fristående på Mäster Samuelsgatan 36 mel-
lan 1871–1915, och att detta alltid innehöll både geologiska objekt och arte-
fekter, vilka anknöts till svensk industri och ”praktisk geologi” exempelvis, 
keramik, glas och konstgödsel. Denna utställning skapades i samarbete med 
omkring 40 ägare av svenska fabriker.653  

Forskningen vid den mineralogiska avdelningen nämns i utställningen: 
”mineraler och deras bildningsmiljöer, egenskaper och olika roller i de geo-

                               
653 Christer Nordlund, ”Organising Geology for Display. The Museum of the Swedish Geo-
logical Survey 1871–1915”, Nordisk museologi nr 2 1999, s. 111–130. 
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logiska och mänskliga perspektiven.,” beskrivning av nya mineraler och 
deskriptiv mineralogi. Är det så att naturhistoriska museer har börjat kontex-
tualisera, exempelvis i meningen ”Kalcit är ett tekniskt viktigt mineral som 
används i gödningsmedel, murbruk och inom pappersindustrin”, men ännu 
inte problematisera? 

Den interaktiva utställningen Expedition Rymden (2000–2004), uppbyggd 
som ett stort silverglänsande rymdskepp, ville förmedla kunskap om vad 
man kan kalla rymdens människohistoria, jorden och miljön. Den hade såle-
des en explicit miljöambition.  

Vid ingången får vi veta att huvudsponsor bland andra är Saab Ericsson 
Space. Här kan man ”teleporteras”, prova tyngdlösheten, och läsa texter om 
och se modeller av olika satelliter, sonder och rymdstationer. Utställningen 
är utformad som en rymdstation, ”Vega”, som ”dockat 400 meter ovanför 
Riksmuseet”, och i främre delen finns en styrhytt med datorskärmar som 
simulerar utsikten från rymdstationen. I mitten finns en ”oas” som skall illu-
strera hur ”livets kretslopp”, med syre, mineral och vatten behövs för att 
människan skall överleva i rymden. Dock är denna oas visuellt tämligen tom.  

Helhetsintrycket är teknikoptimism: att rymdfärder och rymdteknik kan 
lära oss att lösa problem exempelvis genom att vi kan övervaka jorden med 
satelliter. Men här finns också en liten avdelning med en kulturell ambition 
som snarare förmedlar en dystopisk undergångsberättelse: Aniara, som an-
spelar på Harry Martinssons civilisationskritiska epos (1956) om människans 
hybris: Jorden blir genom miljöförstöring och kärnvapen obeboelig och 
människan tar sin tillflykt till Mars. Dock kommer evakureringsskeppet 
(”goldondern”) Aniara ur kurs på en dödsdömd evighetsfärd ut ur solsyste-
met. 

I rummet finns en högtalare varur en lågmäld röst läser ur Aniara och 
bildskärmar med bilder från två övervakningskameror. En tv-skärm visar 
fragmentariskt bilder och ljud av exempelvis ansikten, atomvapen, flygplan, 
rykande skorstenar, skog, klockklang, får, människor på en strand, spädbarn-
skrik, snölandskap, fågelsång och missiler. Bilderna återkommer och växlar 
utan slut och början. Förutom detta kan man manuellt rulla fram citat ur och 
kommentarer till Aniara, exempelvis Martinssons: ”Vi lever kanske i Paradi-
set men vi förvaltar inte Paradiset. Det är kanske vad jag i huvudsak ville 
säga”. 

Detta pessimistiska inslag står i skarp kontrast mot de av exempelvis 
SAAB sponsrade inslagen, markerade ”DEN NYA ERAN”, i stora skimran-
de bokstäver, om av dem själva tillverkad raketteknik (separationssystem 
och adaptrar). Satelliternas tillvaro legitimeras av att de kan ”övervaka allt 
från båttrafiken till hur djur rör sig” och Saab Eriksson Space hoppas ”lära 
sig mer om hur livet en gång uppstod”. I rummet om jorden presenterar 
Rymdbolaget sin forskning genom satelliten Odin vars ”uppdrag” är att ”un-
dersöka ämnen i jordatmosfären som har med uttunningen av ozonskiktet att 
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göra” och att ”mäta spår av olika ämnen mellan stjärnor och andra galaxer 
för att lära oss mer om stjärnornas liv och solsystemets utveckling.” I detta 
rum finns också ett miljöinslag i form av en mindre dataskärm där man kan 
klicka sig fram till olika typer av miljöinformation, av typen ”hur du kan 
göra för att leva och konsumera resurssnålare”. 

Utställningen pekar också på hur teknikberoende och underhållskrävande, 
och paradoxalt nog, energikrävande, (post)moderna, interaktiva utställningar 
är. I utställningen Uppdrag: Klimat skall vi se hur en tro på att ekonomisk 
tillväxt och teknik kan gå hand i hand med hållbarhet utvecklas på ett mer 
explicit sätt. 

Att vända blicken mot oss själva – Uppdrag: Klimat 
 

Innan jag går vidare i utställningsanalyserna vill jag påminna läsaren om 
syftet och målsättningen med avhandlingen. Genom analyser av utställning-
arna och filmerna i framför allt Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova 
kommer jag in på olika aspekter av vår relation till andra livsformer och till 
vår egen kropp, och en problematisering av den i språket, medierna och ve-
tenskapen etablerade uppdelningen mellan natur och kultur. De empiriska 
analyserna tar upp hur representationerna är formade av, och formar, antro- 
och andropocentriska och etnocentriska föreställningar och stereotyper, som 
att naturen framställs som fri från mänskligt kulturella spår eller att djurha-
nen oftast står längst fram uppsträckt över hona och ungar, men också hur 
sådana bilder och laddade metaforer, exempelvis kroppen som maskin, får 
konsekvenser för vår natursyn, och därmed antagligen också för miljöpro-
blematiken. I det avslutande kapitlet sker en fördjupning av analyserna av 
dualismen natur och kultur och en diskussion av museernas roll och innehåll. 

I det följande behandlas utställningen Uppdrag: Klimat, som öppnade sep-
tember 2004 och som planeras stå ”tills vidare”. En poäng i analyserna av 
övriga utställningar är att människan sällan kommer in som synlig aktör och 
att konventionella tecken för kultur eller modernitet utesluts. Naturen fram-
ställs som den ”vilda naturen” eller den ”pittoreska naturen”. Om vi skall nå 
en djupare förståelse för de problem vi skapar, och för de samband som finns 
mellan kropp och omvärld, borde konventionella tecken för mänsklig kultur 
synliggöras. En vanlig uppfattning är att romantiserade bilder av ”vildmar-
ken” och vilda djur kan skapa förståelse och empati för olika landskap och 
arter, men jag problematiserar denna uppfattning. 

Museerna har kritiserats för den vite mannens blick, där betraktaren utan-
för glaset eller bakom kameran som subjekt betraktar den andre som objekt, 
och där skillnader och exotiserande stereotyper reproduceras. Denna analys 
kan tillämpas även på naturhistoriska museer, och jag föreslår att vi måste 
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”vända blicken mot oss själva” och sätta in den västerländska, moderna 
människan och hennes spår och skapelser i dioramat. 

Med utställningen Uppdrag: Klimat faller det tidigare iakttagna mönstret 
att museet undviker problematiska frågor.654 Istället framträder andra frågor, 
först den miljösociologiskt intressanta frågan om hur miljöproblem och ris-
ker konstrueras, men också om utställningen på ett ”neutralt” sätt kommer 
att spegla olika tolkningar av klimatvariationer eller tar ställning. Synliggörs 
konflikterna mellan olika vetenskaper och vetenskapsmän? Anläggs det ett 
globalt perspektiv där både ”Nord” och ”Syd” finns representerande och 
innebär detta globala perspektiv då också ”postkoloniala” perspektiv? Vilken 
miljödiskurs är den dominerande? Vilken del av världen anses klimatet vara 
ett problem för? Vilka är aktörerna? Hur ser konsekvenserna ut? För vilka? 
Var?655 Ställer utställningen sig bakom alternativa energikällor och i så fall 
vilka? Styr eller begränsar sponsorerna på något sätt? På vilket sätt blir even-
tuellt sponsorerna hjältar i berättelserna?656  

För en utredning av hur jag använder diskursbegreppet hänvisas till ana-
lysmetodkapitlet, men här kan upprepas att jag med diskursanalys avser en 
analys av vad som kan sägas och vad som inte kan sägas eller skrivas i ett 
visst sammanhang. Diskursbegreppet kan förstås som besläktat med begrepp 
såsom tolkningsram, perspektiv eller kunskapsform, men en viktig skillnad 
är ”den språkliga vändningens” betoning av tecknens betydelse. 

Innan jag går in på själva utställningsanalysen skall jag skissera klimat-
frågans utveckling och etablering. 

Den sociala konstruktionen av klimatfrågan 
Som jag tidigare diskuterat kan ”miljöproblem” betraktas som något som 
skapas i interaktion mellan vetenskapsmän, lekmän/miljörörelsen, media och 
politiker. De är ofta osynliga och osinnliga och därför beroende av kunskap, 
mätinstrument och media som också de är sociala produkter. De omgärdas 
av intressekonflikter mellan och inom industri, politik och vetenskap. En 
industrilobbyist skulle exempelvis sannolikt tolka en död sjö som en naturlig 
händelse medan en miljöaktivist sannolikt skulle tolka den som konsekven-
ser av utsläpp eller övergödning. Därför kan det ta lång tid innan vissa frågor 
etableras och accepteras som problem, och när de etableras definieras de 
inom rådande diskurser vilka i sin tur är beroende av vilka aktörer som har 

                               
654 Miljöutställningar har som tidigare nämnts förekommit som tillfälliga utställningar från 
1966 och framåt, men varit osynliga under min undersökningsperiod.  
655 Dessa sistnämnda frågor är delvis inspirerade av miljösociologen Steven Yearly som efter-
lyser en sammankoppling av globaliseringsdebatten och miljödebatten inom sociologin. Han 
visar själv hur de hänger ihop, främst genom ekonomisk verksamhet, i Sociology, Environ-
mentalism, Globalisation. Reinventing the Globe, 1996. 
656 Dessa frågor skrev jag ner inför mitt första besök 6 oktober 2004. Övriga, för alla utställ-
ningar övergripande frågor presenterades i del I. 
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tolkningsföreträde. Det senmoderna samhällets miljöfaror beskrivs ofta som 
osynliga och oöverblickbara i tid och rum, till skillnad från det ”klassiska 
industrisamhällets” mer lokala och sinnligt påtagliga risker. Ulrich Beck 
exemplifierar detta med att försäkringssystemet inte förmår att omfatta dessa 
gränsöverskridande risker. Miljöproblem handlar liksom alla andra slags 
problem således om tolkning, intressen, makt, konflikt, förhandling och kon-
sensus, och denna osynlighet och expertberoende gör miljöproblemens ka-
raktär av social konstruktion än mer tydlig.657 Som den holländske statsveta-
ren Maarten Hajer uttrycker det: Lekmannens sensoriska perception diskva-
lificeras, hon kan bara utbildas, och det av ofta motstridiga utbildare.658 Oav-
sett denna karaktär av sociokulturell överenskommelse är det, menar jag, 
också viktigt att betona att dessa problem enligt den antropocentriska logi-
ken alltid mer eller mindre utgår från människors intressen.  

Hajer menar att miljökonflikten blivit diskursiv i den meningen att den 
inte längre handlar om huruvida det finns någon miljökris eller inte, utan nu 
handlar det om dess tolkning.659 Jag skulle dock vilja påpeka att många fort-
farande hävdar att det inte direkt är någon ”kris”. ”Miljöfrågan/or” är något 
som hela tiden måste aktualiseras för att inte falla i glömska, bland politiker 
och i media, där konkreta händelser ofta får bilda metynomiska tecken för 
miljöfrågan i sin helhet. Ett exempel är valrörelsen 2006 där miljöfrågor inte 
var särskilt aktuella förrän i slutet av ”Almedalsveckan” på Gotland där alg-
blomningen – en konkret synlig erfarenhet – bröt ut lagom till centerledarens 
tal och väckte den större frågan om klimatet och oljan. 

                               
657 Jfr Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, Samhälle, risk och miljö, s. 39-45, Yearly, Sociology, 
Environmentalism, Globalisation,  Hajer, The Politics of Environmental Discourse. Ecologi-
cal Modernization and the Policy Process, s. 1, 10 f, 12 f, 18 (social sensiblititises  socio-
ecological problems), 20–22, 43, 59, 115 f, 129, 239 f, 245, 277. Det skall betonas att alla 
dessa betonar makt, intresse och resurser lite olika, även om alla nämner det. Här gör jag bara 
en slags syntes av den socialkonstruktivistiska synen på miljöproblem. Om konstruktionen av 
sociala problem, jfr Börjesson, Diskurser och konstruktioner, s. 52. Om de moderna riskernas 
osinnliga karaktär (vilket även Hajer nämner, samt de färglagda satellitbilder som åskådliggör 
t.ex. ozonlagret, s. 10), se miljösociologins nestor Ulrich Beck, Risksamhället. På väg mot en 
andra modernitet. Talet om de osynliga och globala riskerna osynliggör ibland de direkt 
påtagliga och snabbverkande, jfr Hajer a.a., s. 11. På tal om hur intressen kan styra defini-
tionsprocessen: Nestlés (världens största livsmedelproducent) chef legitimerar genteknik med 
den retoriska figuren ”Naturen har alltid ansetts vara farlig, det är ett modernt påfund att 
idealisera naturen.” 
658 Hajer, a.a., s. 10 f.  Det räcker inte med sinnliga erfarenheter för att något skall uppfattas 
som ett riktigt miljöproblem, det krävs vetenskapliga belägg för att åtgärder skall vidtas (jfr 
bullermätningen i Linda Soneryd, ”Är MKB-processen en öppen arena för samtal om miljön”, 
i Boström & Sandstedt (red.), Är vi på rätt väg?), och då måste dessa åtgärder också vara 
kostnadseffektiva enligt en dualism mellan miljöeffektiv och kostnadseffektiv (trots allt tal 
om att integrera miljön i de ekonomiska modellerna). Förorening är det som mäts. Jfr Hajer, 
a.a., s. 128, om att mätsystemet i debatten om ”surt nedfall” och skogsdöd bara tog hänsyn till 
svaveldioxid men inte till ozon, kvävedioxider eller ammoniak, som också är verksamma vid 
försurning. Detta bidrog till den brittiska trögheten i reaktionen mot surt nedfall. Dessutom 
mättes inte utflödet från själva kraftstationerna (s. 153, se även s. 172). 
659 Hajer, The Politics of Environmental Discourse, s. 13 f. 
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Hur media sätter dagordningen för vilka risker som uppfattas som stora 
kan exemplifieras med den flitiga rapporteringen om fågelinfluensan i febru-
ari–mars 2006, jämfört med rapporteringen om en annan lokal och direkt 
risk. Genom intensiteten i rapporteringen kom fågelinfluensan att framstå 
som en hög risk, medan rapporter om bilavgasers och vägpartiklars höga risk 
inte fick lika stort mediautrymme: I Sverige beräknas varje år 1 800 personer 
dö av avgaser och partiklar från avgaser och vägdamm.660 Sammantaget med 
att 400–500 personer dör i trafikolyckor och flera tusen skadas,661 ger detta 
en direkt risk på 2 200-2 300 dödsfall per år för bilismen som helhet. Trots 
att ett relativt litet antal människor och andra djur har dött av fågelinfluen-
san, uppmärksammades fåglar såsom farliga smittokällor, medan bilismen av 
löpsedlar och allmänhet trots statistik och forskning presenterades som en 
mindre relevant fara.662 

Exemplet visar också etableringens trögrörliga karaktär vilket gör det in-
tressant att se hur ”den globala uppvärmningen” eller ”växthuseffekten” 
utvecklades från att ha varit ett fortfarande omstritt problem till att från 2004 
och framför allt från 2006/2007 bli ett problem vars existens det utvecklades 
konsensus om. Under hösten 2006 skedde en enorm förändring i Sverige 
genom de populära mediernas (kvällstidningar och TV) totalomvändning 
efter riksdagsvalet. ”Klimathotet” seglade upp på kvällspressens löpsedlar 
och gick från att vara ett icke-problem till att bli en ”global överlevnadsfrå-
ga”, ”en av de svåraste miljöfrågorna som människan ställts inför”663 eller 
”ett av de värsta hoten mot mänskligheten”664. I en partiledardebatt inför 
valet 2006 hävdade statsminister Göran Persson i sitt inledningsanförande 

                               
660 Enligt Bertil Forsberg vid Umeå universitet, som studerat 30 forskningsrapporter som 
gjorts av luftpartiklars hälsoeffekt, dör 1800 svenskar en för tidig död på grund av partiklar 
från bilavgaser och vägbanor, dvs. tre gånger fler än antalet döda i trafikolyckor. Avgaserna 
orsakar lungcancer, astma, samt hjärt- och kärlsjukdomar. Studien är publicerad i European 
Respiratory Journal och refererad i Svenska Dagbladet  28 aug 2005: ”Dubbar river upp farli-
ga partiklar”. Även forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut refereras. 
Enligt vägverkets hemsida (”Vägtrafikens miljöeffekter”) orsakar trafiken mellan 300–2000 
cancerfall varje år. Detta uppmärksammades i dagstidningarna under vintern 2005/2006 – se 
även Dagens Nyheter 2004-08-09: ”Avgaser ger lungskador hos barn”, där biltrafiken pekas 
ut som huvudkällan – men fick inte några stora rubriker. Chalmersforskaren Sebastien Rauch 
visar att också katalysatorer avger farliga metallpartiklar. Ett klassiskt exempel på ”end of 
pipe-solutions” och kedjan risk – åtgärd – risk – åtgärd osv. (jfr Beck, Risksamhället och 
Bauman & May, Att tänka sociologiskt). 
661 Vägverkets hemsida www.vv, under ”Statistik” (2006-04-01). 
662 I Nils Uddenbergs undersökning framkom det att informanterna kände sig mest hotade av 
sådant de kände att de inte hade kontroll över (t.ex. genteknik, ozonhålet) och att de tenderade 
att tona ner miljöhot som skulle kunna medföra besvärliga ingrepp i deras vardag (t.ex. bilav-
gaser, hantering av hushållsavfall). ”den miljöförstöring som däremot uppfattas som ett resul-
tat av andra, mer anonyma, aktörers, t.ex. industriers verksamhet lyfts däremot fram. Särskilt 
påtagliga är resultaten vad gäller privatbilismen.” Uddenberg, Natursyn och handling, s. 29 f, 
40 f, 43.  
663 Vägverkets hemsida under ”Miljö”: ”Vägtrafikens miljöeffekter” (2006-04-01). 
664 Sveriges television: Aktuellt 2006-11-06: Rapport från FN:s klimatkonferens i Nairobi. 
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”klimatfrågan” som en av de största frågorna665, och 4/11 samma år anorda-
des en ”klimatdemonstration” i Stockholm och internationellt i 48 länder.666 

Vid öppnandet av utställningen Uppdrag: Klimat i september år 2004 var det 
mediala intresset för miljöfrågan begränsat till mindre kanaler som ”Veten-
skapsradion” i Sveriges radios P1, men det fanns redan då flera tecken på 
hur väl etablerad ”klimatfrågan” blivit som miljöproblem: När sådana re-
sursstarka institutioner som Hollywood med spelfilmen Day after Tomorrow 
(Roland Emmerich 2004); National Geographic med ett specialnummer om 
klimatfrågan betitlat ”Nödrop från en varmare värld” (28/9–25/10 2004), 
och, sett i relation till andra svenska museer, Riksmuseet, sluter upp kring ett 
och samma tema kan det betraktas som väl etablerat i meningen icke-
kontroversiellt. 

Den 7 oktober 2005 drog SVT:s nyhetsprogram Rapport igång en serie 
om klimatet, och samtidigt lanserades i anslutning till det stående nyhetsin-
slaget ”Vädret” en webbsida om klimat. Denna webbsida lades även in som 
länk på utställningens webbsida.667 Radionyheternas vetenskapsnyheter samt 
dagspressen har från 2003 rapporterat mer eller mindre regelbundet om 
smältande polarisar och klimatförändringar; innan valet 2006 relativt osyn-
ligt i bredare dagspress, men under hösten och vintern 2006 även bredare i 
kvällspressen.668 Under 2006 for USA:s f.d. vicepresident Al Gore jorden 
runt för att med föredraget och filmen En obekväm sanning (Davis Guggen-
heim 2006) utbilda, upplysa eller om man så vill, propagera för denna, så 
som den formuleras, ödesfråga. I Sverige fick filmen efter premiären 8 sep-
tember 2006 övervägande positiva recensioner som trovärdig, viktig och 
övertygande: tecken på en överväldigande samstämmighet i erkännandet och 
etablerandet av ett miljöproblem.669 I Sverige började debatten framför allt 

                               
665 Partiledardebatt, direktsändning från riksdagshuset, SR och SVT 2006-06-15, 9.00–12.30 
666 www.klimatdemo.info (2006-11-04)  
667 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=41404&lid=puff_462357&lpos=lasMer. Sidan lanse-
rades 2005-10-07 samma dag som Rapports klimatserie (2005-10-07–2005-10-19) drog i 
gång. 
668 För en längre utvikning om klimatfrågans etablering i media se bilaga B. 
669 (Genomgång av recensioner i svensk dagspress. Endast Dagens Nyheter var kritisk och 
tolkade filmen som ett uttryck för Gores vilja till makt (Johan Croneman, ”En obeväm san-
ning. Miljöskräckis. Al Gore varnar för undergången”, 2006-09-08.)). Filmen är utformad 
som ett föredrag med ”slideshowpresentation” – det föredrag som Gore rest jorden runt med 
sedan han genom Högsta domstolens beslut förlorade det presidentval där han hade fått flest 
röster – varvat med inklipp med bakgrunden till intresset och ställningstagandet, bilder av 
uppväxt och karriär och personliga reflektioner. Filmen övertygar genom att han visat intresse 
för och drivit frågan i motvind sedan 70-talet med bas i personlig kontakt med en ”hard core-
facts”-vetenskapsman sedan 50-talets collegetid; genom användande av empiristisk diskurs 
med hänvisningar till vetenskapsmän som han har kontakt med; fakta i diagram och modeller 
som signalerar vetenskap – en ”akademisk performence” iklädd kostym; fotografiska bilder, 
bl.a. av i tid komparativa bilder av smältande glaciärer och isar från olika områden i världen; 
pedagogisk och argumentativ täthet vari ingår underminering av alla kända motargument 
genom att retoriska, i vissa ögonblick ironiska/humoristiska påståenden (Hm, vad skall vi 
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komma igång efter valet hösten 2006, med TV-serien Planeten, byggd på 
filmen The Planet (Michael Stenberg, Johan Söderberg & Linus Torell 2006 
vilken liksom Gores film visad på biograferna under sommaren), och med de 
stora kvällstidningarnas rubriker och reportage.670 

Klimatfrågan har också inneburit att miljödiskursen för första gången bör-
jar tränga sig in i den ekonomiska diskursen på bredare medial, redaktionell 
nivå. För första gången har ekonomerna verkligen reagerat och inkluderat 
klimatförändringarna som en faktor att räkna med. I exempelvis en artikel i 
DN-ekonomi 10/11 2006 (”Nu är Afrika på rätt väg. Stadig tillväxt. Låg 
inflation. Men klimatförändringarna är ett nytt, växande hot”671) betecknas 
”Klimathotet” som ett reellt hot mot den beräknade tillväxten. I en brett me-
dierad brittisk rapport, Sternrapporten, hävdas det att en världsdepression 
kommer att inträffa om 40 års tid om inga åtgärder vidtas.672 Nyckelorden 
”depression” samt ”hotad tillväxt” samt frågans placering inom ekonominy-
heter och inte ”miljönyheter”, gav plötsligt frågan tyngd, enligt den samhäl-
leliga, politiska och mediala hierarki, där tecknen ”ekonomi” och ”finans” 
ges prioritet. 

Således har mycket hänt i debatten sedan öppnandet av utställningen 
Uppdrag: Klimat. I samarbete med Riksutställningar har även en vandrings-
utställning producerats: ”Klimat – politik – ekonomi”, som turnerade runt på 

                                                                                                                             
välja, en hög med guld eller hela jordklotet – hm – tough question…), dock bara så sällan och 
med allvarlig grundton att han, kombinerat med allvarlig framtoning och strikt klädsel, till 
skillnad från Michael Moores ”underhållningsdokumentärer”, ökar trovärdigheten. Bland 
akademiskt skolade kan dock framställningen av vetenskapsmännens entydiga konsensus, 
kopplingen till alla slags sentida katastrofer, samt titelns ”Sanning”, få Gore att framstå som 
onyanserad och därmed till viss del undergräva trovärdigheten. Med hänvisning till fram-
stegsberättelsen om ozonhålet är budskapet att vi kan lösa även detta problem, men endast i 
eftertexterna ges tydliga tips om vad varje enskild individ kan göra (samt i en kort passage i 
filmen: med bränslesnålare transorter, elapparater och överhuvudtaget energisnålare produk-
ter: ”Vi har allt utom politisk vilja”). Paradoxalt nog ser vi ofta klipp med Al resande i sin bil, 
eller på flyg, samtidigt som han pratar om att det kan ta lång tid att inse samband mellan 
praktiker och konsekvenser. Han exemplifierar med sin syster som dog i lungcancer av rök-
ning medan familjen själv var tobaksproducenter, men att de slutade producera tobak efter 
systerns död.  
    I filmen frågar någon vad man kan göra för att motverka uppvärmningen, varpå Gore talar 
om tre viktiga faktorer: Befolkningsmängden, som innebär mer press på jorden, mest i fattiga 
länder, med ökad skövling av skog och skogsbränder som följd; den vetenskapliga och tek-
niska revolutionen, som varit bra men som också förpliktigar till ansvar, då tekniken nu är 
större än människan själv; samt USA:s ansvar då de bidrar mest till uppvärmningen: det krävs 
att det ”kollektiva nervsystemet” börjar reagera innan det är för sent (liknelse med grodan i 
gradvis upphettat vatten). Även om han nämner USA:s skuld inleder han med befolknings-
mängden och nämner ”fattiga länder”, vilket kan sägas reproducera bilden av att ”de” har det 
största ansvaret i frågan.  
670 Se bilaga B för en utvikning om denna process. 
671 Disa Håstad 
672 Nicholas Stern är Världsbankens förre chefsekonom. Rapporten (Stern Review on the 
Economics of Climate Change) skrevs på uppdrag av brittiska finansdepartementet och be-
skrevs av premiärminister Tony Blair som ”en väckarklocka för alla världens länder”. ”Larm-
rapport om framtidens miljö” Dagens Nyheter 2006-10-30. 
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Sveriges länsmuseer under 2006. Den visas på inte Riksmuseet, och jag tar 
inte upp den här. 

På Naturhistoriska riksmuseets hemsida presenteras utställningens syfte 
som att ge en ”grundläggande kunskap om klimatfrågor och skapa ett aktivt 
intresse för ämnet för att kunna delta i den debatt som pågår i samhället, 
lokalt som globalt”. 

Klimatfrågan som miljödiskursivt emblem 
”Klimatfrågan”/växthuseffekten/den globala uppvärmningen – eller som det 
senare alltmer kommit att kallas, ”klimathotet” – kan jämte exempelvis för-
surningen, uttunningen av ozonlagret eller avverkningen av regnskog med 
statsvetaren Maarten A. Hajers begrepp betraktas som ett miljödiskursivt 
emblem (”emblems of environmental discourse”). Med det avses en fråga 
som utmärker sig under en period och dominerar offentlig och politisk upp-
märksamhet, och som kan fungera som metynomier för miljöproblematiken i 
stort på så sätt att ”människor förstår den ekologiska krisens större problem 
genom specifika emblematiska exempel.” Men deras separata framträdanden 
kan också verka fragmenterande och motverka en holistisk syn på miljöfrå-
gan, och dölja andra problem som aldrig uppmärksammas som ”katastrofer”, 
till exempel den ökande bristen på rent dricksvatten.673 Till skillnad från 
många tidigare uppmärksammade frågor inbegriper klimatfrågan på ett tyd-
ligare sätt än tidigare många frågor, till exempel energi, lokala risker för 
översvämningar eller torka och artutrotning, och blir på det sättet än mer en 
metonym för ”miljöfrågans” strukturella helhet.674 Liksom försurningen/surt 
nedfall och uttunningen av ozonlagret är klimatfrågan global, relativt osynlig 
och kumulativ i sina effekter. Därmed är den också en representant för de 
osynliga miljörisker Beck karaktäriserar som typiska för den senmoderna 
(risk)samhället. 

Detta gör också att utställningen passar som hand i handske för denna av-
handlings ambition att låta empirin fungera som ingångar till olika aspekter 
av vårt förhållande till natur och miljöproblematik. 

Presentation och analys 
Min första bekantskap med utställningen börjar med en annons på tunnelba-
nan i Stockholm, där Naturhistoriska riksmuseet, Stadshuset och Globen, för 
många svenskar kulturellt igenkända ikoner, i simulerad geografisk närhet, 

                               
673 Maarten A. Hajer, The Politics of Environmenta Discourse, s. 5, 19 f, 21; 20, not 23. Som 
exempel nämner han bl.a. pesticider under 1960-talet och kärnkraftsfrågan under 1970-talet. 
674 Hajer behandlar inte ”klimatfrågan” utan analyserar framför allt debatten kring ”surt ned-
fall” och skogsdöd från 1970 till 1990-talet, men påpekar att miljö-NGO:s såg IPPC:s (FN:s 
klimatpanel) globala konstruktion av klimatfrågan som ett gyllene tillfälle att öka trovärdighe-
ten hos det argument de alltid hävdat: en radikal sänkning av energinivåer i OECD-länderna 
(s. 279). 
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sticker upp ur blå vattenmassor. På fasaden till Riksmuseet (fig. 49) är det 
istället hötorgsskraporna vid Sergels torg samt Globen som är översvämma-
de. 

Utanför entrén till museet syns en tillfällig installation som tydligt ankny-
ter till klimatutställningen, På håll framträder den som ett mindre isberg i 
form av isflak uppbrutna mot varandra (fig. 50). Vid närmare påsyn syns en 
busskur infogad i och upplyft av de konstgjorda ismassorna (fig. 51). 

    
Fig. 49–50: Riksmuseets fasad hösten 2004. 

 
Fig. 51: Installation utanför Riksmuseets entré – vinjett för utställningen Upp-

drag: Klimat, öppnad hösten 2004.   
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Fig. 52: Caspar David Friedrich, Ishavet/Vraket av skeppet Hoppet, 1824. 

Dessa till synes motstridiga scenarier anspelar genom sin samtidighet inter-
textuellt på händelserna i den Hollywoodproducerade katastroffilmen Day 
after Tomorrow (Roland Emmerich 2004, Sverigepremiär maj 2004), där 
New York och hela norra halvklotet först drabbas av regn och översväm-
ningar och sedan av en mycket snabbt påkommen istid, allt på grund av rub-
bade havsströmmar. Ett exempel på hur (populär)vetenskapen på ett ome-
delbart sätt influeras av populärkulturen och/eller utnyttjar dess samtidighet 
för att väcka uppmärksamhet.675 

Intertextuellt och kompositionellt kan installationen också anknytas till 
Vraket av skeppet Hoppet/Das Eismeer från 1823–24 av den romantiske 
konstnären Caspar David Friedrich (1774–1840) (fig. 52).676 Också i mål-
ningen är det första betraktaren ser de vassa isflaken, hotfullt uppbrutna mot 
varandra, men vid närmare påsyn syns, liksom i installationen, spår av 
mänsklig verksamhet: ett stycke kultur, krossad av naturens krafter. Männi-
skans fåfänga strävan. Jag återkommer till detta mot slutet av analysen av 
denna utställning, men fortsätter först presentationen. 

Busskuren får sin förklaring i en text vid installationen, där sponsorn Stock-
holms lokaltrafik, SL, berättar om sina ambitioner att övergå till bussar som 
                               
675 Länk till filmens hemsida: http://www.thedayaftertomorrowmovie.com/  
676 Även kallad Skeppsbrott i Arktis, Das Eismeer, Die Verunglückte Nordpolsexpedition eller 
The Sea of Ice. Hamburger Kunsthalle. Wibull & Nordhagen (red.), Natur och Nationalitet. 
Nordisk bildkonst 1800–1850 och dess europeiska bakgrund, s. 135, Charles Sala, Caspar 
David Friedrich and Romantic Painting, 1994, s. 16 ff. 
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kör på förnybara energikällor. I en plastbox kan man ta foldern ”Rena rama 
skrytbussen”, i vilken vi liksom i texten till installationen får veta att: ”Vårt 
miljömål är tufft och tydligt: 2030 ska 100 procent av bussarna köras på 
förnybara bränslen (biogas och etanol)”.677 

Inne i museet, framför ingången till själva utställningen nära entrén, 
skymtar sponsorernas logotyper relativt diskret: Huvudsponsorer Stock-
holms Lokaltrafik och Sydkraft (senare E.on) samt övriga samarbetspartners 
Naturvårdsverket, Stockholms Universitet, SMHI, Folksam, WWF, Sun 
Microsystems och Klimp (Klimatinvesteringsprogrammet). 

 
Fig. 53: Utställningsplan över Uppdrag: Klimat (här återges endast huvudrubrikerna 

till de olika avdelningarna). Ur utställningsbroschyr. 

Utställningens visuella helhetsintryck är blå väggar, mycket text, i väggen 
inbyggda montrar och interaktiva bildskärmar, allt uppbyggt i avdelningar 
med huvudrubrikerna i versaler: Väder – klimat i ett ögonblick, Klimatet – 
nu, då och sen?, Lösningarna finns, Framtidsperspektiv (film), Vad kan 
hända?, Så funkar klimatet, Solen – klimatets motor och i mitten Stormens 
öga (film). Längst fram i mitten finns också ett litet växthus, en mo-
dell/simulation av en tromb, och en snurrbar glob. 
                               
677 Texten säger bland annat att ”Biogas ingår i det naturliga kretsloppet och tillför ingen 
ytterligare koldioxid i atmosfären och bidrar därmed inte till att förvärra växthuseffekten.” 
SL, får vi vidare veta, är även bland de första i världen med tre bränslecellsbussar. 
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Inledningsvis hälsas besökaren av ett collage av bilder från olika delar av 
världen, med anknytning till klimat och väderkatastrofer: Ett hus som faller 
samman under vattenmassor, en glödande sol, en turist som torkar sig för 
pannan i ett hett Paris, en blodsugande mygga, ett fält med solfångare, ett 
barn som dricker vatten i solgassande ljus. Texten inleder: 

Temperaturen stiger på jorden. Står vi på tröskeln till en omfattande 
klimatförändring? Allt fler tecken tyder på att du och jag förstärker 
atmosfärens växthuseffekt. Uppdraget är en utmaning, antalet jordklot 
är ett. Livsstil, rättvisa, kreativitet och framtidstro är några nyckelord. 

I blickfånget finns ett litet växthus med en jordglob hängande i mitten och 
texten: 

Växthuseffekten - livsviktig för jorden. Utan växthuseffekten skulle 
jordytan vara 30 grader kallare. När solens strålar värmt jorden stiger 
värmestrålningen upp mot rymden igen. Växthusgaser i luften ovanför 
oss fångar upp värmestrålningen och skickar tillbaka en del så att det 
blir varmare på jorden. Effekten liknas ibland vid ett växthus. Om vi 
ökar utsläppen av växthusgaser, blir växthuseffekten starkare. Men vår 
atmosfär har inte som växthuset; - ett takfönster att öppna om det blir 
för varmt … 

I de två sista meningarna slås tonen för ett centralt tema an: Människan som 
aktör i naturens förändring i och med ”vi-et”, i liknelsen av ett växthus som 
vi långsamt kommer att kvävas i; en liknelse som förstärks av de ovissa men 
ödesmättade punktmarkeringarna i slutet.  

Oavsett om man startar från höger eller vänster från ingången tillämpas i 
utställningsdesignen en klassisk retorisk strategi: Först en undervisande (do-
cere) bakgrund, följt av en uppbyggnad av bevis och argument fram till ett 
”är”. Det vill säga först fakta om planeternas rörelser, hur moln bildas, kli-
mat och meteorologi, och sedan en uppbyggnad av bevis till ett alltmer sä-
kerställt konstaterande av klimatförändringarnas existens och antropogena 
(människoskapade) ursprung. Enligt en traditionell läsordning där besökaren 
rör sig från vänster, blir utställningsrubriker och texter alltmer säkra. Mot 
bakgrund av hur klimatet har förändrats och hur isborrkärnor och andra fe-
nomen kan fungera som klimatarkiv, under rubrikerna Klimatet, nu då, sen?; 
Glaciärens is; ett klimatarkiv; Naturens klimatminnen (isborrkärnor, dropp-
sten och trädstam) kommer rubrikerna Jorden blir nu varmare och småning-
om den konstaterande rubriken Vi påverkar jordens klimat: Sambandet mel-
lan mer koldioxid i luften och varmare klimat syns i både isborrkärnor, 
droppstenar och sedimentkärnor. Det betonas åter att människan höjer halten 
koldioxid och andra växthusgaser i luften genom att använda fossila bräns-
len, att vi har mer koldioxid i luften än vi haft under kanske 20 miljoner år, 
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och att temperaturen stiger snabbare än den gjort på tiotusen år. Höjningen är 
dock ojämnt fördelad: På norra halvklotet har temperaturen stigit mer än på 
det södra, och ökningen är olika från område till område. 

Genom filmen Framtidsperspektiv, där individuella representanter från 
vetenskap, politik, näringsliv och frivilligorganisationer i Sverige framträder 
med ansikte och namn, tillförs utställningen ethos, det vill säga karaktär och 
personlighet. Filmen kan sägas sammanfatta utställningens delar och blir 
genom sin auditiva dominans i rummet kanske utställningens viktigaste del. 
Genom filmmediet återupprättas retorikens ursprungliga form, nämligen 
talaren som ansikte mot ansikte talar direkt till åhöraren, och genom att ta-
larna framträder med titlar, kan besökaren lätt göra en katergoritillskrivning 
som i detta fall, genom att de är representanter för seriösa och samhälleligt 
accepterade organisationer, ger trovärdighet (alternativt underminerar 
den)678. Filmens berättelse följer utställningens, men inleds med dramatiska 
klipp från olika nyhetsinslag från SVT:s Aktuellt och Rapport om ”extrema 
oväder jorden runt”. Fraser och ord som ”dödsoffer efter översvämningar-
na.”, ”oroväckande”, ”extrema” och ”katastrofala” ger utgångspunkterna för 
tonläge och innehåll. Den kända TV-meteorologen Pär Holmgren, som har 
blivit något av en medial talesman i klimatfrågan, inleder: ”Ja, någonting är 
på väg att hända med vårt väder och vårt klimat”.  

I mer torr, empiristisk stil förmedlas därefter att klimatet alltid har varierat 
och att istiderna och isen är källor till denna kunskap: Isborrkärnor avslöjar 
med sina olika lager av partiklar en samvariation mellan koldioxidhalt och 
temperaturökning, och på 100 år har vi sett en snabb förändring. En defini-
tion av växthuseffekten förmedlad i en illustration följs av antaganden om 
utsläppen i diagram, som pekar mot 2–6 graders höjning de närmsta 100 
åren, med en höjning av havsnivån på 10–90 centimeter med följder som 
avsmältning av glaciärer, förändring i havsströmmar och förändringar på 
lokal nivå, vilket ger effekter på människors hälsa genom fästingar, mygg 
och subtropiska sjukdomar som sprider sig norrut redan nu. Fattigare länder 

                               
678 I tur och ordning framträder: (Jarl Alfredius och andra journaliströster i collage), Pär 
Holmgren, TV-meteorolog; Henning Rodhe, professor i meteorologi; Malin Stenberg, Fil. Dr 
i naturgeografi (iskärnor); H. R igen; Erland Kjellén, professor i dynamisk meteorologi; M. 
Rummukainen, klimatforskare vid SMHI; Dennis Palmlin, klimatexpert vid WWF, Elisabet 
Lindgren, läkare/forskare i klimat och hälsa; Miriam Palm, klimatsamordnare vid SIDA; M. R 
igen; E. L igen; Eva Lindberg, Svenska naturskyddsföreningen; D. P igen; Eva Lindberg igen; 
Tom Hedlund, chef för Naturvårdsverkets klimatenhet; Anders Wijkman, EU-parlamentariker 
(f.d. generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, Röda korset, f.d. styrelseordförande och 
styrelseledamot i NHR:s styrelse); T. H igen, A. W igen, D. P igen, Christian Azar, professor 
Sustainable Industrial Metabolism vid Chalmers; Jonas Strömberg, SL, Eva Lindberg igen, 
och avslutningsvis åter TV-meteorolog Pär Holmgren.  
Följande kriterier har listats för att kategorisera en person: 1) hur de ser ut, 2) handlings- och-
rörelsemönster, 3) vad de själva beskriver sig som, 4) vad andra beskriver dem som, 5) vad 
officiella märken eller dokument presenterar dem som. Potter, Representing reality, s. 136.  
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drabbas hårdare eftersom de saknar resurser, vilket också innebär miljöflyk-
tingar. ”Det finns ingen osäkerhet; det kommer att bli varmare”, konstaterar 
en företrädare från SMHI. Även växt- och djurvärlden, fortsätter en företrä-
dare för WWF, kommer att drabbas, eftersom vi byggt ett samhälle där dju-
ren har svårt att röra sig. Ganska små förändringar kan alltså leda till artut-
rotning: 2050 kan en miljard arter ha dött ut. 

Filmen fortsätter med att konstatera att klimatförändringarna är ett av de 
största hoten mänskligheten står inför, vilket kräver samarbete på alla nivåer: 
globalt, inom EU, nationellt och på individnivå. Förnybara energikällor och 
speciellt solenergin har stora möjligheter. Men kostnaderna för fossila bräns-
len måste öka för att pressa fram en övergång till alternativa energikällor, 
och det viktigaste är långsiktiga förändringar i energisystem, transportsystem 
och konsumtionsmönster. Övergången till förnybara energikällor behöver 
inte bli så dyr som många tror: det kommer i så fall bara att ta 102 år istället 
för 100 år att bli 10 gånger rikare. 

Filmen avrundas med en representant från Svenska naturskyddsförening-
en som ger tips och uppmaningar om att åka kollektivt, minska inomhustem-
peraturen, välja bränslesnåla bilar eller miljöbilar, ”men egentligen kanske vi 
måste ändra mer på hur vi tänker”: att åka mindre bil, cykla mer och tänka 
mer på våra handlingar. Varpå vädermannen Pär avslutar:  

Just det; TÄNKA, tänka mer på vad vi gör och vad det får för följder. 
Vi kan inte bara överlämna ansvaret till våra politiker, utan vi måste 
agera själva också. Du kanske tycker att detta låter som små spridda 
skurar, men om vi alla hjälps åt kan vi ordna det här: Vi bor inte bara 
på den här planeten, vi är en del av den också; tänk på det!  

Ett klassiskt retoriskt grepp för att avsluta ett tal som vill anklaga, försvara, 
överväga eller råda har därmed tillämpats: En sista kraftfull, gärna känslo-
sam vädjan till åhörarna, dock återhållet framfört av vädermannen Pär.  

De viktigaste känslorna att väcka när det handlar om att övertyga om stra-
tegier för vår gemensamma existens och framtid är fruktan och hopp, oavsett 
om det handlar om miljöproblem, terrorhotet, fastighetsskatter eller helve-
tespredikningar. Vi har alltid mer eller mindre levt i rädsla eller osäkerhet 
inför framtiden, och därför kan den som kan väcka hopp också vinna åhörar-
na på sin sida. Sedan man väckt människors rädsla kan man visa dem möj-
lighet till hopp och förtröstan. 

I en mörk ”minibiograf” i utställningens centrum visas den i jämförelse 
med övriga representationer mer konstnärliga och retoriskt laddade kortfil-
men Stormens öga679. Den väcker fruktan och tillför patos men på slutet 
också hopp. Med bild- och ljudeffekter i montagestil, men utan tal och med 
minimal text, byggs den upp med textrubrikerna Jordens klimat har alltid 
varierat, Klimatet har i alla tider påverkat oss - men nu händer någonting 
                               
679 Produktion: Cross Roads Learning and Entertainment AB. 
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nytt, Koldioxidhalten i atmosfären är den högsta på åtminstone 20 miljoner 
år, En klimatförändring är på väg. Bilder och ljud av industrialiseringen i 
montageteknik når tillsammans med bilder av hur isflak lossnar, hus rasar, 
torka, skogsbränder, snöstormar, tornados och förstörda samhällen, med 
dramatisk musik ett crescendo av illusoriska blixt- och vindeffekter, som 
plötsligt slutar i texten ”Stormens öga” med en framtidsbild av Stockholm 
under vatten och texten: ”Det är lugnt här i stormens öga” […] ”men det 
behöver inte bli så här”. En vändning mot en språkligt, musikaliskt och visu-
ellt mer optimistisk, ”käck” ton följer: ”Du kan påverka framtiden”, ”Lös-
ningar finns”, varav bilder av nya tekniska lösningar passerar revy: Bio-
bränslen, cykling ....”Här i stormens öga kan vi välja väg. Vilken väg väljer 
du?” blir som avslutande ord en i sann mening retorisk fråga. 

Utställningen som helhet, inklusive filmer, tar utan synbar vetenskaplig 
problematisering ställning för en antropogen klimatförändring de senaste 
100 åren. Det kan eventuellt framträda en spänning mellan klimatföränd-
ringar som ”naturliga variationer” eller som orsakade av människan (antro-
pogena), men vid konsekvent textläsning och utgående från det visuella och 
auditiva, är det dominerande budskapet klart varnande och försiktigt uppma-
nande: Människan har orsakat den senaste tidens utsläpp med en tempera-
turstigning som följd, och vi kan göra något åt det. Alla har ett ansvar, på 
alla nivåer, från individ till stat och från lokal till global nivå, och det behö-
ver inte bli så dyrt som många påstår. Vi kan både ha ekonomisk tillväxt och 
lösa klimatfrågan genom utveckling av klimatvänlig teknik, politiska beslut 
och livsstilsförändringar. Människan kan kontrollera sin tillvaro genom 
handling på olika nivåer. I filmen Framtidsperspektiv kan det under dess 
gång skönjas en rörelse från det kollektiva till det individuella: bakgrunden, 
scenarierna, det globala och strukturella, tänkbara tekniska lösningar och 
slutligen uppmaningarna når individen. 

Konflikterna mellan olika vetenskaper eller vetenskapliga teorier i fråga 
om klimatförändringarnas existens eller orsaker synliggörs inte nämnvärt, 
men en del osäkerheter om prognoser. Konflikter synliggörs dock i utställ-
ningskatalogen som framställts i samarbete med tidskriften Forskning och 
Framsteg (övriga utställningar har inga utställningskataloger), i två av sex-
ton artiklar. I ”Klimatfrågans kontroverser lever vidare” av Ann-Kristin 
Wentzel lyfts kritiken mot FN:s klimatpanel: IPCC fram,680 och i ”Förhand-
                               
680 Den huvudsakliga kritiken går ut på att modellerna är för enkla. De tar, dels till följd av att 
panelen mest består av meteorologer, ej hänsyn till alla variabler eller till komplexitet, och är 
därför för osäkra. Den mest inflytelserika kritikern är meteorologen Richard Lindzen, som 
bidragit till att USA ännu ej har skrivit under Kyotoprotokollet. Andra skeptiker som tas upp 
är Birger Schmitz, professor geologi, Lunds universitet, som menar att IPCC uppförstorat den 
vetenskapliga enigheten. IPCC:s klimatmodeller konstrueras av meteorologer och utelämnar 
därför många geologiska, astronomiska och biologiska förhållanden. Johan Nilsson, oceano-
graf, Stockholms universitet, Anders Moberg, expert på temperaturmätningar vid MISU, 
Anders Omstedt, oceanograf, Göteborgs universitet, Henrik Lundstedt, docent vid Institutet 
för rymdfysik i Lund och Enric Palle, Nasa, hävdar alla bristen på komplexitetstänkande 
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lingar med förhinder” av Jan Nolin beskrivs den sociala, ekonomiska och 
(forsknings)politiska kontexten runt hur vetenskapsmännen lyckats kommu-
nicera sina resultat till beslutsfattare och allmänhet, samt medias roll i for-
muleringen och etableringen av problemet inom EU. Även artiklarna 
”Svenskt framtidsscenario: Norrland får skånskt klimat” av Markkuu Rum-
mukainen och Sten Bergström, och ”Meteorologerna spår, men kaos rår” av 
Kristin Dahl, belyser osäkerheterna med klimatforskarnas modeller.681 

Utställningen ställer sig bakom alternativa energikällor: för fordon förs 
vätgasbilen fram, ganska osynligt i utställningen men tillsammans med arti-
kel i katalogen starkt, och för elenergi sol- och vindkraft.682 Både i utställ-
ningen och i artikeln framställs vätgasbilen som framtidens bil, jämfört med 
andra typer av bilar.  

Sponsorerna blir till hjältar till den grad att Stockholms Lokaltrafik (i för-
längningen EU:s) satsningar på miljöbussar lyfts fram. SL syns långt mer än 
de andra sponsorerna, i den inledande installationen och i filmen Framtids-
perspektiv, eventuellt genom sin egenskap av huvudsponsor. 

Visuellt separeras inte människa och natur. Vi betraktar texter, modeller 
och filmer med samhällsscenarier och talande huvuden. Språkligt skiljs mel-
lan ”människans påverkan” och ”naturliga variationer”. Även om människan 
finns med i bilden gör texten henne således delvis till utanförstående. Ut-
ställningen karaktäriseras av ett hot om katastrofer men med avslutande 
hopp om framsteg. Detta framsteg sker inom ramen för tillit till teknik och 
befintliga ekonomiska system. Budskapet är att alla nivåer – från individ till 
institution – måste handla. Vi uppmanas att tänka efter. Hur handlar vi 
egentligen, och vad får det för konsekvenser? Inte bara ingenjörerna eller 
politikerna skall fixa det hela, utan även du och jag. På så sätt är utställning-
en ett koncentrat av alla de samhälleliga nivåer – från mikro till makro - 
miljösociologin talar om, med inslag av både radikala och mer teknik- och 
tillväxtorienterade utsagor. 

Den höga volymen samt den ständiga omtagningen av filmen Framtids-
perspektiv i bakgrunden är mycket distraherande. Men samtidigt kanske 
detta – exempelvis vädermannens ständiga TÄNKA och uppmaningarna att 
cykla mer – fungerar som ett slags ”upprepningens retorik” enligt devisen att 
repetition är all kunskaps moder. 

                                                                                                                             
och/eller hävdar att man måste titta mer på just ”sin” variabels roll (de två sistnämnda solens 
roll respektive molnens roll). Alla är dock överens om en ökning av koldioxidhalten och 
medföljande temperaturökning. Uppdrag: Klimat. En utställningskatalog i samarbete mellan 
Forskning&Framsteg och Naturhistoriska riksmuseet, 2004. 
681 Upplösningen i rummet begränsas till 20–30 mil, den verkliga geografin tas ej i beaktande, 
liksom okända fysikaliska processer såsom molnbildning, utbyten mellan atmosfären och 
världshaven, samt kommande utsläpp och vegetation (Ibid., s. 70). 
682 I Ann-Kristin Wentzel (vetenskapsjournalist), ”Därför dröjer bränsecellbilen”, och Lennart 
Söder, (professor elektriska energisystem), ”Räkna med vindkraften” (i ibid). 
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Miljödiskursen ekologisk modernisering 
Begreppet ekologisk modernisering etablerades av de tyska statsvetarna Jo-
seph Huber och Martin Jänike under 1980-talet, och utvecklas av Maarten A. 
Hajer i The Politics of Environmental Discourse. Ecological Modernisation 
and the Policy Process, 1995. Hajer påvisar i sin fallstudie av miljöpoliti-
kens utveckling i Storbritannien i jämförelse med Holland under 1970- och 
1980-talen, med utgångspunkt i problemet ”surt nedfall” (acid rain) hur ett 
nytt sätt att uppfatta miljöproblemen etblerades. Han kallar denna policy-
diskurs för ekologisk modernisering, som innebär ett erkännande av den 
ekologiska krisen, men ”till skillnad från 1970-talets radikala miljörörelser, 
föreslår den att miljöproblem kan lösas i överensstämmelse med det moder-
na samhällets institutioner.”683 Den erkänner miljöproblematikens strukturel-
la karaktär men antar ändå att existerande politiska, ekonomiska och sociala 
institutioner kan internalisera miljövården.684 Den åberopar inte någon struk-
turell förändring utan är i grunden en modernistisk, teknokratisk ansats som 
tror på framsteget och den moderna teknikens problemlösande kapicitet, och 
förkastar anti-moderna stämningar (Jag skulle här vilja påpeka att det i och 
för sig beror på vad man menar med strukturell förändring.). Den tidigare 
kopplingen mellan naturvård, människors utveckling och självbestämmande 
och decentraliserat beslutsfattande är inte längre tydlig inom denna 
diskurs685. Den kan också ses som en strategi att införliva 1970-talets mer 
radikala miljökritik, och miljörörelsen själv lever i dilemmat att argumentera 
på statens villkor eller i sina egna termer med risken att förlora inflytande 
över konkret policyskapande.686 Miljörörelsens val av ekologisk modernise-
ring kan ses som ett strategiskt val: Efter den antagonistiska debatten, speci-
ellt runt kärnkraften, ville man framstå som ”realistiska, ansvarstagande, 
professionella, och att undvika att bli positionerade som romantiska dröm-
mare”.687 Samtidigt som detta möjliggjorde framsteg så satte detta också 
gränser för vad som kunde sägas och därmed göras.688   

Ekologisk modernisering används inte som ord i utställningen – den hör 
mer till en akademisk terminologi – men har sedan 1990-talet använts i poli-
tiska texter och tal som officiell politisk diskurs i arbetet med exempelvis 
”det gröna folkhemmet.”689 
                               
683 Hajer, The Politics of Environmental Discourse, s. 3. 
684 Ibid., s. 25. 
685 Ibid., s. 32 f. 
686 Ibid., s. 32, 57. 
687 Ibid., s. 102. 
688 Joseph Huber och Martin Jänike (Huber 1982, 1985, 1991, Jänicke 1985, 1988) ger teknisk 
och ekonomisk utveckling en central roll i ekologisk modernisering, men Hajer påpekar att 
det även inbegriper andra ”domäner”. För definition av ekologisk modernisering se även R. 
Lidskog, ”Samarbete mellan länder: Exemplet långväga luftföroreningar”, i Boström & Sand-
stedt (red.), Är vi på rätt väg?, s. 115.  
689 Sandstedt & Boström, ”Perspektiv på miljöfrågan. Teoretiska utgångspunkter”, i Boström 
och Sandstedt, (red), Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans lösning, s. 17, 21. Se även 
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Jag vill inte tvinga in utställningarna i av andra konstruerade diskurser, i 
detta fall ekologisk modernisering, som kan riskera att bli en vad Potter kal-
lar ”sticky discourse”690 som låser fast analysen. Men å andra sidan kan de 
övergripande begrepp och benämningar som redan identifiera-
de/konstruerade diskurser innebär också fungera som analysredskap och 
tydliggöra skiljelinjer i debatten samt pedagogiskt i meningen minnesbefäs-
tande ange begrepp som synliggör mönster och sorterar i djungeln av utsagor 
och idéer. 

Diskursens närvaro aktualiserades i min analys först vid den optimistiska 
diskussionen om bränslecellbilar i avdelningen Lösningarna finns, bekräfta-
des i talet om ekonomisk tillväxt i filmen Framtidsperspektiv, och fördjupa-
des i utställningsdelen om Nord och Syd. 

Under huvudrubriken Lösningarna finns står en monter med en bränsle-
cell, med beskrivning över hur den fungerar.  I texten kan besökaren läsa: 

Världens stora bilföretag tillverkar nu bilar som drivs med bränslecel-
ler. De är enkla att tillverka, mycket energieffektiva, behöver inget 
fossilt bränsle, och släpper bara ut vattenånga! […] För att bränsle-
cellsdrivna bilar ska bli fler måste de bli billigare att tillverka. Ett bra 
system för att producera och forsla vätgas måste också utvecklas. 
Mycket är kvar att göra, men redan nu finns bussar i Stockholm som 
drivs med bränsleceller, och om 15–20 år kommer nog motsvarande 
bilar vara en vanlig syn på våra gator. 

Ett grundantagande är att vi behöver bilar. Ett ifrågasättande av detta anta-
gande skulle vara att ”gå för långt”. Det associeras till miljöextremism och 
bakåtsträvande och synliggör samtidigt diskursens gränser. Vidare finns det 
från objektnivå till strukturnivå en frånvaro av frågor som: Vad händer med 
de giftiga ämnen som finns i bränslecellen när den framställs och när den tas 
ur bruk? Vad skall man göra åt den korta livslängden? Vätgas framställs med 
dagens teknik oftast med bensin eller olja, eftersom ekonomiskt lönsam sol- 
eller vindenergi ännu inte utvecklats. Om den en gång utvecklas, hur skall 
man då kunna producera solenergi storskaligt för att försörja alla som vill ha 
bil?691 Hur skall man kunna utvinna de sällsynta metaller som bränslecellen 
behöver storskaligt? 692 

                                                                                                                             
Sommestad, ”Ekologisk modernisering av Sverige”, Västerbottens-kuriren, 
www.vk.se/ledare/debatt/57.html (2004-11-03). 
690 ”Sticky discourse” innebär varning för en stark teoristyrning av det empiriska arbetet. ”Om 
vi helt enkelt utgår från att det på vårt forskningsområde finns dominerande diskurser av ett 
visst slag, är risken stor att allt vi ser klibbar fast vid en sådan perception.” Börjesson, Diskur-
ser och konstruktioner, s. 171 f. 
691 Enligt emergianalys (här i egenskap av marginaliserad, alternativ berättelse som presente-
ras närmare nedan) skulle det troligen krävas för mycket kringresurser för att ett sådant arran-
gemang i stor skala skulle vara hållbart. Torbjörn Rydberg, ”Emergy Perspectives on biofuels 
and trade”, föreläsning vid Cemus doktorandseminarium 2006-03-22. 
692 Robert Hedman, Göteborg 2050. Det hållbara vätgassamhället, 2005, s. 45. 
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Fig. 54: Avdelningen och filmen Framtidsperspektiv i Uppdrag: Klimat.  

Det andra elementet i vilken diskursen kan skönjas är i filmen Framtidsper-
spektiv. I denna film följer efter bakgrund och scenarier en passage, som här 
refereras: 

Klimatförändringarna är ett av de största hoten mänskligheten står in-
för, vilket kräver samarbete på alla nivåer. Kyotoprotokollet är ett steg 
(Tom Hedlund, Naturvårdsverket). / EU- arbetet är viktigt framför allt 
sedan president Bush ställde sig vid sidan av för några år sedan (EU- 
parlamentariker Anders Wijkman). / I-länderna har släppt ut mest hi-
storiskt men problemet är att u-länderna lägger sig på samma nivå. 
(Tom Hedlund, Naturvårdsverket) /: Om kineserna var lika bilburna 
som amerikanerna […] skulle bara kineserna göra av med lika mycket 
olja som hela världen idag (Anders Wijkman). / 40 år framåt har vi 
mer än två miljarder nya människor som kommer att leva på den här 
planeten, och ett helt annat Kina som världen största ekonomi – de 
kommer att leva mycket närmare det sätt som vi gör idag (Dennis 
Palmlin, WWF). / Förnybara energikällor och speciellt solenergin har 
stora möjligheter. Men kostnaderna för fossila bränslen måste öka 
(Christian Azar, Chalmers)! / Det viktigaste är långsiktiga förändring-
ar: Vi måste ändra våra energisystem, transportsystem och konsum-
tionsmönster (Tom Hedlund). / En del tror att det kommer bli dyrt. 
Men enligt nationalekonomer kommer ekonomin vara 10 gånger stör-
re om 100 år, och ”om vi gör övergången till förnybara energikällor på 
ett bra och ordnat sätt, kommer det att ta 102 år istället för 100 år att 
bli 10 gånger rikare” (Christan Azar).693 

Ett centralt påstående är här att ekonomin ständigt växer, och att det kommer 
ta 102 år istället för 100 år att bli 10 gånger rikare vid omställningen till 
förnybar energi. Detta kan förstås i motsättning till slutsatsen att det skulle 

                               
693 Tecknet / står för klipp i filmen till nästa person och utsaga. 
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bli för dyrt, vilket bland annat de miljöekonomer som USA:s president Ge-
orge Bush förlitat sig på hävdar. 

Vid detta påstående saknas, till skillnad från i fråga om klimatmodellerna, 
en redovisning av den vetenskapliga processen och av hur beräkningarna 
gjorts. Prognosen framställs med säker modalitetsmarkör (”enligt national-
ekonomer kommer ekonomin vara 10 gånger större om 100 år”), till skillnad 
från klimatberäkningarna som framställs som mindre säkra. Även i avdel-
ningen Vad kan hända? är budskapet att osäkerheten är stor och att effekter-
na kan bli mycket olika jorden runt: Eftersom ”effekterna samverkar” är det 
svårt att förutse följderna. (Bakterier som lever på polarisens undersida sta-
tuerar exempel. Dessa är näring för växtplankton, som är näring för krill, 
som är näring för fisk och val ...). Vetenskapen bakom de ekonomiska profe-
tiorna står alltså oredovisad, odiskuterad, och framställs därmed som säker 
och grundmurad, medan prognoserna om klimatet, även om IPPC:s version 
ges prioritet, och även om alla är överens om att det kommer att bli varmare, 
framställs som mindre säkra. Nationalekonomi framställs, i enlighet med en 
vidare medial tendens, som säker vetenskap, som ”hårda fakta”, medan kli-
matologin framställs som mindre säker, vilket kan ha att göra med att eko-
nomin är en mer etablerad vetenskap i näringslivets och politikens tjänst. 
Ekonomin framställs inte som en vetenskap att kunna diskutera, med olika 
konkurrerande teorier och modeller, utan implicit som basfakta och ett av 
utställningens viktigaste budskap bygger på dess antagande och modellering.  

Detta relaterar till diskursens gränser men också till Ulrich Becks tankar 
om enkelt och reflexivt förvetenskapligande: Att ett ”enkelt” (karismatiskt-
legitimt) förvetenskapligande kommer till uttryck på vissa områden, till ex-
empel ekonomi, med en frånvaro av redovisande av vetenskapliga kontro-
verser, medan man bjuder in till ett reflexivt förvetenskapligande på andra 
områden. 

I utställningen blir ekonomin således paradoxalt nog ännu mer ”natur-
liggjord” än klimatet. Här kan man dra en parallell till TV-nyheternas eko-
nomirapporter, där börsen genom sin avgränsning från övriga nyheter och 
löpande siffertablå, i likhet med vädret framstår som naturfenomen. Som 
ekonomen Kenneth Hermele säger, har ekonomer länge gjort anspråk på att 
förutsäga framtiden och som miljöhistorikern Donald Worster påpekar vann 
nationalekonomer tidigt ”orakelmakt”694.  

Tillväxt mätt i BNP (bruttonationalprodukt) är naturliggjord och självklar 
medan klimatfrågan fortfarande framstår som något stridbart, eftersom man 
vill argumentera för dess förekomst. (De diskurser som är så fast etablerade 

                               
694 Hermele, Ekonomerna, tillväxten och miljön, s. 158, och Worster, De ekologiska ideernas 
historia, s. 212. Worster pekar också på hur ekologin influerades av ekonomin mellan 1930-
1970 i vad som skulle kallas ”den nya ekologin”. ”Nationalekonomin hämtade ingenting från 
den ekologiska biologin som kanske hade gjort den mer medveten om miljöbegränsningarna 
för den industriella tillväxten. Tvärtom var det ekologin som tillämpade ekonomiska teorier 
på studiet av naturen” (s. 213).  
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att man glömmer deras kontingens betecknas i diskursteori som 
objektiva695varför BNP-tillväxt kan betecknas som objektiv diskurs). 
Utställningen kan därför som helhet, speciellt delarna Lösningarna finns och 
filmerna Framtidsperspektiv och Stormens öga (vilken jag återkommer till), 
förstås som ett uttryck för diskursen ekologisk modernisering: en tro på 
hållbar utveckling inom ramen för tillväxt och teknik. 

Christian Azar, professor i hållbara energi- och materialsystem vid Chal-
mers tekniska högskola, som i filmen uttalar utsagan om att det kommer ta 
102 år istället för 100 år att bli tio gånger rikare, har förekommit flitigt i 
massmedierna i samband med ”klimatfrågan”: exempelvis i Utbildningsradi-
ons TV-serie ”Jorden är platt”, i tidskrifter och i frågeprogram (291 000 
träffar på hans namn 18 oktober 2005). Han är en efterfrågad föreläsare, 
medlem i FN:s klimatpanel IPCC, samt medlem i den av dåvarande statsmi-
nister Göran Persson tillsatta oljekommissionen november 2005. 

I tidskriften Ny teknik finns följande variant av utställningsfilmens ovan-
nämnda utsaga: ”Även om det skulle kosta tusentals miljarder dollar att sta-
bilisera atmosfärens halt av koldioxid, är summan försumbar jämfört med 
den ekonomiska tillväxt som förutspås av nationalekonomer […] istället för 
att den genomsnittliga världsmedborgaren blir fem gånger rikare år 2100 blir 
hon eller han det 2101”.696  

Inte heller i utställningskatalogen, som ju annars innehåller fler perspektiv 
och motstridiga röster vad gäller teknik och klimat, kan besökaren hitta dis-
kussioner om vetenskapen bakom de ekonomiska beräkningarna. 

Tillväxt som grundantagande och metafor 
Ett grundantagande tillika rotmetafor i utsagorna om att ekonomin kommer 
vara tio gånger större om hundra år och att det kommer att ta hundratvå år 
istället för hundra år att bli tio gånger rikare vid omställningen till förnybar 
energi, är att ekonomin måste och kan ”växa”. Denna på den neoklassiska 
nationalekonomin grundade tillväxtdiskurs kan problematiseras både med 
andra ekonomiska diskurser och idéhistoriska betraktelser. Ekonomen och 
idéhistorikern Eva Friman har i sin avhandling om tillväxttankens historia 
påpekat att tillväxtbegreppet började användas i samhällsdebatten först under 
efterkrigstiden (i engelskt språkbruk från slutet av 1940-talet, i svenskan från 
mitten av 1950-talet), vilket visar dess tillfälliga och historiskt och socialt 
konstruerade karaktär: De klassiska ekonomerna ansåg att naturen satte 
gränser för den ekonomiska utvecklingen, men under efterkrigstiden upp-
hävdes med den neoklassiska teorin denna ståndpunkt, och resurserna börja-
                               
695 Laclau 1990: 34 refererad i Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och 
metod, s. 43. 
696 Niclas Köhler, ”Christian Azar – hoppfull världsmedborgare”, Ny Teknik 2002-08-27. 
Azar och Stephen Schneider (Stanford, USA) hävdar detta i motsats till de miljöekonomer 
Bush förlitat sig på.   
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de betraktas som oändliga.697 Nationalekonomin har sedan dess behandlat 
ekonomin som ett fenomen separerat från en materiell bas, och till stor del 
också social kontext, eller sett på naturen/världen som en samling outtömliga 
resurser. 

Andra ekonomiska diskurser, exempelvis de akademiskt etablerade Miljö-
ekonomi och Ekologisk ekonomi, söker dock att integrera miljö och natur i 
beräkningsmodellerna. Skillnaden mellan miljöekonomi och ekologisk eko-
nomi är att miljöekonomin grundar sig på den neoklassiska nationalekono-
miska modellen med den rationellt kalkylerande individen i centrum och 
naturen som en extern resurs, medan ekologisk ekonomi lutar sig mot insti-
tutionell ekonomi, som tar hänsyn till institutionella/strukturella kontexter, är 
tvärvetenskapligt öppen för andra discipliner, samt med utgångspunkt i ex-
empelvis termodynamikens lagar kritiserar den neoklassiska modellen för att 
den sätter naturen i en extern box och betraktar och resurserna som obegrän-
sade. Ekologisk ekonomi kritiserar även den neoklassiska människosynen: 
Medan neoklassisk teori ser människan som en essentiellt rationellt kalkyle-
rande aktör med otillfredsställbara behov, ser ekologisk ekonomi människan 
som flerdimensionell med tillfredställbara behov och otillfredsställbara be-
gär.698 

Ett grundantagande i ekologisk ekonomi, men också i humanekologi, är 
att naturen inte, som i neoklassisk teori, kan betraktas som en externalitet, 
utan måste betraktas som en förutsättning, som inte kan ”tillväxa” exponen-
tiellt i meningen en obegränsat ökande produktion av djur, växter och mine-
ral. Ekosystemet kan genom människans manipulering producera mer, snab-
bare och större, men gör det alltid på någon/någots bekostnad (avfall, förore-
ningar, global snedfördelning, undanträngande av andra varianter och arter, 
och så vidare) och till en viss gräns. 

Ekonomen och debattören Kenneth Hermele har i debattboken Ekono-
merna, tillväxten och miljön undersökt tillväxtdiskursens historia i veten-
skaplig och politisk debatt. Han ser en historisk utveckling i läroböcker i 
nationalekonomi där miljön mer och mer börjar komma in i modellerna, men 
den förblir alltid en ”extern faktor”. Om vi tänker oss samhälle och natur 
som olika cirklar och boxar måste samhället istället, enligt Hermele, förstås 
som ett system som opererar innanför naturens större system, och inte, som i 
traditionella modeller, naturen som en extern ruta. 

                               
697 Friman, No Limits. The 20th Century Discourse on Economic Growth, 2002, samt Friman, 
”Ekologisk ekonomi – miljö, etik och rättvisa”, i Friman & Öckerman (red.), Hela världen. 
Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen. Friman pekar också på hur den klassis-
ka ekonomin explicit grundade sig på normativ moralfilosofi medan den neoklassiska fram-
ställdes som värdeneutral och objektiv och därmed också lättare fick tillträde till den politiska 
arenan.  
698 Jfr Sandstedt, Lidskog & Sundqvist, Samhälle, risk och miljö, s. 26 f, Friman, ”Ekologisk 
ekonomi – miljö, etik och rättvisa”, s. 120–140. Se även Söderbaum, Ekologisk ekonomi. 
Miljö och utveckling i ny belysning, 1993. 
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Uppfattningen om möjligheten för en obegränsad tillväxt kan förstås i 
kontexten av efterkrigstidens optimism och grundläggandet av den efter-
krigstida ekonomiska världsordning som Gattavtal, Världsbanken och WTO 
innebar. Man började tala om obegränsade naturtillgångar och om dessa 
skulle ta slut skulle människan uppfinna nya. Ett samtida exempel är natio-
nalekonom Marian Radetzki, som menar att vi kan bygga upp ”mikromiljö-
er” som isolerar från en försämrad ”makromiljö”699. Romklubbens rapport 
Tillväxtens gränser (1972) mötte ett totalt motstånd av såväl svensk som 
internationell ekonomkår700 och i Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma 
framtid” (1987), som skulle komma att lägga grunden för innebörden i be-
greppet Hållbar utveckling, framhålls tillväxt som en förutstättning för en 
sådan utveckling.701 

Hermele granskar BNP-måttet, ”bruttonationalprodukten” som mäter till-
växten. Trots att även ekonomer själva erkänner dess problem och brister, så 
används det fortfarande. Problemen med måttet är att det inte säger något om 
informellt arbete och informella marknader – i Sverige mäts bara 50 procent 
av verksamheten, och i ”u-länder” är andelen troligen mycket större. Förstö-
rande verksamhet inkluderas och måttet bryr sig inte om fördelningen av 
resurser. Målet att det skall växa procentuellt (exponentiellt) och inte absolut 
implicerar en tro på att det inte finns några gränser. Vidare är det ett brutto-
mått där återinvesteringar räknas som tillväxt, varför många istället före-
språkar NNP, nettonationalprodukt. Det kan vidare beskyllas för monetär 
reduktionism (”Att flyga med det övergripande målet att så fort som möjligt 
göra av med bränslet”) och dess samband med välfärd är omstritt.702 

I Hermeles undersökning är en intressant iakttagelse att det problematiska 
BNP-begreppet i det närmaste verkar ha avförts från diskussionen. Om det 
stämmer att BNP, som ju är måttet på och därmed själva definitionen på 

                               
699 Hermele, Ekonomerna, tillväxten och miljön, s. 19 ff, 24, 71 f. 
700 Ibid., s. 23 f. 
701 I uppsatsen Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Varför når ekonomer olika slutsat-
ser? undersöker Mats Eberhardson och Justin MacDermott grundanttaganden i neoklassisk 
ekonomi respektive ekologisk ekonomi. En viktig skiljelinje är att förstnämnda antar resur-
serna som oändliga och utbytbara, medan ekologisk ekonomi antar resurserna som ändliga. 
Jorden ses av ekologisk ekonomi som ett slutet system av de skäl som termodynamikens 
första lag (massan bevaras i meningen att energi inte kan skapas eller förstöras, endast om-
vandlas till andra former) och andra lag (energin förlorar i kvalité vid varje sådan omvand-
ling), och enligt ekologisk ekonomi bortser neoklassisk teori från den andra termodynamikla-
gen. I ett system där energin förlorar i kvalité vid varje omvandling kan ingen evig cirkulation 
ske, varken mellan företag och hushåll eller, genom återvinning, mellan avfall och resurser 
(refererar till H. E. Daly, (1977) 1992, Steady-State Economics, s. 227.), s. 30 ff. Det finns 
alltså en fysisk gräns för resursflödet som kan hämtas från ekosystemet till användning inom 
ekonomisystemet för att slutligen återföras till ekosystemet i form av avfall. Båda antaganden 
om resursers ändlighet eller oändlighet, påpekar författarna, är dock inte mer än metafysiska 
antaganden, då det i dagsläget inte finns någon tillförlitlig metod att mäta resursernas tillgäng-
lighet på. 
702 Hermele, Ekonomerna, tillväxten och miljön, s. 35 ff. 
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tillväxt, diskursivt, semiotiskt har separerats från tillväxtbegreppet,703 så kan 
det också vara en indikation på tillväxtbegreppets naturliggöran-
de/essentialisering eller objektivisering. Med referens till Latour och Callon 
kallar Hajer naturligörande för ”black boxing”, som en av de mest funda-
mentala diskursiva mekanismerna. 

Argumentet att en högre tillväxt skulle leda till bättre miljö, genom inve-
steringar i miljöskydd, skärskådas också av Hermele. Det grundläggande 
problemet är rundgången i argumentationen, samt en etnocentrisk och natio-
nell blindhet för att problemen förskjuts i rum och tid (speciellt när man talar 
om att ”tjänstesamhället” skulle vara miljövänligare än ”industrisamhället”). 
På kort sikt kan det lokalt fungera, vilket det gjort genom reningssystem, 
filter, katalysatorer, effektiviseringar och så vidare, men inte på sikt och 
globalt, eftersom volymerna, bland annat genom ökade transporter, totalt sett 
ökar. Volymökning väger upp filtrering. Föreställningen om resurser som 
kan avsättas till ”rening” implicerar också att det är möjligt att återställa 
irreversibla skador (till exempel arter eller ekosystem som utrotats), trots att 
även många ekonomer ser att tillväxt kan leda till irreversibla skador. Det är 
tydligen så att när ekonomer talar om att det inte finns någon motsättning 
mellan tillväxt och miljö, så utgår de implicit från nationell nivå och exklu-
derar globala problem som växthuseffekten704. 

På senare tid har dock även ekonomer börjat tala om en målkonflikt, som 
innebär att man gått från att vara ”oreserverat positiv” till att vara ”villkorligt 
positiv”: Tillväxt är av godo för miljön om det styrs i rätt riktning, med rätt 
teknik och förändrade konsumtionsvanor. Målkonflikten kan övervinnas 
med hårda miljökrav.705 
                               
703 Jfr ibid., s. 45. 
704 Jfr ibid., s. 77–84, 86–95, 105, 115. 
705 Ibid., s. 131 f. Hermele granskar framför allt svenska ekonomers texter om tillväxt och 
miljö, i statliga utredningar, böcker och artiklar. Det är en debattbok och kan tolkas som en 
partsinlaga med en realistisk utgångspunkt (i vetenskapsteoretisk mening) i termodynamikens 
lagar: Naturlagarna är. Tillväxtteorierna är felaktiga. Ekonomerna har inte tagit hänsyn till 
naturvetenskapliga fakta. Det finns tydliga rätt och fel. Det handlar således inte alls om en 
konstruktivistisk eller diskursiv utgångspunkt, men man kan klassificera den som kritisk-
diskursanalytisk i det att han studerar ordval, argumentation, paradoxala och ologiska texter, 
utsagor, resonemang, även inom texterna själva, med utgångspunkt i termodynamik och eko-
logi. Grundtesen är problemet med att ekonomin inte vilar på naturvetenskaplig grund, och att 
naturen inte finns med i ekonomernas modeller. När ekonomer uttalar sig eller skriver om 
sambandet mellan tillväxt och miljö gör de det utan att tillfråga naturvetare, eller lägger in en 
brasklapp om att de inte har kompetens att uttala sig om exempelvis ackumuleringseffekten, 
men kommer ändå fram till ett positivt samband mellan tillväxt och miljö.   
    (Hermele utgår från termodynamikens lagar, och från ekologisk ekonomi som också utgår 
från dessa. Den ekologiska ekonomins utgångspunkter är att Ingenting försvinner, allting 
sprids (termodynamikens andra huvudsats), samt Kretslopp.  Termodynamikens andra huvud-
sats innebär att den naturliga utvecklingen går mot en ökad grad av ”oordning”. Jorden är 
stängd för materia men öppen för energi i form av solstrålar som driver hela jorden med hjälp 
av fotosyntesen som bygger upp växtceller och skapar ordning. Djur och människor bryter ner 
den av växtcellerna skapade ordningen. Ordningen återskapas genom den externa källan 
solen. (Termodynamikens övriga lagar i sig definieras inte av Hermele, men enligt National-



 253

I utställningen Uppdrag: Klimat, framställs det inte som en målkonflikt. 
Utställningen tar upp att ”Nord”, konsumerar och släpper ut mer än ”Syd”, 
så där kan besökaren själv dra egna slutsatser. Men det är inget som explicit 
tas upp i termer av målkonflikt, och filmens budskap är som tidigare påtalat 
att omställningen till förnybar energi endast sinkar tillväxten. 

Vad definieras då som förnybar energi? Kan man separera energifrågan 
från konsumtionsfrågan och andra sociala och ekologiska frågor när man 
beräknar tillväxt? Vem kommer att bli rikare? Var? Hur? På vems/vads be-
kostnad ”växer” ekonomin? Hur fördelas den? Vem är den genomsnittlige 
världsmedborgaren? Varför är det önskvärt att bli rikare? 

I både filmen och andra artiklar nämner Azar först solenergin, och att tek-
nikutvecklingen här är mycket viktig. Han har i andra fora också påpekat att 
storskalig odling av bioenergi kan komma i konflikt med matproduktionen, 
varpå matpriserna kan komma att dubbleras706, i likhet med Torbjörn Ryd-
berg vid Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, som hävdar att odlingen av 
etanol skulle kräva ytor som gör att matproduktion blir en omöjlighet.707 
Rydberg utgår från emergianalys, som tittar på den totala ackumulerade 
mängd energi eller resurser som indirekt och direkt krävs för att producera 
en vara, tjänst eller bränsle i sin nuvarande form. Emergi brukar därför också 
kallas ”energiminne”.708 Ur emergisynpunkt är biobränslen inte alls resurs-

                                                                                                                             
encyklopedin (Olof Beckman) är definitionen: 1) Energi kan inte förintas eller nyskapas; den 
kan endast omvandlas mellan olika energiformer. 2) Det finns ingen process vars enda resultat 
är att värme överförs från en kallare till en varmare kropp (Clausius); Det finns ingen process 
vars enda resultat är att värme från en enda värmekälla helt omvandlas till mekaniskt arbete 
(Kelvin). 3) Entropin för en ren kristallin substans är noll vid absoluta nollpunkten (Nersts 
värmeteorem)). Hållbar/uthållig utveckling kan därmed få en ganska specifik definition: Att 
det ekonomiska systemet anpassas inom ramarna för det överordnade och begränsande globa-
la systemet (Carl Folke, ekologisk ekonom, refererad i Hermele, a.a., s. 63). 
    Hermele presenterar ”grön BNP”, som är BNP minus återinvesteringar (NNP) minus miljö-
förstöring = MNP (s. 98f) och ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) (138 f), båda 
med problem men också möjligheter.  
706 I http://www.chalmers.se/HyperText/Prof-S/Azar-S.html, 2005. 
707 Rydberg, ”Emergy Perspectives on Biofuels and Trade”, 2006-03-22. Se även 
http://www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2005-12-05&Artikel=747263, 2007-02-16. Se 
även Sten Ebbersten, professor emeritus vid SLU, som menar att det handlar om en energikris 
men att det är ”lättare att sälja som en koldioxidkris”. Att vissa forskare framställer etanol 
som ett uthålligt drivmedel beror på den externa finansieringen av forskningen (Swärd, ”Per-
sonlig frihet för de rika eller mat till de fattiga? Forskningen kring etanol i bilar tar inte hän-
syn till jordens resurser, säger professor”, Dagens Nyheter 2007-12-16). 
708 Den ackululerade mängden är omräknad till enheter av en gemensam energityp, vanligen 
solekvivalenter med enheten solemergijoul (sej). Medan innehållet av tillgänglig energi, mätt i 
Joule, representerar den energi som finns tillgänglig i själva produkten speglar emergin, ut-
tryckt i solemergijoule, minnet av den sammanlagda tillgängliga energi som använts för att 
frambringa produkten (varan eller tjänsten). Alla system, stora som små, är organiserade i 
vävar (ihopkopplade serier) av energiomvandlingar, liknande trofiska nivåer, där strukturernas 
komplexitet ökar med varje energiomvandling (C. Lagerberg, Emergianalys: Hur gör man? 
SLU, Institutionen för växtvetenskap. Se även Daniel Bergquist, Colonised Coasts. Aquacul-
ture and emergy flows in the world system: Cases from Sri Lanka and the Philippines, 2008, 
s. 7. Emergianalysen för in fler variabler i analysen än exempelvis ”ekologiskt fotavtryck” 
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lösningen om vi skall skörda lika mycket energi som förut. Med bas i sy-
stemanalys, systemekologi och energikunskap söker emergianalysen svaren i 
helheten och strävar bort från reduktionism.  

Utställningens diskurs cirklar kring en tro på teknik och tillväxt mätt i 
BNP, vilket utesluter ett problematiserande utifrån andra teorier. Diskursteo-
retisk talas det om ”diskursens stängning”709, vilket med Börjessons förståel-
se inte behöver betyda ”att sådana [i detta fall ”tillväxtkritiska”] hållningar 
inte uttrycks på annat håll. Ur diskursanalytisk synvinkel är just denna ho-
mogenitet i talet intressant, den visar på var diskursens bopålar är nedslagna 
och vilka retoriska former som i vår tid är definierade som upplysta och i 
allmänhet goda.”710 

Utveckling, nord och syd, och tillväxt 
Det tredje elementet i vilket diskursen framträder är i avdelningen Nord och 
Syd. Här presenteras ”Anna” och ”Chai” från Sverige och Kambodja711. 

 
Fig. 55: Adelningen Nord och Syd i Uppdrag: Klimat. 

I två uppförstorade foton i fullängd (fig. 55) ser vi de två tonåringarna i jeans 
och T-shirt med faktarutor över vad de äger, släpper ut (Anna 1700 kg kol-
dioxid/år, Chai 140 kg dito), deras sysslor, fritidsintressen, yrkesdrömmar, 
familj, hur förändringarna kommer att drabba deras respektive länder, och att 

                                                                                                                             
som är ett mått på hur stor yta det behövs för att förse en människa eller befolkningen i ett 
område med livsmedel, energi och transporter samt för att ta hand om det avfall och det ut-
släpp som uppkommer. 
709 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 34. 
710 Börjesson, Diskurser och konstruktioner, s. 149. 
711 I delrubriken står det att hon kommer från Malaysia, men inne i texten står det Kambodja, 
vilket är två olika länder (!) 



 255

Sverige till skillnad från Kambodja har resurser att förbereda sig inför kli-
matförändringarna.  

Visuellt framställs snarare likheter än olikheter, i och med att de har lik-
nande kropp, längd, jeans och märkes-T-shirt. De presenteras som jämbördi-
ga i några av globaliseringens främsta tecken: plaggen och utseendeidealet. 
Men faktarutorna synliggör västvärldens dominans vad gäller utsläpp och 
konsumtion. Texten berättar: 

Människans påverkan på klimatet är en utmaning för alla på jorden. 
Lösningen kräver rättvisa och samtal mellan världens fattiga och rika. 
[...] En förändring av klimatet påverkar världens regioner olika. De 
fattiga drabbas hårdast. Samtidigt är deras bidrag till växthuseffekten 
minst […] Att tredje världen utvecklas är positivt. Tillväxt gör att fler 
barn slipper svälta och att färre dör av sjukdomar. Vi kan och ska inte 
hindra den processen, men kan kanske hjälpa till med teknik som är 
bättre för klimatet. När en miljard kineser skaffar bil borde de kunna 
köpa sådana som drivs av biobränsle eller bränsleceller. Fast bara om 
vi själva väljer rätt väg. 

Glidningen från ”utvecklas” till ”tillväxt” gör att utveckling definieras som 
tillväxt, som i sin tur naturliggörs på så sätt att den framställs som något vi 
varken kan eller bör hindra. Det är liksom i föregående citat, ett oproblema-
tiserat och förgivettaget begrepp. Att tillväxten gör att ”fler barn slipper sväl-
ta och att förre dör av sjukdomar”, (något som de flesta ställer upp på som 
något bra), framställs som ett konstaterande av fakta, trots att många inte 
skulle hålla med om att det finns ett sådant kausalt samband: BNP (bruttona-
tionalprodukten) säger, i enlighet med föregående diskussion, inget om för-
delningen av resurser712. Det säger heller ingenting om förslitningen eller 
skadorna på miljön. Det vanliga argumentet att tillväxt kausalt leder till en 
bättre miljö ser vi dock inte här. 

”Vi” som kan ”hjälpa till” och vet vad utveckling är, det vill säga tillväxt 
och bättre teknik, ställs paternalistiskt mot ”Tredje världen”; ett begrepp som 
utvecklades under kalla kriget och som då betecknade den värld som varken 
var västerländsk eller demokratisk (”första världen”), eller kommunistisk 
(”andra”), men som senare alltmer kom att beteckna grad av ekonomisk ut-
veckling i linje mot den första världen. I referatet från filmen Framtidsper-
spektiv såg vi att begreppen ”u-länder” och ”i-länder” fortfarande används 
för att klassificera världens länder. De används också vid förklaringen av 
Kyotoprotokollet i avdelningen Lösningarna finns. Observera att dessa fort-
farande finns kvar inom och utanför biståndsdiskursen; tecken som innebär 
en värdering om att den industrialiserade västvärlden är välutvecklad och att 
denna typ av utveckling för andra länder är eftersträvansvärd. 
                               
712 Hermele, Ekonomerna, tillväxten och miljön, s. 35 ff. Se även ”BNP” i Nationalencyklo-
pedin: Att BNP per capita i ett land stigit betyder inte nödvändigtvis att genomsnittsmedbor-
garen fått det bättre. 
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”Vi:et” innesluter den potentielle svenskspråkiga utställningsläsaren som 
en del av den utvecklade världen. ”Kineser” får återigen (liksom i Framtids-
perspektiv ovan) stå som paradexempel på en ohejdbar massa (en miljard). 
”Vi” kan missionera med ny teknik som är bättre för klimatet (bättre än vil-
ken teknik?). Dock vänds blickarna mot ”oss själva” (den potentiella läsaren) 
i sista meningen: Fast bara om vi själva väljer rätt väg. Återigen görs dock 
teknisk utveckling och begäret efter bilen till något oundvikligt: inte om, 
utan när en miljard kineser skaffar bil. 

Man kan fundera på hur det kommer sig att (ekonomisk) tillväxt blivit en 
metafor eller figur som har blivit som ett mål i sig, istället för att diskutera 
vilket samhälle vi vill ha. 

Lakoff och Johnsson menar att politiska och ekonomiska ideologier är in-
ramade av metaforer, som liksom andra metaforer gömmer aspekter av verk-
ligheten. På politikens och ekonomins område spelar metaforerna större roll, 
eftersom de betvingar våra liv. De tar upp exemplet arbete som resurs på en 
marknad. I detta språkbruk görs ingen distinktion mellan meningsfullt och 
”dehumaniserande” arbete. För arbetsstatistiken finns det inget meningsfullt 
arbete, och billig arbetskraft blir något gott. ”The blind acceptance of the 
metaphor can hide degrading realities, whether meaningless blue-collar and 
white-collar industrial jobs in ‘advanced’ societies or virtual slavery around 
the world.”713 Jämför här med beteckningarna, eller om man så vill metafo-
rerna, arbetsgivare och arbetstagare, istället för exempelvis arbetsköpare och 
arbetssäljare. 

På den inflytelserika ekonomins, och därmed den allmänna samhällsde-
battens område, blir därför ”tillväxt” något av en rotmetafor, som oavsett vad 
man tycker om den behängs med objektivitet och statsmannakonst. Den be-
traktas i det närmaste inte alls som metafor, medan exempelvis metaforen 
”kretslopp” ännu kan vara behängd med tveksamheter och ironiska blink-
ningar. Dess egenskap av metafor tolkas ofta i olika akademiska texter714, 
medan man sällan stöter på analyser av tillväxtens metaforiska egenskaper715. 

Tillväxt som högst prioriterat mål riskerar också att skymma de från poli-
tiskt håll explicita hållbarhetsmålen: De sociala, ekologiska och ekonomiska. 
Dessa hållbarhetsmål har sedan etablerandet av begreppet hållbar utveckling 
i Rio 1992, formulerats på både nationell och överstatlig nivå, och får bilda 
ram för både vetenskapliga forskningsprogram och politiska traktat. Det 
skrevs även in i den svenska högskolelagen 1 februari 2006, i vilken hållbar 

                               
713 Lakoff & Johnsson, Metaphors we live by, s. 236 f. 
714 T.ex. Emmelin, ”Det förflutna som norm i miljövården”, i Pettersson & Sörlin (red.), 
Miljön och det förflutna, s. 107 f. 
715 Se dock Friman, ”Metaforernas makt. Människan, naturen och språket”, i Friman & Öck-
erman (red.), Hela världen, som pekar på att tillväxten som strukturell metafor lånats från 
naturen och därmed medföljde dess goda konnotationer. Tillväxten har ett syfte uppåt och 
framåt. 
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utveckling "innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa."716. 

Men det förefaller som om begreppen ekonomisk tillväxt och hållbar ut-
veckling ändå opererar frikopplade från varandra, förutom vid de tillfällen då 
det påpekas att de inte står i motsättning till varandra. Betecknande är att 
begreppet hållbar utveckling inte märks i utställningen, förutom i texten om 
IPPC:s framtidsscenarier. 

”Kineserna” 
”Kineserna” nämns både under Nord och Syd i ovan nämnda citat (”när en 
miljarder kineser skaffar bil”…) och i filmen Framtidsperspektiv (”Om kine-
serna var lika bilburna som amerikanerna skulle bara kineserna gör av med 
lika mycket som hela världen idag”). Utsagor av typen ”Tänk om alla kine-
ser skaffar sig en bil” är ett vanligt ”exempla” (figur, kliché) som spridits 
inom miljödebatten,717 i likhet med ”Tänk om alla kineser skulle börja an-
vända toapapper”, som var vanligare före klimatdebatten främst ifråga om 
avverkning av skog. Retoriskt kan den fungera genom likhetskoppling: ”ki-
neserna” får som grupp stå som speglingar av eller representanter för mänsk-
ligheten i allmänhet och genom denna identifikation och genom rättvisetan-
ken får ”vi” oss såsom bilkonsumenter en tankeställare. Men diskursanaly-
tiskt är det också intressant hur just kineserna ofta får stå som varnande ex-
empla. Man säger inte ”Tänk om alla människor skaffar sig bil”, ”tänk om 
alla européer skaffar sig bil”, ”tänk om alla som nu växer upp skaffar sig bil” 
eller ”tänk om alla asiater skaffar sig bil”. ”Kineserna” har blivit det tecken 
som genom en medialt cirkulerad förförståelse av landets tillväxt frammanar 
bilden av en snabbt ökande kollektiv massa. (”Kineserna” kan i egenskap av 
”de Andra” också fungera som en del i ansvarsförskjutningen av problemet – 
till ”naturen”, de Andra, eller barnen.) 

Det globalas dekonstruktion av det nationella 
Växthuseffekten har från början etablerats som ett globalt problem och be-
handlas därefter: Att konsekvenserna kan se olika ut i olika delar av världen, 
att resurser spelar roll för mobilisering, och att det därmed är en fråga om 
rättvisa och solidaritet, lyfts fram, dock med en gammal välkänd vi- och 
dem-retorik, där ”kineserna” blir den Andra massan, vars energikonsumtion 
blir ett hot. Visuellt betonas dock likheter mellan svenska ”Anna” och 

                               
716 Högskolelagen 1 kap § 5. Beslutet grundas på betänkandet ”Att lära för hållbar utveckling” 
(SOU 2004:104) som behandlar hur utbildningssystemet på alla nivåer skall kunna arbeta för 
en hållbar utveckling. 
717 Som exempel på dess spridning kan nämnas en paneldebatt med forskare vid ett av Fors-
kartorgets seminarier vid bokmässan i Göteborg 2005 där Ulf Danielsson, professor i teoretisk 
fysik uttalade exemplet med just denna formulering (i kontexten av en tidigare utsaga om 
vilken effekt varje individuell handling kan få). Englund, ”Entusiastiska fossiler i framtidsde-
batt”, Tvärsnitt nr 4 2005, s. 47. 
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”Chai” snarare än skillnader, vilket skiljer utställningen från tidigare musea-
la traditioner. 

Något som kan verka upplösande på en nationell diskurs är också de rör-
liga bilderna av kontinentaldriften under rubriken Klimatet – nu, då och 
sen?: Utifrån den grundläggande princip som varit rådande inom museivärl-
den, nämligen nationen och konstruerandet av nationell identitet, ter sig den-
na rörliga bild av landmassornas förflyttningar snarare som dekonstruerande 
av nationalismen än konstruerande och naturliggörande.718  

I utställningen 4 ½ miljarder år förekommer samma bild men i orörlig 
tecknad version och med utpekanden om var ”Sverige” låg under olika geo-
logiska perioder. I Uppdrag: Klimat kan bilden genom sin frånvaro av natio-
nella benämningar och sin rörlighet, samt kanske också genom satellitbil-
dens sken av autenticitet, snarare ifrågasätta nationalismen, men också den 
antropocentriska historiesynen, där själva begreppet historia innebär männi-
skans historia till skillnad från förhistorien, och som dessutom med en etno-
centrisk och kolonial syn på utveckling definierar ”förhistoria” som tiden 
innan skriftspråk och ”historisk tid” den med skriftartefakter719. 

Vid avdelningen Lösningarna finns, underavdelning ”Svensk klimatstra-
tegi”, kan man dock fråga sig om det inte är en fråga om en nationell retorik:  

Sverige skall minska utsläppen av växthusgaser med 4 procent till år 
2012. 2050 ska vi bara släppa ut hälften av vad vi gör idag. […] Idag 
släpper svensken ut i genomsnitt 6 ton koldioxid per år. Det är ganska 
lite jämfört med andra länder i Europa eller USA. Två skäl till våra 
låga utsläpp är vår energibeskattning och att många bostäder använder 
fjärrvärme. Det finns många problem kvar att lösa. Det största är den 
ökade trafiken. […] För att Sverige skall klara det målet har vi bland 
annat bestämt att: höja koldioxidskatten, sänka skatten för miljöbilar 
och biodrivmedel, informera så många som möjligt om klimatföränd-
ringarna, ge bidrag till kommuner och företag som vill satsa på klimat-
förbättrande åtgärder. Flera av punkterna på listan från 2002 är redan 
genomförda; koldioxidskatten är höjd och pengar har avsatts för 
kommuners och företags klimatåtgärder. Under åren 2002–3 genom-
förde Naturvårdsverket en klimatkampanj för att informera allmänhe-
ten om växthuseffekten.[720] Kunskapsnivån höjdes och klimatfrågan 
diskuteras nu mer i svenska medier än tidigare.”[721] 

                               
718 Jfr M. J. Shapiros diskussion om konstruktionen av nationer och regioner genom kartritan-
de (i hans fall ”Sydöstasien”, konstruerat under andra världskriget som en konsekvens av 
militärstrategier), och kartor som sedan blivit så bekanta att de verkar naturliga, i meningen 
inte en ”representational practice”: ”the map is a spatial trope which, far from simpley repre-
senting (natural) boundaries, is an aggressive practice, delivering up the discursive territory 
within which legitimate speech about bounded areas can occur”, cit. i Potter, Representing 
Reality, s. 218. 
719 Se exempelvis ”Förhistoria”, Nationalencyklopedin, webbversionen (2008-08-08). 
720 Denna kampanj, i TV och affischer under vintertid, använde det tragikomiska som retoriskt 
grepp: I ett återkommande TV-inslag sjöng exempelvis en barngrupp ”Räven simmar över 
sjön”. Det dubbelt tragikomiska är att just den vintern var ”smällkall” på många håll i Sveri-
ge; Människornas omedelbara sinnliga/kognitiva uppfattning av omvärlden (kallt, vitt, ofta 
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Ett diagram illustrerar hur ”Trafiken är värst. Idag står trafiken för nästan 40 
% av Sveriges utsläpp av koldioxid.” 

Här finns ett inledande påstående om att Sverige har låga utsläpp. Enligt 
vägverkets miljödirektör Lars Nilsson släpper Sveriges trafik ut 20 procent 
mer än genomsnittet i andra EU-länder. Vi har Europas sämsta bilpark med 
hög andel tunga bilar som drar mycket bränsle, samt en ökning av tunga 
transporter.722 Även Stefan Edman bekräftar denna bild i Dagens Nyheter-
Debatt 1/11 2005: ”Göran Persson måste byta till miljövänligare statsråd”. 
(Direkt efter denna artikel gick Persson ut med att oljan skall bort till 2020, 
en kommission skall tillsättas, med Edman som sekreterare, och Persson 
själv som ordförande.) Å andra sidan jämförs i texten med USA och ”andra 
länder i Europa”. 

Bilnormativitetens upplösning? 
Vid avdelningen Lösningarna finns, berättar textavsnittet Transporter – en 
knäckfråga för framtiden? att biogas, etanol och rapsolja nästan inte påver-
kar klimatet alls och att nya bilars avgasrening blir allt bättre. Ändå, fortsät-
ter texten, ökar trafikens utsläpp av koldioxid för att antalet resor ökar, och 
transporterna är fortfarande den största mänskliga utsläppskällan av växt-
husgaser. ”Det är inte bara utsläppet av växthusgaser som är problemet med 
bilarna. I Sverige dör ca 500 personer och ca 4000 skadas allvarligt i trafik-
olyckor varje år. 800 dör av avgaser bara i Stockholm.” 

I ett bilnormnativt samhälle är denna text ovanligt offensiv och kritisk, 
inte minst de två sista meningarna där det mer neutralt laddade ”transporter” 
förvandlas till det mer specifika, individfokuserade ”bilarna”, som laddas 
negativt genom att karaktäriseras som fenomen som det inte bara finns ett 
stort problem med (växthuseffekten), utan flera direkt livshotande, vilket 
bevisas i kalla siffror, siffror som retoriskt fungerar genom att förmedla ex-
akthet och objektivitet. 

Bilens negativa laddning skiljer sig från laddningen i utställningen Skatter 
från jordens inre (öppnad 2002) där ”bilen” med en positiv laddning kopplas 
till tecknet ”civilisation” (fig. 48), vilket visar på att bilen passar in på olika 
sätt i olika diskurser och berättelser. Kanske är det klart vilket som är ”mas-
ter narrative” i sammanhanget, eller håller den gamla civilisationsdiskursen 

                                                                                                                             
soligt.) stämde inte överens med kampanjens bilder (Paraplyer, snöfria vintrar, översvämning-
ar – ett varmare, blötare och gråare Sverige) och fick därför kanske inte så stort genomslag 
som den skulle ha fått om bild och verklighet hade stämt överens. En folklig iakttagelseför-
måga som exempelvis stämmer överens med Barbro Hedvalls i ”Nej se det snöar”, Dagens 
Nyheter 2003-01-08, där hon menar att den snörika vintern motbevisar global uppvärmning. 
721 Samtidigt som 700 000 svenskar skrev under ett upprop, arrangerat av tidningen Expressen 
och initiativet Bensinskatteupproret 2005, för sänkt bensinskatt, allmänt kallat ”Bensinskatte-
upproret”. 
722 Lasse Swärd, ”Sänkt bensinskatt avfärdas”, Dagens Nyheter 2004-06-21. 
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på att krackelera? ”Bilen” i massupplaga i avgasdimma på flerfiliga vägar 
eller i kvävande bilköer, är en vanlig bild i miljödiskursiv mediaretorik, ock-
så förekommande i utställningens film Framtidsperspektiv. Man kan notera 
att bilen i kollektiv upplaga ofta kodas och konnoteras negativt, medan den 
individuella bilen ofta presenteras tillsammans med tecken som är ämnade 
att skapa positiva känsloupplevelser, som exempelvis i reklamen ute i ödsli-
ga landskap eller som trygg, inkapslande familjetransporterare. I utställning-
en Skatter från jordens inre representeras den först kollektivt, här dock utan 
negativa konnotationer, sedan enskilt kliniskt med pilar som utpekar var de 
olika mineralerna befinner sig i bilens delar, och båda bilder kopplas av be-
rättarrösten till tecknet ”civilisation”. 

 
En bil Flera bilar 
Frihet och snabbhet i ödsliga rena 
berglandskap 
Tekniska detaljer 
Estetik 
Trygg familjetransporterare 
Flirt 

Utifrån visade i smog 
Bilder på avgasrör 
Trafikstockning 
Miljöförstöring 

Positiva konnotationer Negativa konnotationer 

Tabell 3: Bilen i visuella representationer. 

Vid montern om bränslecellen i Uppdrag: Klimat sägs att de bränslecells-
drivna bilarna måste bli fler och att det om 15–20 år nog kommer att vara en 
vanlig syn på våra gator. Bilen i sig problematiseras således inte, inte heller 
kringresurser till en ständigt ökande produktion av bilar. 

Även den ökande flygtrafiken kritiseras: Dagens flygplan är bränslesnåla-
re, tystare och renare än äldre modeller, men eftersom trafiken ökar, ökar 
också utsläppen. Fortfarande betalar flygtrafiken varken energi- eller koldi-
oxidskatter. Texten rekommenderar oss att resa mer klimatvänligt, exempel-
vis med tåg och cykel – ”det tjänar du både pengar och hälsa på” – att välja 
det minst utsläppande flyget, samt att köra mjukt och jämt. 

I slutet av samma avdelning rekommenderas under Spara energi – tips för 
klimat och plånbok i punkt- och imperativform: Sänk inomhustemperaturen 
en grad, köp lågenergilampor, stäng av och släck ner när eldrivna system 
inte behövs, köp energisnåla hushållsmaskiner, återvinn i stället för att köpa 
nytt, välj om möjligt bergvärme eller biobränsle, välj miljömärkt el, samt 
”Se över dina resor. Kanske du kan cykla kortare sträckor istället för att ta 
bilen?” 



 261

Lägg märke till hur flera tips blir till imperativ (”Stäng av”, ”Återvinn”) 
medan resandet kringgärdas av de mer försiktiga ”se över” och ”kanske”, 
samt kommer sist bland åtgärdspunkterna. Ett exempel på vankelmodighet 
ifråga om vad diskursen tillåter? 

En hypotes till förklaring av denna försiktighet är att bilen, trots kritiken 
mot den, i allmän samhällsdiskurs har tillskrivits i det närmaste helig status, 
framför allt som frihets- och rörlighets-redskap. I den förkroppsligade indi-
vidualiseringsprocessen där individens frihet och befrielse från Gud, natur 
och oönskade kollektiv står i centrum kan bilen betraktas som det främsta 
materialiserade uttrycket och symbolen. Den står för snabbhet, skydd och 
transport utan kroppslig ansträngning. Att både vara privat och samtidigt 
kunna betrakta omvärlden. Att själv kunna vara en osedd makt som blickar 
ut på omvärlden genom en hinna av genomskinligt glas infogat i stål och 
lack.723 Det finns också en koppling till manlig identitetskonstruktion, skön-
het, estetik, och en nostalgi kopplad till barndomens leksaker, och har också 
konstruerats som viktig för kvinnors frigörelse. Den, och att ”ta körkort”, 
kopplas också till vuxenblivande, ansvarstagande och mognad. Hela vårt 
samhälle har sedan efterkrigstiden planerats utifrån privatbilen och dess 
framkomlighet724, i Sverige även dagligvarukonsumtionen genom expansio-
nen av externa köpcentrum. Att sänka temperaturen och byta elbolag är rela-
tivt lätt, men att ändra bilvanor konstrueras vara svårare, vilket exempelvis 
”bensinskatteupproret”, med slagord som ”vi är beroende av bilen” pekade 
på.  

I parallell till vårt samhälles köttnormativitet kan man tala om en bilnor-
mativitet, som kommer till uttryck på så sätt att den som väljer att inte ta 
körkort uppfattas som avvikande, speciellt i mindre samhällen. Att önska sig 
bil är lika vanligt som att vilja ha hus, familj och barn. Uttrycket ”biffen, 
bilen och bostaden” som biologen Stefan Edman myntat i titeln på en statlig 

                               
723I bilen blir landskapet ett objekt för blicken. Känsel, hörsel och lukt orienteras inne i ma-
skinen, och på grund av farten hinner ögat inte uppfatta alla detaljer. Det viktiga blir storfor-
merna – kontrasterna mellan stad och land, skog och bebyggelse. Jfr Schivelbusch, som talar 
om det ”panoramiska resandet” i Järnvägsresandets historia. Om rummets och tidens indust-
rialisering under 1800-talet, 1998, s. 49 f, en studie av hur järnvägen förändrade sociala 
relationer, naturuppfattning och mentaliteter. Bilen är ytterligare ett steg i denna process. Jfr 
även Baumans resonemang: De moderna kommunikationerna är utformade för att på ett så 
effektivt sätt som möjligt ta sig från punkt A till punkt B, och därmed skapas det tomma ytor 
eller restområden att passera – inte att vara i (Postmodern etik, s. 196). I denna rationalisera-
de tillvaro är sannerligen inte vägen resans mål, utan skapar för blicken storformer, där vi blir 
(fart)blinda för detaljer på resans gång, och endast ser storformer (därför konstrueras extra 
stora skyltar för att ses på långt håll och i hög fart). Istället för att upptäcka världen runtom-
kring oss blir vi inneslutna i våra egna begär och tankar (försök att promenera i ett landskap 
av ringleder och motorvägar – det är nästintill omöjligt!).  
724 Franzén & Sandstedt, Välfärdsstat och byggande. Om efterkrigstidens nya stadsmönster i 
Sverige, 1993, s. 257–265 och Franzén, ”Mitt i gatan. Stadspolitiska vridpunkter”, Häften för 
kritiska studier nr 1 2002, s. 30 f. 
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utredning (2005:51725) kan således också sammanfatta olika normativa be-
grepp och strukturer som kan sägas reproducera en för miljön problematisk 
ordning. 

Sedan hösten 2006 finns det dock alltfler tecken på att bilnormativiteten i 
samband med ”klimatdebatten” börjar förändras, även om framför allt flyget 
har stått i skottgluggen. Är utställningstexternas ambivalenser ett tecken på 
att en uppluckring av bilnormativiteten? 

Sammansmältning av antagonismer 
Även om begreppet ekologisk modernisering inte används i utställningen, 
har det sedan 1990-talet blivit alltmer använt inom både vetenskap och poli-
tik. Många har analyserat dess innehåll, men jag skulle vilja peka på betydel-
sen av dess två led: ekologi och modernitet; två begrepp som under 1970- 
och 80-talen levde som separerade tecken i varsin diskurs, till synes ofören-
liga, har nu, liksom de två leden i ”sustainable development” – hållbar ut-
veckling, smält samman. 

Min tes är att dessa två sammansmältningar har gjort en utställning av 
denna typ möjlig. Vi kan förena modernitet med allt vad den innebär av tek-
nologi och ekonomisk tillväxt, med miljötänkande eller om man så vill, eko-
logi. Därför ter det sig inte längre lika svårt eller kontroversiellt att göra ut-
ställningar om miljöproblem längre. Vi får ha kvar vår teknik och vår mate-
riella standard. Ingen tvingar oss att ”gå tillbaka till stenåldern”, ”bo i torp” 
eller ”leva i 70-tals-kollektiv i skogen”, vilket var populära kommentarer 
som motreaktioner på ”miljönissar” eller ”miljömuppar”726 under 1980- och 
90-talen. Statsminister Fredrik Reinfelt kommenterade i ett inslag i SVT:s 
nyheter i samband med EU:s gemensamma beslut mars 2007 om att minska 
utsläppen med 20 % fram till 2020, med att ”Det är en ny tid nu. Förut fanns 
det en konflikt mellan ekonomisk tillväxt, jobb och miljö, men nu finns inte 
längre den motsättningen”. Diskursen inrymmer inte ett ifrågasättande av 
befintliga grundläggande strukturer inom teknik och ekonomi som sådana, 
och Framsteget är fortfarande det övergripande målet.727 

Här är det intressant att jämföra med 1970- och 1980-talens miljödiskur-
ser inom museivärlden, så som de framträder i de utredningar jag nämnde i 

                               
725 Bilen, Biffen, Bostaden. Hållbara laster, smartare konsumtion (SOU 2005:51). Samman-
fattas på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/45980 som att den ”handlar om hur hushållens 
konsumtion ska bli ’smartare’ för plånboken, hälsan, miljön och det globala resursutnyttjan-
det. Ett 60-tal förslag läggs, om energi, bilar, kemikalier, design, sociala värden med en rad 
win-wineffekter för ekonomi och ekologi.” 
726 Termen ”Miljömupp”; bl.a. hört i SR P4 2007-02-15 i en diskussion om att ekologiskt 
mode är på frammarch, även inom ”haute cauture” och att det inte länge förknippas med 
”miljömuppar”. 
727 Vilket Alain Imboden pekar på i sin avhandling: The propaganda av Progress: The Case 
of Swedish Housing Exhibitions, 2005. Idealen av framsteg förändras men Framsteget finns 
alltid kvar, vilket karaktäriserar moderniteten. 
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kapitlet om museerna och miljö. Exempelvis Bengt Hubendicks tal om att 
”Skapa beredskap hos människor att acceptera materiella anspråk och en 
livsstil som är förenlig med ekologisk uthållighet.” och ”att acceptera en 
materiellt lite mindre anspråksfull livsstil.”728 

Intressant att också att begreppen kretslopp och kretsloppssamhälle inte 
används i utställningen Uppdrag: Klimat, inte heller termodynamikens 
grundsatser eller ekologi.729 På så sätt framstår ändå ”klimatfrågan” som ett 
separat miljöproblem som kan lösas via specifika åtgärder, och inte som del i 
ett större problemkomplex om miljö och utveckling. Denna frånvaro av för 
miljörörelsen och miljövetenskapen grundläggande begrepp (termodynami-
ken betecknas som naturlagar) möjliggör också att BNP-tillväxten kan förbli 
icke-ifrågasatt730. Därför kanske det inte är fråga om en sammansmältning i 
jämlik mening utan snarare en smidig legering. 

Utställningens miljöpolitik kan jämföras med den form av ekologisk mo-
dernisering som Maarten Hajer finner i Holland, Accommodation (samman-
jämkning, samarbete, förlikning, konsensus): ett erkännande av frågan som 
ett strukturellt problem och av allas ansvar men ett uteslutande av ”det orim-
liga”: ”Nobody should be asked the impossible” (ingen kan begära det omöj-
liga) av privatpersoner och företag.731 Men som jag tolkar Hajer avgörs grän-
serna för och föreställningarna om detta rimliga eller socialt acceptabla, av 
förhandlingar mellan företagsledare och politiker eller föreställningar om 
företagares krav, ofta i termer av internationell konkurrenskraft.732 

Enligt Ulrich Becks teori om vetenskap och samhälle kan utställningen 
tolkas som ett mellanting mellan expertsamhällets ”enkla förvetenskapligan-
de” och risksamhällets reflexiva vetenskap, eftersom forskningsprocessen 
och dess tveksamheter till viss del redovisas och experterna framträder med 
namn och ansikten, om än med ganska tvärsäkra påståenden. Vetenskapen 
avmystifieras och förlorar sitt patent på sanning till en del. Dock finns det 
enkla förvetenskapligandet kvar i exempelvis naturliggörandet och icke-
problematiserandet av ekonomisk tillväxt. 

                               
728 Tidigare i texten sker också en problematisering av tillväxtbegreppet. Hubendick, ”Ekologi 
en museiuppgift” i Idéforum Museer, Rapport från fem regionala museikonferenser. Rapport 
från Statens kulturråd 1989:4, s. 71. 
729 Ett undantag är den avslutande texten ”Effekterna samverkar” vid avdelningen ”Vad kan 
hända”, om att det är svårt att förutse följderna när många effekter samverkar (även om inte 
själva begreppet ekologi används). Exempelvis är bakterier som lever på polarisens undersida 
näring för växtplankton, som är näring för krill, som är näring för fisk och val, och ”[I]ngen 
kan förutse hur en klimatförändring skulle påverka miljontals djur och växter och vilka följder 
det skulle få för oss.” 
730 Det är intressant att Bengt Hubendick är författare till artikeln “exponentiell tillväxt” i 
Nationalencyklopedin (webbversionen 2008-02-12) och att texten slutar med meningen “Eko-
nomisk tillväxt enligt ett konstant procenttal leder till exponentiell tillväxt med i längden 
orimliga följder.” 
731 Jfr Hajer, The Politics of Environmental Discourse, s. 236. 
732 Jfr ibid., s. 243, 247. 
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För att vidga analysen av ekologisk modernisering som diskurs, är det in-
tressant att iaktta att även om en aktör i debatten ifrågasätter den ena delen 
av ekologisk modernisering: tillväxt, måste denne påpeka att han eller hon 
verkligen inte alls är emot den andra delen: teknisk utveckling. Detta illu-
streras exempelvis i ett citat från Kenneth Hermele, i hans ovan behandlade 
undersökning: 

Det är därför begreppet ”nolltillväxt” förefaller mig illa valt. Det anty-
der en sorts orörlighet. Kretsloppssamhället är tvärtom i högsta grad 
dynamiskt; det är utveckling och teknologiska språng, det är high-tech 
istället för förlegade produktionsmetoder baserade på uttömning av 
lagerresurser. Detta kanske är självklart, men det måste ändå sägas ef-
tersom det så ofta förutsätts att den som ifrågasätter BNP-tillväxt i 
själva verket längtar efter stenålderns jordkulor.733 

 
Ett ifrågasättande av tillväxt bryter diskursen ekologisk moderniserings 
gränser, men att dessutom ifrågasätta teknisk utveckling skulle definitivt 
bryta med den övergripande samhällsdiskursen eller berättelsen om framsteg 
och utveckling. I detta fall blir ”stenålderns jordkulor” den historiska refe-
renspunkt eller konkretiserande retoriska bild som man absolut inte vill till-
baka till, och som ställs i kontrast till nyckelorden dynamik, utveckling, tek-
nologiska språng, high-tech.734 Men Hermeles citat belyser också den starka 
kopplingen mellan (BNP)-tillväxt och utveckling i vårt kollektiva medvetan-
de, så stark att han måste påpeka att utveckling kan definieras annorlunda, i 
hans fall som ett dynamiskt kretsloppssamhälle. 

Vid utställningstexten ”Tack till Stockholms universitet för borrprovning 
och Elektrolux som gjort det möjligt att visa isborrkärnorna i utställningen” 
synliggörs paradoxen att den teknik som skapat och skapar problem, gör det 
möjligt att uppmärksamma och kommunicera problem (på samma sätt som 
att jag skriver detta på en dator som drivs av ström framställd på kärnkraft-
verk). De moderna riskerna är inte bara, som Ulrich Beck menar, det moder-
na välståndets ofrånkomliga baksida utan så strukturellt inbyggda i samhället 
så att även mottendenser mer eller mindre tvingas bygga på dem. Detta är 
också en del av den ekologiska moderniseringen och synliggör diskursens 
gräns. 

Ett litet tecken på en brytning med en del av modernitetens framstegsbe-
rättelse om teknologisk expansion finns i utställningstexten ”Måndrömmar”, 
om visionerna om att kolonisera månen, där det också sker en faktakonstruk-
tion genom konstaterande modalitet: Texten ”Intresset finns kanske kvar, 
men idag satsas krafterna på att rädda vår egen planet istället för att fly” 
tenderar genom frånvaron av andra fakta att bli en önskedröm från utställ-
                               
733 Hermele, Ekonomerna, tillväxten och miljön, s. 66. 
734 Grottliknelsen förekommer också i en intervju med Christian Azar i SR P1 2006-11-30: 
”Jag tror inte vi behöver flytta tillbaka till grottor eller vad folk nu tror”. Grottan blir det 
absoluta primitiva nollstadiet, en sinnebild för det primitiva, nakna, outvecklade. 



 265

ningstextproducentens sida, och kanske också ett tecken på ifrågasättande av 
en del av modernitetens framstegsberättelse om teknologisk expansion (”a 
small step for man, a big step for mankind”). Drömmen om att kolonisera 
månen finns kvar i stora ekonomiska satsningar (se exempelvis exempelvis 
Europeiska rymdstyrelsens projekt med en bemannad månbas inom 20 år 
kungjort i april 2006 och president Bushs’ tal om att kolonisera rymden som 
en ”new frontier” 2006. Det skulle också vara intressant att jämföra andel 
pengar och energi som satsas på miljöforskning med andel pengar och energi 
som satsas på rymdteknikforskning). Här glöms också det riktigt långsiktiga 
perspektivet bort: Att jorden oavsett våra handlingar enligt flera samstämmi-
ga teorier kommer att uppslukas av solen en dag eller krocka med en annan 
himlakropp. Vad tjänar det då till att ”rädda vår egen planet istället för att 
fly”? 

Naturens krafter735 
Vid invigningen av Uppdrag: Klimat hade filmen Naturens krafter premiär 
på Cosmonova. Trailern till filmen (innan Nilen ett flodäventyr samt på mu-
seets hemsida) utlovar spänning och äventyr: ”Upplev naturens krafter när 
de är som mest spektakulära och mäktiga”. ”Följ med National Geographics 
och forskarna som är beredda att riskera livet […] En film så stor att den 
bara passar i världens största filmformat.” Filmen inleds med datoranimatio-
ner som visar jorden för 4 1/2 miljarder år sedan. Speakerrösten inleder i 
allvarlig ton med att beskriva denna som ett glödande klot; en våldsam värld 
täckt av ett hav med flytande lava. Ytan stelnar till en skorpa av sten, och 
regn som skapar en vidsträckt ocean gör att skorpan spricker upp i plattor. 
Men krafterna verkar fortfarande – bara i det tunna skiktet mellan hettan och 
atmosfären (bilder av drabbade områden) finns krafter vi inte kan kontrolle-
ra. I blockstenstil reser sig: FORCES OF NATURE. Naturens krafter, fort-
sätter speakern, kan slå till plötsligt och utan varning med fruktansvärda 
konsekvenser. Tre olika forskare representerar tre olika former av krafter: 
Vulkanen, Jordbävningen och Tornadon.  

Vulkanen inleder med dramatiska pyroplastiska flöden forsande ner med 
närbilder av moln av aska och gas, ackompanjerat av dramatisk klassisk 
musik och bilder av förödelse: ”Staden Plymouth förlorades i aska, men man 
hann evakuera. För forskare har platsen Montserrat [ö i Karibiska havet med 
aktiv vulkan], blivit ett levande laboratorium”. Forskaren Maria Edmond 
berättar: ”Ibland känns det som om vulkanen har sitt eget liv”, och speakern 
fyller i: ”Det finns tecken på att berget håller på att ladda för ett nytt utbrott”. 

                               
735 Forces of Nature, Ross Anthony 2004. Producent: National Geographic och Graphic Films 
med stöd av National Science Foundation), Cosmonovapremiär 2004-11-26, sedd 2005-05-
27.  
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Dramatiken byggs upp genom bilder av två forskare som springande skyndar 
till en helikopter. Speakern berättar att rutinbevakningen har stärks, att Maria 
har skapat instrument för att mäta olika halter och att utplaceringen av mät-
instrumentet är farlig: ”Vi utsätter oss inte för risker om det inte är absolut 
nödvändigt.” Kollapsen verkar kunna ske närsomhelst, och experternas var-
ningar förmår myndigheten att evakuera. ”En natt i juni händer det”: Bilder 
av blixt, dunder, askmoln och bild av kyrka med sjungande människor avslu-
tas med speakerns ord: ”Tack vare varningen har de överlevt […] Så länge vi 
fortsätter forska behöver ingen dö”. 

Jordbävningar beskrivs som mycket farligare och svårare att förutse. Bil-
der av rasande hus, flygbilder och virituella kartor ackompanjerar berättelsen 
om geofysikern Ross Stein som vill hitta ett mönster som kan få oss att för-
utse jordbävningar, exempelvis i Turkiet som har stor jordbävningsrisk och 
drabbats mycket, exempelvis 1999 i Izmit med 25 000 döda, ½ miljoner 
människor hemlösa och 20 000 förstörda hus. Pusselbitarna, berättar spea-
kern, finns på plats: Enligt beräkningar kommer nästa drabbade plats att vara 
Istanbul. 

Presentationen av tornadon representeras av ”två ovanliga forskare” som i 
västra USA:s ”Tornado Alley” far runt i två lastbilar med radarinstrument på 
taket på jakt efter Tornados till tonerna av Countymusik. En av dem säger: 
”Det har länge varit min dröm att lösa tornadons största mysterium: hur den 
föds.” ”Vi vet vad som föregår den, men oftast missar vi tornadon. Det är 
otroligt svårt ...”. Det är nödvändigt att vi blir bättre att förutsäga, så att vi 
har förmåga att överleva oavsett hur kraftiga de är. Många av dem som över-
levde i Oklahoma 1999 blev varnade i tid av dessa forskare. Doppelradar 
fångar vad som händer inne i en storm innan tornadon drabbar: ”En seger för 
vetenskapen, för dem och för de som kan ha användning i framtiden.” 

Här har vi tydliga hjältar och ett tydligt budskap: Forskaren, och genom 
ökad forskning, kan vi förutse naturkatastrofer. Hotet blir här Naturen med 
stort N, en främmande kraft som måste betvingas och kontrolleras – en bild 
som frammanas av titeln och av dramatiken. Naturens väldiga krafter är hot-
fulla, men vi kan bemästra dem genom vetenskap som utarbetar mönster för 
förutsägelser. Diskussionen om människans roll i exempelvis klimatföränd-
ringar är frånvarande, och ”Naturens krafter” avskiljs från kulturen, trots att 
det erkänns att orkaner kan vara ett av de fenomen som ökar genom upphett-
ningen av haven. Människans roll nämns i samband med jordbävningar: Vi 
måste bygga stabilare, säkrare hus för att hindra eller mildra konsekvenserna 
av dessa. Åldriga moskéer stod exempelvis oskadda medan de dåligt byggda 
moderna husen förstördes i Istanbul 1999. 
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Vädret, ”naturens krafter” och Uppdrag: Klimat 
I en tid av snabba förändringar, individualisering och ständig teknisk utveck-
ling är årstidernas växlingar något av de få fasta fenomen vi har kvar i tillva-
ron: De är fortfarande de måttstockar efter vilka vi mäter våra liv och delar 
in det i perioder, inte minst i relation till semestern, ljusets växlingar under 
året, och de tidsbestämda, cykliska traditioner som fortfarande finns kvar: 
Jul, påsk, nyår, midsommar, eller andra högtider. Även om flera kanske har 
slutat fira sådana högtider finns ändå årstiderna där, ofrånkomligt regel-
bundna, vare sig vi vill det eller inte. 

När då vädret inte beter sig ”som det ska” enligt tidigare livserfarenheter 
och berättelser, blir vi osäkra: När inte ens årstiderna är regelbundna och 
förutsägbara, vad är det då? Det vi uppfattar som väderavvikelser, med vår i 
tid begränsade mänskliga erfarenhet (både som individer och som art betrak-
tad), blir anomalier i Mary Douglas bemärkelse; de går inte att infoga i den 
av oss etablerade klassificeringsordningen vår, sommar, höst, vinter, enligt 
de visuella, auditiva och kinestetiska tecken som vi anser känneteckna dessa. 
Både vår identitet och vår trygghet hotas (om det gäller kraftfullare anomali-
er). 

I det förmoderna kunde väderanomalier som stormar, översvämningar och 
gräshoppsvärmar, liksom missbildningar eller sjukdomar, betraktas som 
straff från en rättskipande Gud, med förebilder i Gamla testamentets berät-
telser om syndafloden som dödade allt landliv och fåglar utom två av varje 
art, eller den om gräshoppsinvasionen. Idag har de flesta inte en sådan för-
ståelse av naturkatastrofer: ”Naturen” eller som i miljödiskursen, människan 
själv, anses vara den bakomliggande orsaken, och det är där vi söker förklar-
ingarna och lösningarna. Vi avkräver också ofta ansvar av någon annan – 
exempelvis en president eller utrikesminister – i strävandet efter en riskfri 
och smärtfri värld. Särskilt i en svensk kontext anses människan kunna före-
bygga och förutsäga allt, oavsett om man kallar det naturkatastrofer eller 
miljökatastrofer, vilket pekar mot en icke-defaitistisk, kreativ hållning, men 
också en syn på döden som något som bara drabbar de osynliga och de 
andra. 

Diskursen att människan har kontroll över naturen i moderniteten736 är en 
stark, utbredd diskurs som gör att varje tecken på motsatsen ses med för-
skräckelse och oro. Liksom det förr fanns en rädsla för Guds straff, finns det 
idag en rädsla för ”Naturens hämnd”737 och naturen personifieras ibland 
också som ett slags gudom, exempelvis i Lovelocks Gaia-hypotes.738 

                               
736 Se exempelvis Ekström, Den utställda världen, s. 86–104. 
737 Titeln på en dokumentär om sambanden mellan konstgödsel, bekämpningsmedel, cancer 
och andra hälsoproblem bland djur och människor, av Stefan Jarl 1983. 
738 I serien och filmen Planeten (SVT 2006) framställdes jorden i vinjetten som en sjuk indi-
vid med ett ansikte. 
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En tolkning som pekar på klimatets ständiga variationer och ”katastrofer” 
genom årmiljonerna i kombination med denna kulturanalys skulle kunna 
peka på (miljödiskursivt baserade) tolkningar om människans skuld som 
ytterligare ett exempel på modernitetens strävan efter att med rationella me-
del kontrollera sin omvärld – en naiv tro på att vi kan kontrollera en kaotisk 
och oförutsägbar natur i ”hållbar” riktning.739 

Men den traditionella distinktionen mellan naturkatastrof och miljökata-
strof illustrerar på nytt faran med en stark distinktion mellan natur och kul-
tur: den osynliggör att det ofta är mänsklig verksamhet och samhällsplane-
ring som står bakom och/eller förvärrar följderna av ”natur”katastrofen.740 Vi 
har exemplen ”Tsunamin”, december 2004, och ”Stormen Gudrun” i södra 
Sverige januari 2005. Tsunamins verkningar var delvis en konsekvens av 
röjning av den kustnära mangroveskogen för att bereda plats för turistan-
läggningar och för export av jätteräkor741, och Gudruns verkningar skulle 
inte ha varit så stora om de ekonomiska intressena för monokulturer av 
snabbt växande granskog, med ytliga och för stormar sårbara rötter, inte 
hade varit så stora742.  Med klimatfrågan och med utställningen Uppdrag: 
Klimat luckras distinktionen naturkatastrof/miljökatastrof alltmer upp, men i 
den tillfälliga utställningen Stormen Gudrun, berättelser från en katastrof 7 
februari–14 maj 2006 på Riksmuseet reproduceras dock begreppet ”Naturka-
tastrof”: ”den värsta naturkatastrofen som drabbat Sverige i modern tid”. 

Upplevelse, kunskap och det sublima 
I början av analysen av Uppdrag: Klimat nämnde jag Caspar David Fried-
richs målning Vraket av skeppet hoppet från 1824 som en intertextuell refe-
rens till den dramatiska installation som utställningen inleds med (fig. 52). 
Målningen anknyter till en verklig händelse i sin samtid: En misslyckad ex-
pedition till Berings sund som slutade med undergång. Målningen kan tolkas 
som en del av romantikens reaktion mot upplysningens tro på Framsteget, 
men för Friedrich själv var det nog snarare en symbol för människans liten-

                               
739 Enligt paeloekologen och arkeologen Mike Baille, som har specialiserat sig på vulkaners 
och meteoriters klimatpåverkan genom historien med träds årsringar som källa, bör vi satsa 
pengar på forskning om meteoriter och andra himlakroppar som hotar jordens existens. Alla 
andra ”miljöproblem” är betydelselösa i sammanhanget. En inställning som dock även den 
förutsätter en tro på vetenskapens förmåga att förhindra och förutse. ”Chronological and 
Environmental issues in Palaeoecology and Human Evolution”, föreläsning, doktorandkurs i 
miljöhistoria, Cemus 2002-11-26. 
740 Jfr Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, Samhälle, risk och miljö, s. 37 f. 
741 Se referenser i analysen av Korallernas värld nedan. 
742 Se Göran Greider, ”När träden är borta syns skogen. Skogsägarna satsade allt på den hög-
produktiva granen. På en promenad bland rotvältor och ris spårar Göran Greider skogens 
moderna historia”, Dagens Nyheter 2005-01-29, och Tina Granlund, ”Efter Stormen: hur skall 
vi få ett skogsbruk som är långsiktigt hållbart?”, EcoSensus nr 2, 2005. Monokulturella gran-
skogsplantager är dessutom mer sårbara för insektsangrepp då det inte finns en variation av 
habitat och arter (t.ex. hålträd, fåglar, grodor) som äter insekterna. 
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het inför alltet och Gud och ett uttryck för det sublimas estetik, vilket inte 
behöver motsäga förstnämnda tolkning743. Enligt Sala ville Friedrich sym-
bolisera livets dödliga resa: ”It is indeed the wreck of all hope, the founder-
ing of all dreams of discovery, the vanity of all human efforts to attain the 
devine essence.”744 De romantiska målarna syftade att utöver en naturalistisk 
yta skapa andliga, symbolladdade landskap.745 Målningen är välkänd inom 
den västerländska konsthistoriens kanon och har använts som inspirations-
källa och illustration i alla möjliga sammanhang746. Oavsett om den medvetet 
varit det här eller inte, så ingår den i en kulturell intertextualitet om det sub-
lima som ett ointresserat välbehag. 

Det sublima (av latin ”sublimis”: exalterad, upphöjd) blev modernt som 
estetiskt och konstanalytiskt begrepp under 1700-talets slut, framför allt med 
Immanuel Kants (1724–1804) estetik. Kants berömda exempel är ett åsk-
moln i en målning: Molnet är skräckinjagande eftersom vi tillskriver det en 
makt som är överlägsen vår egen. Samtidigt känner vi oss oberörda av detta 
hot och upplever därför ingen fruktan utan just ett ointresserat välbehag. 
Edmund Burke gjorde tidigare än Kant, 1756, en skillnad mellan det sköna 
och det sublima: Det sköna ”skänker som sådant idel lustkänsla, uppfattas 
med lätthet och väcker klara föreställningar. Det sublima däremot väcker 
närmast olustkänsla och hämmar våra föreställningar, i det att sinnet grips af 
bestörtning. ’Skräcken, öppen eller fördold, är det rådande elementet vid alla 
sublima intryck.’ Att slutresultatet dock kan bli estetiskt välbehag, synes han 
vilja förklara därigenom, att vi inse faran såsom icke verklig, utan endast 
föreställd.”747 Typiska sublima motiv blev höga berg, rasande vattenfall, 
skeppsbrott etcetera.748 

Det sublima som ett ”ointresserat välbehag” är kanske egentligen, till-
sammans med ”det pittoreska” (bildlika) ett begrepp som också etablerades 
under 1700-talet749, nyckelbegrepp för att förstå en modern relation till det vi 

                               
743 Jfr Nordhagen, ”Romantikens ikonografi i Norden”, i Natur och Nationalitet, s. 134, Hans-
Olof Boström, ”Friedrich, Caspar David”, i Nationalencyklopedin, samt Sala, Caspar David 
Friedrich and Romantic Painting, s. 12. 
744 Sala, a.a., s. 18. Friedrichs bror drunknade också i en isvak efter skridskoåkning, bevittnad 
av Friedrich (s. 20). 
745 Och Friedrich även tyska andliga landskap, som en reaktion mot det italienska idealet. 
Sala, a.a., 84 f. Intressant i detta sammanhang är också att Friedrich påverkades av stora pano-
ramamålningar från samma tid, t.ex. scenografen Sachetis Expedition to the North Pole som 
över 20 meter hög och 100 meter bred visades i specialbyggda rotundor, med en plattform för 
besökarna i mitten. För att höja illusionen placerades ofta verkliga objekt mellan besökaren 
och duken. Expeditionerna med ”Hecla” och ”Gripper” 1820 och 1824 följdes också av sam-
tida press. Sala, a.a., s. 18. 
746 Exempelvis i scenografin till Wagneroperan Den flygande Holländaren, Göteborgsoperan 
augusti 1995. 
747”Sublim”, Nordisk familjebok, uggleupplagan 1918, http://runeberg.org/nfcg/0351.html 
(2007-02-26). 
748 Gunnarsson, Naturens spegel samt Allen Carlson, Aesthetics and the Environment. The 
Appreciation of Nature, 2000, s. 3 ff. 
749 Carlson, Aesthetics and the Environment, s. 3 ff, 32. 
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kallar natur. Ointresserad – ”disinterested” – innebär att man egentligen inte 
är intresserad av innehållet i sig, utan i detta sammanhang bara av de känslor 
bilden kan väcka.750 ”Jag älskar bio”! som ett barn entusiastiskt ropade vid 
ett av mina besök inför den dramatiska filmen Stormens öga (i Uppdrag: 
Klimat), vars pedagogiska/retoriska grepp spelar på människors urgamla 
rädsla för blixtar och dova mullrande ljud, som dock genom sin dramatise-
ring och trygga inhägnad blir till en sublim upplevelse. Det är ju ändå bara 
film, ett simulerat scenario med anspelningar på populärkulturens fiktioner, 
och blir därmed i vår förkroppsligade erfarenhet och kunskap inte ett reellt 
hot? 

Cosmonova: Naturfilm i megaformat 
Jag övergår nu till de Cosmonovafilmer som inte integrerats i analyserna 
ovan. Min förförståelse om den filmgenre som titlarna förespeglar är att den 
”naturens exotism” som framsprungit genom industrialisering och urbanise-
ring speglas och förstärks. I denna exotism betraktar människan naturen som 
ett pittoreskt eller storslaget och främmande land, ett konsumtionslandskap 
eller något att gå i kamp med och besegra eller njuta av som ett konstverk. 
Med rötter i romantikens ensamme vandrare och kolonialismens äventyrare 
utför ”bergsbestigaren” en symbolisk handling i det att han ”besegrar” natu-
ren, enligt den tankefigur om människans kamp mot naturen/elementen, som 
blev populär i det framväxande borgerskapets 1800-tal751. Bekräftas eller 
förkastas dessa bilder i filmerna?  

                               
750 Estetikern Allen Carlson menar att naturvetenskaplig kunskap snarare är en förutsättning 
för en ”korrekt” estetisk uppskattning av naturen, på samma sätt som kunskap inom konsthi-
storia är en förutsättning för en ökad uppskattning, förståelse och upplevelse av konstverk och 
arkitektur. Detta kan förstås som en motsats till tanken om att den moderna naturvetenskapen 
har ”avförtrollat” och objektifierat naturen till ett dött system av kategorier. Aesthetics and the 
Environment, s. 5–10, 34. 
751 Se Frykman & Löfgren, Den kultiverade människan, s. 52–56, Ekström, Den utställda 
världen, s. 86–104: människans kamp mot naturen blev en viktig nyckelmetafor under 1800- 
och tidigt 1900-tal för att beteckna den explosionsartade industriella, tekniska och vetenskap-
liga utvecklingen, både i industrioptimistiska och civilisationskritiska texter, Hedrén, Bilder 
av den svenska naturen: exemplet Göta kanal, s. 14 f, samt Johannisson, ”Det sköna i det 
vilda”, i Frängsmyr (red), Paradiset och vildmarken, s. 70 f. Se även Worster, De ekologiska 
idéernas historia, s. 134–139. 
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Den storslagna evolutionen: Australien752 
Australien behandlar Australiens geologiska utveckling, djuren, öknarna, 
skogarna, det varierande klimatet med extremt torra och extremt våta perio-
der. Liksom i flera av museets utställningar är berättelsen om det naturliga 
urvalet den röda tråden: Australien är ”en av de mest krävande miljöerna på 
jorden”, ”ett land av ytterligheter”, där ”överlevarna har härdats av knapphet 
och otrygghet”, ”anpassat sig till hårda villkor”, och där ”livet har ingått ett 
osäkert avtal med ett nyckfullt klimat”. Anekdotiska inslag där djuren, ex-
empelvis koalor, strutsar och ödlor genom speakerns berättelse och musik 
framställs som lustiga, blandas med stort allvar, storslagna vyer och de i 
filmerna återkommande hisnande flygbilderna till tonerna av storslagen 
stråkmusik med inslag av ”afrikanska” trummor. Det anekdotiska framställs 
exempelvis genom kängurur som ”kickboxas” och att ”honor och ungar är 
kloka nog att hålla sig undan.” 

Bilder av kängurur i solnedgång bildar slutet av filmen med orden ”Livet 
har inte bara överlevt i Australien, det har triumferat.” På denna stund har 
inte ett spår av människa, städer, fårfarmar eller de stora kolkraftverk som 
Australiens modernitet beror av synts till. Inte heller forskaren eller kame-
ran. Det är de stora klimatologiska processerna, de storslagna landskapen, 
och den ”karismatiska megafaunan” som ges betydelse. Om Australien är 
”en av de mest krävande miljöerna på jorden”, där överlevarna har ”härdats 
av hårda villkor”, och där livet har ”triumferat”, hur kommer då australierna, 
tidigare kallade aboriginer, och de vita nybyggarna, in i detta överlevnads-
spel?  

Att Australien sedan årtusenden formats av australierna753, samt deras syn 
på landskapet såsom en berättelse, förbigås med tystnad. På så sätt reprodu-
ceras den europeiska koloniala blicken på Australien som ”Stora outnyttjade 
landområden”.754 Denna blick speglas också i en presentation av filmen på 
The Huston Museum of Natural Science’s hemsida, där markörer såsom 
”exotisk”, ”unik”, ”dramatisk”, ”majestätisk”, ”komisk”, och ”gömda skat-
ter”, syftar till att fånga köparnas intresse: 

While this exotic locale is on planet Earth, it seems to be out of this 
world […] With its endless coastline and vast expanses of red, sandy 
desert, this continent seemingly unaffected by time harbours unique 
inhabitants and dramatic scenery. Kangaroos bound majestically 
across the plains, thorny devils scamper comically through the 
spinifex and koala families take siestas, lounging together atop their 

                               
752 (Australia: Land Beyond Time) 2002 Living Pictures (Australia) Pty Limited i samarbete 
med the Houston Museum of Natural Science, the Museum of Science, Boston, Cincinnati 
Museum Center, The Denver Museum of Nature & Science of Victoria (Australien). Finan-
sierad av the Australian Film Finance Corporation Limided, Cosmonovapremiär 2002, sedd 
2002-12-21. 
753 Se t.ex. Laila Haglund, ”Australien: Förhistoria” i Nationalencyklopedin. 
754 Jfr Jan Ovesen, ”Australer” i Nationalencyklopedin. 
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eucalyptus perches. Exotic rainforests and cascading waterfalls also 
are counted among the continent’s hidden treasures.755 

 
Det är en västerländsk utifrån-blick vi erbjuds, en exotiserande och igenkän-
nande underhållning med turistiska ikoner som kängurun och koalan, blandat 
med geologiska och zoologiska faktakonstruktioner. 

Virtuella dykningar och glömda samband: Korallernas värld756 
Nästa film, Korallernas värld, beskrivs och presenteras som en virtuell 
snorkling eller dykning, en estetisk upplevelse: ”Filmen tar dig med på en 
äventyrlig färd under vatten till världens korallrev. Spännande dyk, fiskar 
och koraller i regnbågens färger, azur-blått vatten och härlig musik, allt i en 
perfekt blandning. Efter att ha sett filmen kan man nästan säga att man dykt 
på ett korallrev - så verklighetstrogen blir upplevelsen.”757 

Filmen visar sig också innehålla ett miljöbudskap. Innan filmens början 
ser vi först ett svenskt inklipp med den kände vädermannen och meteorolo-
gen Pär Holmgren, (senare återkommande i utställningen Uppdrag Klimat), 
som utsänder en varning samt tips om vad man själv kan göra i en kampanj 
mot växthuseffekten. 

I originalversionen är titeln den mer äventyrsassocierade ”Coral Reef Ad-
venture” och Liam Neesom berättare. Det finns även generellt i filmerna ofta 
en svensk anpassning i titelsättandet där titlarna blir mindre ”mäktiga”, och 
Holmgren- inslaget kan jämföras med de miljöinslag som de senaste åren 
brukat läggas till SVT:s visningar av nordamerikanska eller engelska natur-
filmer. 

I inledningsbilderna ser vi den konventionella bilden av paradiset med 
palmer och Hawaiiflickor.758 Vi får veta att alla koraller är djur, även ”sten-
koraller”, och att korallreven skyddar mot havens krafter och ger kalk, nya 
mediciner och botemedel till människan, som också är beroende av revens 
fiskar: Korallreven är lika viktiga som luften vi andas. 

Filmens intrig inleds när en man säger: ”I år hände något fruktansvärt”: 
ett svart bälte syntes över revet. Två forskare tar flygbilder över revet, som 
dör av vattnets uppvärmning – det måste dokumenteras på film innan det 
försvinner, och målet är att dokumentera alla slags koraller. Stora barriärre-
vet skulle dokumenteras först, vilket också innebar att en dröm gick i uppfyl-
                               
755Presentation av filmen på The Huston Museum of Natural Science’s hemsida: 
http://www.hmns.org/eventDetail.asp?id=4&xml=filmdistribution.xml&o=/see_do/imax/film
_distribution_old.asp (2006-12-07). 
756 (Coral Reef Adventure) MacGillivray Freeman 2003, producent: MacGillivray Freeman 
Films, i samarbete med bl.a. National Science Foundation, Museum of Science och National 
Wildlife Federation. Cosmonovapremiär 2003-04-09, sedd 2003-12-12. 
757 Pressmeddelande 2003-03-24. 
758 Jfr Åsa Thelander, En resa till naturen på reklamens villkor, 2002, och Orvar Löfgren, On 
Holliday. A History of Vacationing, 1999. 
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lelse för forskaren (nu glad och lättsam musik). Många fiskar har utrotats 
genom överfiske, vilket också förstör korallreven genom att fiskarna äter av 
algerna som annars kväver korallerna. Korallerna fungerar också som ”tand-
läkarmottagning för havsaborrar”, och samarbete mellan arter bär upp livet i 
revet. Onormalt havsvatten leder till att alger försvinner vilket i sin tur leder 
till att koraller svälter. 

Detta dystra budskap lättas i nästa inslag upp av snärtig amerikansk pop-
musik och solbrända forskare på ett skepp, men vi hamnar strax på Fiji, där 
korallrevet är förstört: Inom trettio år, berättar speakern, kanske alla korall-
rev ser ut så här. Vi får se en ensam bläckfisk simma i en grumlig ödslighet. 
Berättarrösten menar att det är ett svårt slag för alla som lever på fiske, och 
problemen beror även på igenslamningen: Utfiskning, uppvärmning, igen-
slamning. Mangroveträdens rötter binder slam, och yngel är skyddade i 
mangroveskogen. 

Vi får se kontrasterande bilder av ett friskt och ett dött korallrev, och veta 
att koraller är vackra och nyttiga. Bilder av glada barn som dyker ackompan-
jeras med det klassiska citatet ”Vi ärver inte jorden, vi lånar den av våra 
barn.” 

Den heroiske forskaren bidrar till ett spänningsskapande berättarelement 
genom att ”det är livshotande att dyka”, men trots detta genomför han dyk-
ningen. Han ”ser ut över ett rev som ingen tidigare har sett”, med hornkoral-
ler och ett dussin fiskarter han aldrig sett förut: En ”karta över livets väv som 
vi alla är en del av.” ”Varje upptäckt” utgör ”viktiga bitar i den ekologiska 
mångfaldens pussel.” 

Härnäst hamnar vi via vackra naturscenerier och de obligatoriska hisnan-
de flygbilderna över berg, i Franska Polynesien, och vi får veta att ”Hänsyn 
till miljön är en god affär [...] Turister vill inte se skadade korallrev”. Vi 
hamnar i Bora Bora, där ”stormar är naturliga inslag” – korallerna återhäm-
tar sig, men det finns ändå en frånvaro av haj vilket är ett tecken på ”obalans 
i revets ekosystem”. 300 hajar i flocken är ett gott tecken på ett friskt ekosys-
tem […]. Om ett rev dör, dör alla organismer där. De kan vara borta om 30 
år. ”Att rädda reven är detsamma som att rädda oss själva.” Korallens vikti-
gaste samarbetspartner är människan. 

Att människan är en del av ”livets väv”, och att rädda reven är detsamma 
som att rädda oss själva, nämns mot slutet. Men ingenting nämns om länken 
däremellan: Hur hänger individens och samhällets dagliga handlingar ihop 
med korallernas död genom värme, utfiskning och mangroveröjning? Vad 
kan vi göra för att förhindra detta? Inte heller visualiseras denna länk i bil-
der. Korallreven framstår som livsviktiga för lokalbefolkningen, men länken 
till livsviktigheten förblir oklar. Det är sannolikt denna frånvaro som föran-
lett det inledande svenska inslaget med vädermannen Per Holmgren, som 
tipsar om enkla vardagshandlingar man själv kan utföra för att förhindra 
klimatpåverkan. 
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Att hänsyn till miljön kan ge ekonomisk vinst anges också som ett argu-
ment för att skydda korallreven: Turisterna vill inte se förstörda korallrev. 
Sambandet mellan turisternas eget resande och korallrevens död synliggörs 
däremot inte – ett samband som uppstår genom flygresor och röjande av 
mangroveskog för turistanläggningar, strandhotell och odling av jätteräkor 
som främst går till export till väst. Att korallrev och mangroveskogar också 
kan hejda effekterna av tsunamis skulle också varit ett möjligt påpekande, 
likaså att mangrove rensas bort för att uppfylla turisters bild av ”paradiset” 
med kala sandstränder och en och annan kokospalm.759 

Fågelperspektiv och hisnande flygbilder 
Fågelperspektivet/flygplansperspektivet är som regel mycket vanligare än 
grodperspektivet i Cosmonovafilmerna. Konsthistoriskt kan detta kopplas till 
den sublima estetiken i 1800-talets landskapsmåleri, med storslagna vyer, 
vattenfall och stormpiskade hav, som kan jämföras med mer närgångna de-
taljstudier som kommer till uttryck i exempelvis Stefan Jarls film Naturens 
hämnd (1983) som i vissa inslag ger ett ”grodperspektiv” underifrån, vilket 
synliggör livet och döden på mikronivå. I ett inslag kommer vi till exempel i 
ögonhöjd med en spov som efter en giftbesprutning av en åker vacklar om-
kring för att slutligen stupa. Genom ansiktsuttryck och kroppsrörelse känner 
åskådaren omedelbart en identifiering, vilket förstärks av frånvaron av till-
rättaläggande berättarröst och musik. Lykke och Bryld har i sin analys av 
filmen Microcosmos (1996) pekat på att kamerans placering i ögonhöjd med 
insekterna bidrar till en skapa en interanlistisk närbild av den livsvärld de 
lever i. Detta, samt frånvaron av didaktiskt förklarande speakertext under-
stryker filmens intention om att vi som åskådare inte enkelt skall betrakta 
utifrån, utan tvärtemot inifrån uppleva hur världen ter sig från ett insektsper-
spektiv.760  

Den panoramiska blicken svävande ovanifrån, vars rot delvis är männi-
skans önskan att kunna flyga, och som synliggör landskapets storformer och 
färger, osynliggör inte bara mikrolivet, utan liksom i de flesta filmer tekni-
ken bakom, kamerablicken, men i detta fall även den mänskliga flygteknik 
som kräver fossilt bränsle som energi för att just denna blick skall kunna 
anläggas, kopieras och i filmsalen representeras. Blicken förutsätter en direkt 
och indirekt förorening av det som blicken behärskar. 
                               
759 Magdalena Kedzierska & Charlotte Edberg, Hållbar turism kring Thailands kust, 2006. 
Om mangrovens betydelse se även Daniel Bergqvist, Colonised Coasts. Aquaculture and 
emergy flows in the world system: Cases from Sri Lanka and the Philippines, s. 18. Se även Ia 
Röhl, ”Scampi, nej tack”, Råd och Rön 2005-01-20. Se även 
http://www.albaeco.com/htm/artiklar/webbart/tsunami.htm (Albaeco ”förmedlar aktuella 
miljönyheter från den senaste tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan ekologi, 
ekonomi och samhälle”) (2006-12-17). 
760 Lykke & Bryld, ”Kønsceller, mikrober og mariehøns. Videnskapsdokumentärens cyborg-
blik”, s. 185. 
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I flygplansperspektivet känner vi inte heller den bävan inför bergen eller 
landskapet som när vi finns på plats, på marken, eller i grodperspektiv. Vi 
kan känna hisnande förundran, men genom den gudalika blicken kan en 
känsla av makt och kontroll uppnås. 

Äventyrliga strapatser i det exotiska: Nilen – ett flodäventyr761 
I filmen Nilen – ett flodäventyr finns det ett tydligt klassiskt narrativ med 
hjältar, skurkar och heroiska insatser. Trots att den följer en ”autentisk” ex-
pedition, bygger den på den litterära/filmiska genren ”Den äventyrliga upp-
täcktsresan/expeditionen”, och i trailern utlovas mod, äventyr och banditer. 
Trummor och storslagna basgångar i ”afrikansk” världsmusik inleder till-
sammans med flygplansvyer över Nilen. Expeditionen, ledd av en vit manlig 
forskare, skall för första gången ta sig genom hela ”blå Nilen” fram till Me-
delhavet i gummiflottar. Huvudkaraktärerna är en vit amerikansk geolog och 
expeditionsledare, Pasquale Scaturro, som omges av Myriam Seco, spansk 
arkeolog, och Saskia Lange, spansk journalist, som skall studera religioner, 
vilket innebär en del bildutrymme för det nubiska och egyptiska kulturarvet. 

Den narrativa eller dramaturgiska intrigen är att klara av expeditionen – 
vilken ingen tidigare genomfört – och på så sätt slå rekord. ”Äventyret” in-
nebär en konfrontation med det största, längsta, hårdaste, farligaste762: Flo-
den är Afrikas farligaste, Nilkrokodilen är jordens farligaste och så vidare. 
På Riksmuseets hemsida presenteras Blå Nilen som ”flodernas Mount Eve-
rest.”763 Expeditionsledaren menar i slutet av filmen att: ”Jag tror att den här 
färden har stärkt mig som person. Efter 4 månader har vi nått Medelhavet 
[…] vi är de första människorna […] överväldigades jag av utmattning, 
stolthet och outsinlig glädje” […] Jag är så stolt över att ha deltagit i expedi-
tionen”, men också ”Floden är starkare än vi.” 

Hoten ifråga är ”banditer”, de vilda forsarna, krokodiler och malaria: ”Jag 
kämpade mot malarians frossbrytningar [men] jag var inte beredd att dö.” 
Expeditionen startar i Etiopien, och etiopierna figurerar liksom andra ”in-
födda” på resan i bakgrunden. Ingenstans kommer de till tals eller intervjuas, 
                               
761 (Mystery of the Nile) 2005, Orbita Max och MacGillivray Freeman Films, Cosmonova-
premiär maj 2005, sedd 2005-05-27. 
762 Själva filmen klassificeras också under ”A great Adventure Film”, vars logga är en kraft-
full man med keps som bestiger en bergstopp med kamerastativet över axeln 
http://www.nilefilm.com/, samt http://www.greatadventureseries.com/ (2006-12-17) 
763 ”Denna film tar med dig på en spännande och storslagen resa längs en av världens största 
och farligaste floder, den Blå Nilen – känd som flodernas Mount Everest. Under 114 dagar 
möter Pasquale Scaturro, Gordon Brown och övriga deltagare i expeditionen till synes oö-
verstigliga utmaningar som livsfarliga forsar och vattenfall, aggressiva krokodiler och flod-
hästar, beskjutning av banditer, malaria och Saharas stekande sol. Expeditionen genomfördes 
2004 och blev den första någonsin som lyckats ta sig nerför hela Blå Nilen, från källan till 
utloppet i Medelhavet – en sträcka på mer än 500 mil.” 
http://www.nrm.se/utstallningarcosmonova/cosmonova/filmer/nilenettflodaventyr.4.91e32110
1775fbc3680001809.html (2006-12-07). 
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såsom de andra medlemmarna i expeditionen, utan som i äldre tiders journal-
filmer från dylika äventyr agerar de statister. De omtalas av expeditionsleda-
ren Pascqual i meningen: ”Jag har anlitat etiopier som kockar och livvakter.” 
I en av många dramatiska forsränningsscener till rytmisk musik syns etiopis-
ka pojkar med herdestavar titta fram bakom bergen vid sidan av forsen. I en 
annan scen säger Pascqual: ”Jag älskar det etiopiska folket och beundrar 
deras värdighet.”, vilket föranleder frågan om föreställningen om och kon-
struktionen av ”den ädle vilden” samt konstruktion och generalisering av ett 
nationellt ”folk”. Det krockar också med den senare utsagan ”I Etiopien le-
ver över 100 etniska grupper men otillgängligheten gör att de lever separera-
de från varandra”. Sudan betecknas som ”hemlighetsfullt” och bilder av 
dromedarer och svarta män i vita kläder kommenteras med att ”Vi var för-
siktiga när vi stötte på en dromedarmarknad”. Trots att Sudan kännetecknas 
av våld finns här ”många glada och godhjärtade människor”. I slutscenen ser 
vi en man i turban i profil vid floden i solnedgången. 

Exotism och stereotypisering? En svensk kan beteckna amerikaner eller 
danskar på ett schablonartat sätt utan att det betraktas som en stereotypise-
ring. Blir ALLA västerländska framställningar av icke-västerländska folk 
stereotyper, såvida det inte är individfokuserade intervjuporträtt, eftersom 
det alltid är frågan om ett maktförhållande?  

Ett miljöbudskap skymtar förbi när expeditionen passerar en ”gammal 
spökstad”, där Nubierna härskade i över 10 000 år. För över 2000 år sedan 
var staden omgiven av skog, men, berättar speakern/expeditionsledaren, 
nubierna högg ner skogen och grävde på så sätt sin egen grav: ”Allt förvand-
las till sand om vi inte vårdar livet”. Det förekommer också bilder av modern 
stad längst Nilens lopp, vilket på ett sätt ruckar på den stereotypa bilden av 
”det afrikanska landskapet”. 

Naturen som lekplats och utmaning: Extreme764 
Att aktörerna liksom tittarna på ett symboliskt plan bemästrar naturen enligt 
tankefiguren ”människans kamp mot elementen”, fångas till stor del i Riks-
museets hemsidas presentation av ”Extreme”: 

En favorit åter på programmet!” ”25 nov – 9 feb” ”EXTREME fångar 
några av världens bästa extremsportare när de utmanar naturens kraf-
ter. Filmen tar dig med på obeskrivliga äventyr inom skidåkning, 
snowboard, isklättring, klippklättring, surfing och windsurfing. […] I 
filmen får du möta människor som gjort sin passion till sin livsstil och 
du får du höra deras egna berättelser. EXTREME spelades in 1998 
och visar sin tids absolut bästa utövare - personer som är legender 
inom sina respektive sporter. Vi skänker en extra tanke till familj och 

                               
764 Jon Long 2000, sedd 2006-02-05 samt 2006-02-09 (visas på engelska). 
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vänner till snowboardåkaren Craig Kelly som omkom under ett åk i 
januari, 2003. 

Tankefiguren cirkulerar fortfarande cirkulerade i populärmedierna, exempel-
vis i ett omslag till tidskriften Illustrerad vetenskap: ”Viljan besegrar dö-
den”, med ett köldskadat ansikte i profil mot en vit bakgrund765, och i 
omslagsrubriken ”Den omöjliga utmaningen – vi har träffat äventyrarna som 
besegrade bergen”, 766 eller i radioprogrammet ”P4 Extra”, där figuren ”be-
segra elementen” används av programledaren för att introducera en intervju 
med en bergsklättrare767. 

Kärleken till fjällen passar också, som Roland Barthes påpekat, väl in 
i den världsbild och morallära som växer fram i den borgerliga kultu-
ren. Det är berget, bergpasset, klyftan eller den forsande älven som får 
förstarangsplatsen i det borgerliga resetemplet: Detta landskap står 
inte bara för det vilda och exotiska, utan även för det ensamma upp-
höjda, det friska och rena [Hänvisar till Barthes, Mytologier, 1969, s. 
88]. Den nya faiblessen för bergsbestigningar och ödemarksvandring-
ar speglar både askes- och prestationsmoralen liksom den nya indivi-
dualismen. Mannen som under strapatser och i ensamhet bestiger 
bergstoppen utför en ritual som uttrycker ett grundtema i den nya 
världsbilden: Individen i kamp med naturen.768 

Denna analys bekräftas till stor del i den presentation som görs på hemsidan, 
men bekräftas den i filmen? Vilka andra tankar och motiv kommer till ut-
tryck?  

Hisnande flygbilder över fjäll och vassa fjällkanter inleder filmen, som är 
uppbyggd kring en rad olika ”extremsportare” som i på varandra följande 
inslag utövar sina ”nature-sports” och berättar om inre upplevelser och tan-
kar av hur det är att utöva dem: windsurfing eller ”big wave surfing”, isklätt-
ring, extremskidor, snowboard, klippklättring.769 Vid varje nytt inslag ges i 
text en namnpresentation samt vilken sport den aktuella personen företräder. 
Inslagens dramaturgi går i flera fall ut på en dramatisk incident eller att ett 
rekord skall slås. Inslagen separeras med en återkommande bild av en fly-
gande amerikansk örn och/eller en simmande sköldpadda. Örnen har sedan 

                               
765 Illustrerad vetenskap nr 11 2005, omslag (refererar till artikeln Gorm Palmgren, ”Viljans 
seger”) 
766 SportHälsa nr 1 2007 (annonsbilaga medföljande Svenska Dagbladet). Rubriken refererar 
till artiklen ”Med is i magen mot toppen”, s. 21 f, om Martin Letzler och Olof Sundström, 
”våra nya stoltheter som bestigit varje världsdels högsta berg – och sedan åkt skidor nedför 
vart enda ett.” 
767 2006-11-19 kl 12.05 
768 Frykman & Löfgren, Den kultiverade människan, s. 54.  
769 Brian Keanula, windsurfing, Cathrine Mulvihill och Barry Blanchard, isklättring, Francine 
Moreillon, Gordy Peifer, och Brant Moles, extremskidor, Craig Kelly, Victoria Jealouse och 
Terje Hakonsen, snowboard, Josh Stone, Robby Naish, windsurfing, Lynn Hill och Nancy 
Feagin, klippklättring. 



 278 

länge varit en symbol för styrka, makt och manlighet och har använts och 
används i många stadsvapen. Enligt en sammanställning av berättarrösternas 
egna utsagor kommer följande tankar och motiv fram:  

Att använda rädslan för att fokusera och koncentrera; att göra saker man 
inte trodde var möjliga; att pröva sig själv, att se hur långt man kan pressa 
sig själv, och att utföra det med stil och kontroll (Cathrine Mulvihill och 
Barry Blanchard); att komma till platser ingen varit förut; att riskera sitt liv 
och känna frihet (Barry); att träna upp mellanmänsklig interaktion genom 
livsnödvändig kontakt med sin klätterpartner (Barry och Lynn Hill); estetis-
ka upplevelser, valfrihet (Francine Moreillon), känsla av tidlöshet (Gordy 
Peifer eller Brant Moles); att lära från berget istället för att besegra det 
(Francine); adrenalinkicken, människorna, miljön, livsstilen, frånvaro av 
störande tankar och bekymmer och en total närvarokänsla ”här och nu”, vil-
ket är avslappnande och innebär en kontakt med sig själv, med miljön och 
med världen, ”en känsla som dock bara varar medan du åker” (Craig Kelly); 
den positiva känslan av att ha övervunnit sin rädsla och göra något man inte 
trodde att man kunde; att känna sig liten bland bergen och ha respekt för 
bergen (Victoria Jealouse); att känna sig lugn i visshet om att man inte på-
verkar Moder natur: ”Det är inte så att jag är ”out there changing something 
or making a big impact på mother nature, utan jag är bara en liten del av det 
– och det är en ganska lugnande känsla att veta att det är samma oavsett om 
du är där eller inte (Terje Hakonsen)”; att känna sig bekymmersfri och 
glömma allt, att känna ”Mana”, positiv spänning och adrenalinkicken: Kär-
nan är att ha kul och glädje, men man måste respektera mana-makten, det får 
inte stiga en åt huvudet – det gemensamma för all dessa ”athletes from the 
nature sports” är att de gör det för att de känner mana, men man måste 
respektera ”the mana power that lives there” (Robby Naish, Josh Stone); 
man måste vara känslig för form och ”go with the flow”; man måste lita helt 
på sig själv, vara ansvarig för varje beslut, och vara lite kreativ; det handlar 
om relation med naturen och med den mänskliga naturen; man lär sig myck-
et om kommunikation, konflikthantering samt om sig själv och hur man 
undviker problem; att ha roligt med vänner på vackra platser; att förverkliga 
drömmar; att fortsätta använda den lekande förmåga man hade som barn, till 
exempel att som i leken anpassa sig till situationer och komma fram med 
konkreta lösningar på omedelbara problem; att inte vilja känna sig tung och 
att bara ”flyta” uppför klippan; att ha lärt sig lita mer på sin intuition, på sig 
själv och egna beslut (Lynn Hill och Nancy Feagin). Filmen avslutas med att 
de båda klippklättrarna Lynn Hill och Nancy Feagin står i slimmade dräkter 
på en klipptopp medan en av dem kommenterar: ”Naturen är den bästa 
konstformen för mig”. 

Sekelskiftets manlige äventyrare med borgerlig bakgrund är i senmoderni-
tetens ”extremsporter” ersatt eller representerad av en ung individualist och 
risktagare av båda könen, även om just surfing av någon anledning fortfa-
rande förefaller vara ett manligt fenomen. Dessa har givetvis nödvändiga 
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materiella resurser, men klassbakgrunden kan man annars bara spekulera i. 
De kan utrycka tankar och känslor om samhörighet med och respekt för na-
turen, snarare än en kamp mot den. Här finns en kontinuitet med strömning-
arna från romantiken, exempelvis i talet om ”kraften”, om respekten, men 
också, vilket romantiken har gemensamt med moderniteten generellt, ett 
dualistiskt språkbruk och individualismen: Den egna individens möjligheter 
till personliga, förkroppsligade och ”andliga” upplevelser. 

Till stor del bekräftas fördomen om extremsportare och äventyrare som 
”adrenalinkicksjägare”. Hela företeelsen med ”extremsporter” och själva 
begreppet EXTREME (”World extreme Skiing Champion”)” kan också för-
stås som nordamerikansk, i meningen det största är bäst – det högsta berget, 
den största vågen, den mest ödsliga, vidsträckta landskapet, den vassaste 
klippan – som också går ihop med ett dualistiskt tankesätt stort/litet, na-
tur/kultur, objekt/subjekt, och individen som skall sätta rekord, även om 
själva termen rekord inte används just här. 

Bilden av människan i naturen blir (den västerländska) individen och in-
dividens subjektiva upplevelser av fysiska men specialutrustningskrävande 
lekar/sporter i berg och hav. Suddiga bilder av ett indianansikte i inslaget om 
”extreme skiing”, en indianröst som säger något mystiskt (oöversatt) som ett 
ekande ljud i bakgrunden, samt spår av ”indiansång” i taktfast popmusik 
(”världsmusik”), får representera de Andra, som tillsammans med den hawa-
ianska surfarens utsagor om mana står för den mystiska eller ”ursprungliga” 
kraften i landskapet, som man skall respektera, inspireras av eller referera 
till. 

I en mellanscen i filmen ser vi fem personer stå i en ring någonstans på ett 
monumentalt berg. En av dessa, som genom ansiktsdrag, hår och ett vitt 
pannband med röd symbol signalerar ”indian”, utför en rit genom att hålla 
upp en skallra mot deltagarna inför åket. Men i och med att snön, bergen och 
vattnet blir objekt eller verktyg för personlig utveckling och kickar blir de 
ändå helt avförtrollade, också i meningen att inga fysiska-magiska väsen 
antas leva där770, utan naturen ses som ett helt igenom ”rent” och genomskin-
ligt landskap, som en lekplats där det står en fritt att välja mellan olika at-
traktioner (”Det fantastiska är att jag kan välja – nu vill jag åka där och nu 
vill jag åka där!”, som av deltagarna säger). 

Detta landskap talar deltagarna allmänt om som naturen (Nature), eller 
med den personifierade metaforen moder natur (Mother Nature). Men det 
handlar inte bara om vackra vyer och om att se (som är ett dominerande in-
slag i modernitetens ”natursyn” genom bilfönster, flygfönster och i TV-
soffan), utan om att med sin kropp vara i den, använda rörelser och engagera 

                               
770 I förmoderna kulturer trodde man att de vi idag förstår som rent eteriska andeväsen och 
spöken var fysiska varelser. ”Förandligandet” av ”den andra sidan” kan till stor del förstås 
som ett barn av romantiken. I exempelvis den kyrkogårdsromantiska poesin förvandlades de 
fysiska skeletten till eteriska andeväsen. 



 280 

alla sinnen. Själva rörelsen till detta landskap har dock skett i relativ fysisk 
passivitet genom ovan nämnda fönster, och det handlar fortfarande om – för 
att använda Frykman och Löfgrens distinktion – ett konsumtionslandskap 
och fritidslandskap, vilket kan benämnas som produktionslandskap bara i 
meningen att jaget och den egna smidiga kroppen produceras, samt de tjäns-
ter som turistanläggningarna producerar. 

En intressant passage är när en man (snowboard) talar om att han inte 
”förändrar något eller gör någon impact på Moder natur” och att han finner 
det lugnande att veta att hans närvaro inte spelar någon större roll i det stora 
hela. Den kedja av produktionsmoment som då har lett till möjliggörandet av 
hans aktivitet har då osynliggjorts både av honom själv och i filmen. Mannen 
åker skidor på ett orört, obefläckat vitt snötäcke och de enda spår/index som 
visualiseras är skidspåren. Länkarna till turismindustrin, helikoptrar, flyg-
plan och annan utrusning, samt en vinstdrivande produktion som möjliggör 
fritidsintressen av detta slag (och mer direkt deras sponsorer, Victoria Jea-
louse sponsrades exempelvis av bilmärket Subaru), osynliggörs. Känslan av 
lugn infinner sig troligen i jämförelse med mer direkt synbart exploaterande 
ingrepp i liknande landskap, såsom skapande av turistanläggningar, gruvdrift 
eller stenbrott. 

En annan liknande intressant passage är att de kvinnliga klättrarna i första 
hand talar om sin egen personliga utveckling; att lära sig lita på sina egna 
beslut och på sin intuition. Först i andra hand talar de om att ”lära respekt 
gentemot naturen”. De säger även att klättringen handlar om ”relationen till 
miljön” men också till den mänskliga naturen, på så sätt att relationen till 
miljön bara nämns i förbifarten. På samma sätt beskriver isklättrarna känslan 
av total frihet, viljan att komma till oupptäckta platser samt att göra saker 
man inte trodde var möjliga som viktiga drivkrafter. Ett annat viktigt tema är 
att övervinna, omvandla eller kontrollera sin rädsla genom förnuft och ana-
lys, och att ha kul. 

Dessa passager kan sammanfatta den moderna individualistiska och dua-
listiska (individ/dualistiska!) relationen till naturen, som filmen som exempel 
på en hel genre representerar.  

Men medan bergsklättring och liknande kan betraktas som en del av den 
kapitalistiska konsumtionskulturen, den borgerliga individualismen eller 
moderniteten i sin helhet, kan den lika gärna, som av Simmel (i ”The Adven-
ture”, 1910), betraktas som en flykt från densamma. Simmel trodde att mo-
derniteten tar ifrån oss en speciell form av frihet: känslan av att vara fullt 
ansvarig och ”autentisk”. I det moderna blir vi aldrig fullt ansvariga för våra 
handlingar, och staden kräver ingen fysisk ansträngning, svåra beslut eller 
händernas verksamhet. Niel Lewis, som använder just Simmel för att analy-
sera bergsklättring, hänvisar också till sociologen Norbert Elias: att seendet 
blir det dominerande sinnet, samt Merleau-Ponty: att det bortträngandet av 
det taktila innebar modernitetens ”disembodied trajetory” och en allt större 
objektifiering av världen. Enligt Simmel återförenar ”äventyret” – exempel-
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vis i form av bergsklättring – kroppen och världen.771 Lewis lyfter också 
fram närvarokänslan av döden och den organiska kroppen som signifikant 
för klättringen, en känsla som enligt honom gått förlorad i moderniteten. 

Visst finns det fog för Lewis analys, vilket exempelvis kommer till ut-
tryck i bergsklättrarnas utsagor och i Johan Arnegårds (pedagog och bergs-
guide) avhandling om upplevelser och lärande i äventyrsport och skola772. 
Men den glömmer också att problematisera hur äventyrssporterna är en del 
av den konsumtions/produktionskultur Lewis hävdar att den ”flyr undan”. 
(Här finns en parallell till diskussionen om romantiken som en reaktion mot 
upplysningen eller som en del av den.) 

En av snowboardåkarna, nu döda Greig Kelly, nämner förutom adrenalin-
kicken, människorna, miljön och livsstilen, också frånvaron av störande tan-
kar och bekymmer och en total närvarokänsla ”här och nu”, som är avslapp-
nande och innebär en kontakt med sig själv, med miljön och med världen. 
Denna känsla, menar han dock, varar bara medan man åker. 

Här finns en intressant parallell med alienationsteorin, som utgår från 
Karl Marx’ analys att arbetaren i den industrikapitalistiska produktionsord-
ningen känner alienation, förfrämligande, från sig själv, produktionen, med-
människor och från naturen.773 I den kapitalistiska, specialiserande produk-
tionen har arbetaren till skillnad från i hantverkssamhället inte kontroll eller 
överblick över hela produktionsprocessen; hantverket har ersatts av en lö-
pande-band-princip eller arbetsdelning där man varken ser ursprunget till, 
konsekvenserna av (eller poängen med) sitt arbete. Därför kan man heller 
aldrig känna kreativitet eller full tillfredställelse med sitt arbete. Enligt Craig 
Kelly är denna alienation frånvarande under själva åkandet, men återkommer 
efter, vilket kan tolkas som att sporten – i detta fall snowboard – blivit ett 
substitut för en meningsfull, icke-alienerade uppgift i livet. 

I avhandlingen Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola skriver 
Johan Arnegård om de existentiella och expressiva aspekterna av fysisk ak-
tivitet i ”äventyrssporter” och bland högstadieelever. Äventyrsportarna beto-
nar möjligheten till intensiva upplevelser som är något multidimensionellt: 
den aktiva kroppen och glädjen i att röra på sig, utomhusliv i naturmiljöer, 
tydliga mål, totalt fokus, och total kontroll. De talar också om känslan av 
närvaro och möjligheter att själv välja takt och ökning av svårighetsgrader. 
Bland skoleleverna (åk 9) gjordes iakttagelsen att det var i de praktiska och 
estetiska ämnena som samma känsla av närvaro och en meningsfull helhets-

                               
771 Simmel refererad i Neil Lewis, ”The Climbing Body, Nature and the Experience of Mod-
ernity”, Body and Society nr 6 2000, s. 67, 68.   
772 Arnegård, Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola, 2006. 
773 Marx, Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin, första boken: Kapitalets produktions-
process. (1867), 1997, s. 313 ff, 368, 570, samt Ekonomisk-filosofiska manuskript (1844), ur 
Marx Engels Werke bd XL, s. 465–588; "Ökonomisch-philosophische Manuskripte" (i över-
sättning av Sven Eric Liedman på http://www.marxists.org/svenska/marx/1844/40-
d005.htm#h10 (2008-09-10)). 
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upplevelse kunde uppnås.774 Med dessa iakttagelser skulle tesen om extrem-
sporterna som för tillfället adrenalingivande och kroppsengagerande substi-
tut i den industrikapitalistiska ordningen sägas kunna bekräftas. 

Miman, dess substitut och Simulacra 
I min vidare analys vill jag nu anknyta till Harry Martinssons Aniara, som 
berördes i utställningen Expedition Rymden. Aniara, om evakuerings-
rymndskeppet från jorden som hamnat ur kurs, kan förutom på det omedel-
bara berättarplanet tolkas på två plan: Som en allegori över existentiell ång-
est, där jorden och våra kroppar är Aniara där våra biologiska begränsningar 
ger oss insikten om döden, och där alla religioner med sina riter och danser 
är menlösa svar på denna ångest. Men den kan också, vilket är vanligast, 
tolkas som en civilisations/modernitetskritik av det absurda i att vi har ”pa-
radiset på jorden”775 men att vi förstör detta paradis. Martinsson riktar dock 
inte kritik mot någon speciell kultur – ”människans grymhet slår rymdens 
grymhet”; dock riktas kritik mot tron på det teknologiska förnuftet776. 

Med på skeppet finns en speciell maskin, Miman, som visar bilder från 
jorden, och som alla passagerare fascinerat och nostalgiskt beskådar. Miman 
samlar in allt, både det ”goda” och det ”onda” – hon är inte selektiv. Hon är 
”den stora infångerskan av allt som flyr och förgår”. Dock kan man välja 
bort att se det man inte vill se; på så sätt blir det ändå ofta en konstruerad 
bild av jorden som ”god”. 

Efter Mimans död, genom en överhettning av skuld och saknad, konstrue-
rar Mimaroben, det vill säga Mimans skötare tillika diktens berättare, tekno-
logiskt ett slags virtuell verklighet som ett substitut för miman. Han skapar 

bilder, skenbart bildande en vägg, en art av bildtapet i tomma intet. 
Jag lät befolka bilderna med skog och månskenssjöar, eller berg och 
städer. Ibland lät jag en stor och väldig här av människor tåga fram 
med segerfanor, alltför att få en illusion av vägg som stängde av en 
outhärdlig rymd. Snart lät jag lägga ut ännu en vägg i rymden, nu på 
andra sidan, och mellan dessa tvenne rika väggar av illusion drog nu 
goldondern [skeppet] fram, avskärmad från de oerhörda svaljen som 
nu ej längre kunde oss bestirra, så som den gjort i nio långa år, med 
lansars sting och nålars vassa ljus.777 

Som Martinsson nämner i förordet till Aniara kan Miman betraktas som en 
sinnebild för minnet och konsten, och den och dess substitut kan verka som 

                               
774 Arnegård, Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola. 
775 Exempelvis s. 170 (sång 102) i Harry Martinsson, Aniara.
776 Exempelvis s. 42, Ibid. För hela denna flerdimensionella analys, jfr även Harry Martissons 
förord. 
777 Martinsson, Aniara, s. 109, se även om spegelkonstruktionen, s. 61. (spegeln har som 
modern konstruktion sporrat en narcissistisk kultur). 
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sinnebilder för våra kulturyttringar som ångestdämpande. Men den skulle 
också kunna betraktas som ett slags ”simulacrum” eller virtuell verklighet, 
där den senare konstruktionen är ett enklare slags simulationssubstitut för 
den mer komplicerade Miman. 

Enligt sociologen Jean Baudrillard är ett simulacrum – vars ursprungliga 
betydelse är ett materiellt objekt som representerar något annat – en kopia 
som inte längre har något original, en representation som tranformerats till 
den grad att den står för sig själv, en simulation som blir en egen verklighet i 
form av det ”hyperreella”. Baudrillard tar exempelvis upp Disneyland med 
sina ”gamla” slott, sjörövare, vilda västern och så vidare och liknande an-
läggningar.778 

Biografen Cosmonova kan här förstås som ett simulacrum och liknas vid 
Miman och dess substitut. (En spekulativ analys skulle kunna betrakta Mi-
man som det ideala museet och den ideala IMAX-filmen utan gränser och 
utan koloniala, patriarkala, dualistiska exklusioner; den symboliska ordning 
som genom sin eventuella omöjlighet imploderar, medan dess substitut blir 
sinnebilden för det ”enkla förvetenskapligande” och den idealiserande eller 
stereotypiserande bild som dagens filmer och utställningar representerar). 

Cosmonova representerar och konstruerar aspekter av verkligheten och 
genom sin klassifikationskontext producerar den tecknet ”naturen”. Men till 
skillnad från Disneyland som presenteras som någon imaginärt, för att enligt 
Baudrillard dölja det faktum att hela USA är ett simulacrum, så presenteras 
filmerna och utställningarna som fakta, dokumentär eller ”verklighet” i un-
derhållningens form. Deras innehåll antas innebära kopior eller rättvisande 
representationer av originalen i ”naturen”. 

Ett simulacrum behöver inte förstås som en illusion i meningen ”falsk 
bild” och inte heller som en egen verklighet, utan kan snarare som en utvid-
gad verklighet. (Baudrillard delar upp i 4 faser: En bild som är en spegelbild 
av verkligheten; en bild som maskerar och förvrider verkligheten; en bild 
som maskerar frånvaron av en verklighet779; och en bild som överhuvudtaget 
inte har någon relation till verkligheten, utan är ”sitt eget rena simulac-
rum”780.) 

Tanken på simulacra som en illusion eller ”operfekt kopia” bygger på en 
uppdelning mellan en materiell eller fysisk verklighet och en virtuell verk-
lighet, mellan ”sken” och verklighet. Men den bild som denna utvidgade 
verklighet i form av exempelvis Cosmonova presenterar kan oavsett dess 
status eller klassifikation få konsekvenser för hur vi uppfattar och handlar i 
världen, i synnerhet eftersom den i allmänhet förstås som verklighet i me-
ningen fakta i underhållande form eller ”dokumentär”. Denna (utvidgade) 
verklighet kräver genom sin teknologi också en resurs, energi eller emergi-

                               
778 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation (1981), 1997, s. 1 f, 6 ff. 
779 T.ex. en fejkdokumentär? 
780 Baudrillard, Simulacra and Simulation, s. 6 
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volym som i sin tur har kopplingar till de historiskt rotade maktstrukturer jag 
tidigare nämnde. 

På nöjesfält har det sedan 1980-talet utvecklats liknande upplevelser, där 
även stolarna besökarna sitter i rycker och rör sig i takt med filmens rörelser. 

På Tekniska museet öppnade under 2007 en total simulator, CINO4, där 
inte bara blicken, utan hela kroppen, bjuds på simulerande upplevelser i spe-
ciellt utformade stolar med klimatanläggning och doftämnen.781 Om museet 
och filmen kan betecknas som olika former eller grader av simulerad natur 
kan detta betraktas som ytterligare en form som förefaller vara en ännu mer 
”komplett” simulering.782 Nu behöver vi inte längre gå ut och röra oss för att 
få upplevelser och rörelse, utan kan omfördela energi för att göra anlägg-
ningar och maskiner som simulerar sådana sinnesförnimmelser på ett sätt så 
att fysisk ansträngning blir onödig, och kompensera vår brist på rörelse i 
träningsmaskiner i speciella gymanläggningar, som i sin tur kräver icke-
förnybar energi för att drivas. Vi kan samtidigt så att säga uppnå en tran-
scendens i simulatorn genom att vi inte behöver använda våra kroppar i me-
ningen fysisk ansträngning. 

Om vi ser en utveckling från produktionslandskapet till rekreationsland-
skapet till museet till filmen, följer vi ett minskande engagemang från krop-
pens sida och ett alltmer ökande privilegium för blicken eller synen. En fy-
sisk distansering som samtidigt innebär ett visuellt närmande; blickens och 
kamerans totala behärskande av sitt objekt. 

Både Miman och dess substitut påminde genom sina bilder om det förlo-
rade hemmet jorden. Man kan då fråga sin vilken funktion som är Cosmono-
vafilmernas främsta: Att påminna och problematisera, eller att underhålla 
genom ”mäktiga” bilder som gynnar turistindustrin? 

Som ett slags anomali mellan vetenskap och underhållning kan man tala 
om Cosmonovafilmernas genreanomali: Ett genrespecifikt problem med 
dessa filmer uppstår just kring den för museer klassiska frågan om under-
hållning kontra vetenskap och viljan till en förening av de båda: IMAX-

                               
781 ”Cino4, Sveriges första 4D-bio, har öppnat på Tekniska museet. Det är en överväldigande 
upplevelse där tekniska effekter förstärker spännande 3D-filmer om tekniska innovationer och 
vetenskap. Biostolar med specialeffekter ger upplevelsen en ny dimension […] 
På CINO4 rör sig biofåtöljerna, det stänker vatten, puffar ut dofter och blåser. Håll i hatten! 
Salongen är utrustad så att du inte bara ska se och höra perfekt - du känner verkligen filmen i 
hela kroppen. […] 
Specialbyggda stolar vickar dig fram och tillbaka, skakar och t o m kittlar dig. Högtalare, 
fläktar, rökmaskiner, bubbelaggregat och spotlights förhöjer upplevelsen ytterligare. Det 
märks från topp till tå vad som händer på duken. ” 
Biografen ingår i ett internationellt nätverk, Smart Theatre Network, där man skapar multi-
mediahändelser i fyra dimensioner. Filmer som går upp på CINO4 har framför allt teknik och 
naturkunskap som tema (Presentation, Tekniska museets hemsida 2008-05-10). 
782 Huruvida den uppstoppade djurkroppen kan benämnas som ett simulacrum är en intressant 
diskussion: Den skall representera sig själv eller snarare sin art som levande. Svaret på frågan 
beror på hur den är satt att posera och i vilken kontext. Den är både original, kopia och simu-
lacrum samtidigt. 
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filmerna spelar i trailers på klassiska Hollywoodgrepp som med dramatisk, 
mörk berättarröst och highligtsklipp utlovar spänning och dramatik, men de 
förväntningar dessa grepp ger uppfylls ofta inte, helt enkelt eftersom själva 
filminnehållet, berättelsen, ”storylinen” är av en annan genre. Detta gäller 
exempelvis Naturens krafter, som i trailern intertextuellt alluderar genren 
Hollywood-katastroffilmer av typen Twister (Jan de Bont 1996), Dante’s 
Peak (Roger Donaldson 1997), The Core (Jon Amiel 2003), Earthquae 
(Mark Robson 1974), Armageddon (Michael Bay 1998), Day after Tomor-
row (Roland Emmerich 2004), men som sedan visar sig vara en ganska torr 
docerande undervisning om vulkanism, jordbävningar och tornados. Frånva-
ron av spännande berättelse kompenseras också genom att de två ”tornado-
jägarna” framställs som något lustiga figurer i sin skåpbil med radarn på 
taket, med blygsam alludering till exempelvis ”Ghostbusters”, en av 1980-
talets mest populära spök/actionkomedier, och när det gäller Cosmonovafil-
merna generellt också av själva teknikens möjligheter till framför allt his-
nande kameraåkningar genom Steadicam-tekniken med lätt filmkamera som 
introducerades i slutet av 70-talet och som möjliggjorde vilka kamerarörelser 
och åkningar som helst. Tillsammans med datorgrafiken möjliggjordes så 
under 1990-talet i det närmaste ”allt”.783   

Människan åter in bilden? Tendenser i TV-sänd naturfilm 
Efter dessa analyser skall jag nu kort kommentera några tendenser i TV-sänd 
naturfilm som idag i större omfattning än museer formar vår bild av naturen. 
Ett generellt drag för alla naturfilmer är att människans deltagande i eller 
exploatering av dessa landskap sällan synliggjorts. Om det synliggörs är det 
partikulära ”onda” jägare och tjuvskyttar som problematiseras, exempelvis 
av orangutanger och schimpanser, inte det strukturella deltagande och inter-
aktion som innebär en nedmontering av dessas livsvärldar, exempelvis ge-
nom att västvärlden dagligen köper produkter som innehåller palmolja.784 

Det finns dock tecken på två nivåer att detta mönster börjar förändras. 
Dels på en supplement-nivå när ”miljöfrågor” behandlas på slutet. I exem-
pelvis den stora BBC-serien Den blå planeten, om havens liv, visad i Sveri-
ges television under 2002, inleds den sista delen med: ”Det skulle inte bli 
några fler program än åtta, men i produktionen av serien blev ett sista pro-
gram oundvikligt”, om utfiskningen av haven och masslakt, och om hur trå-
larna utan urskiljning dammsuger allt längre ner i haven i jakt på nya arter, 

                               
783 Hedling, “Independence Day: Popularitet, Politik och ‘High Concept’”, i Filmanalys, s. 29. 
784 Palmolja odlas i stor skala, liksom sojabönor, i skövlade regnskogsområden i Sydamerika. 
Palmoljan återfinns i kex, godis, kakor och andra produkter, och har ersatt smör eller andra 
oljor. I februari 2007 kunde man läsa i svensk dagspress att ohälsosamma transfetter skall 
bytas ut mot palmolja i många produkter, något som beskrevs som att byta ut pest mot kolera i 
hälsohänseende, eftersom palmoljan trots sin klassificering som ”vegetabiliskt fett” anses vara 
lika ohälsosam som mättat fett. Dock rapporterades inte om dess miljökonsekvenser. Sojabö-
nor odlas i stor skala för att framför allt bli djurfoder som transporteras till Europa och USA.  



 286 

dessutom med skadade bottnar, korallrev och stora bifångster som följd. 
Bilder från fiske, marknader och en speaker i bild ger bilden av människan 
som miljöförstöraren och inkräktaren, och utsagor som ”När vi sätter i oss 
vår middagsfisk, vet vi inte …”, synliggör sambandet till tittaren. 

I SVT:s Naturfilm 21/3 2005 sändes en del av serien Det vilda Afrika, en 
BBC- och Discovery- produktion – som kan beskrivas som konventionell 
med megafaunan i fokus, men som också berörde vattnets betydelse. Efter 
programmet visas ett svenskt inslag om vattnets betydelse för människan, 
exempelvis hur mycket vatten som krävs för att producera olika matproduk-
ter, och en intervju med en vattensamordnare från Sida. 

Detta kan beskrivas som ett typiskt mönster i SVT:s Naturfilm sedan någ-
ra år tillbaka. Den svenska redaktionen lägger på ett kontextualiserande in-
slag där miljöaspekterna tas upp och människan flyttas in i bilden. Men detta 
blir så att säga bara ett avslutande supplement till den redan konstruerade 
bilden av ”den vilda naturen”, i detta fall stereotypen av det vilda Afrika. I 
SVT:s Mitt i Naturen har dock människan i vissa program flyttat in mer i 
bilderna. I exempelvis Mitt i Naturen 8/3 2006 problematiseras vägarna som 
hinder och dödshot för vilda djur i Sverige. 

Den andra nivån på vilken människan, om ännu inte speciellt ofta i denna 
genre, inkluderas är i egenskap av ”djur”. I exempelvis David Attenboroughs 
serie Däggdjurens liv (”den största serie om däggdjur som någonsin gjorts”, 
BBC, 2004) visas i ett avsnitt olika djur på temat ”opportunister”. I detta 
sällskap, eller klassifikation, nämns exempelvis räv, fladdermus, och sist, 
som en magnifik och kontrasterande, kanske fortfarande lite överraskande 
avslutning, människan, som den mest anpassningsbara varelsen på jorden. 
Människan inte bara jämförs med djur, hon sluts också till ett sällskap hon 
inte tidigare placerats in i, vari enligt etablerade kulturella värderingar mind-
re smickrande djur ingår. Hon tar dock priset som ”den bästa” opportunisten, 
och blir berättelsens avslutande klimax, som i den traditionella stora berättel-
sen om evolutionens framsteg med människan som utvecklingens höjdpunkt 
eller krona. 

Jämförande utblickar: Göteborgs naturhistoriska 
museum och Armémuseum 
Efter dessa strapatser skall vi göra en jämförande utflykt till Naturhistoriska 
museet i Göteborg, som jämte de äldre systematiska utställningarna sedan 
1970-talet har haft miljöfrågor som en viktig profil.785 Därefter går vi till ett 

                               
785 En bidragande orsak till detta var att dåvarande chefen (1959–1981) Bengt Hubendick (f. 
1916) förutom zoolog är humanekolog, och bland annat skrivit Människoekologi, 1985, Vi på 
vår jord, 1989, den självbiografiska Återanvänt hjärnskrot, 1989, Försök till verklighetsbe-
skrivning. Mest om samspelet människa – omgivning, 1994 
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inslag på Armémuseum i Stockholm – ett museum över svensk historia och 
krigshistoria. Båda dessa kan på olika sätt, i de utställningselement jag här 
skall behandla, tyckas upphäva gränsen mellan natur och kultur eller männi-
ska och djur på okonventionella och radikala sätt. Men hur görs detta, och 
lyckas de verkligen upphäva dualismen? 

En politisk utställning mellan maskar och mollusker 
I övergången mellan maskar och mollusker på Göteborgs naturhistoriska 
museum hittades fram till våren 2006 en mindre fast utställning betitlad Eko-
logi.786 Utställningen har liksom övriga basutställningar integrerats i de äldre 
systematiska utställningarna, och dess placering antyder dess karaktär av 
efterhandskonstruktion i relation till byggnadens ursprungliga idé. I målad 
bårdform högst uppe vid taket finns en berättelse i text och bild, som inleds 
med orden ”Ekologi är läran om hur allting hänger ihop – hur allting är be-
roende av allting annat.” Berättelsen handlar om en by dit missionärer kom-
mer för att bekämpa malarian, och där sensmoralen är att kemiska bekämp-
ningsmedel som DDT på lång sikt är verkningslösa. Helhetsintrycket av 
utställningen är för övrigt: små texter, modeller över olika kretslopp och 
svartvita fotografier. Människan beskrivs i helt igenom biologiska-
evolutionära-ekologiska termer; exempelvis jämförs människosläktets till-
växtkurva med bladlusens. Ett svartvitt collage med människor med olika 
geografiskt-genetiskt-socialt betingade drag och i olika åldrar ackompanjerar 
kurvan och texten: 

Under en eller annan miljon år har svält och sjukdomar varit den vik-
tigaste delen av människans miljömotstånd. Läkarvetenskapen har 
lyckats med att starkt begränsa dödligheten genom sjukdom, särskilt 
hos barn. Resultat: Människosläktets tillväxtkurva börjar alltmer likna 
bladlössens i det tänkta exemplet. 

Detta citat samt citat som ”Bushmän och australienegrer lever energibud-
getmässigt mycket effektivt”, tillsammans med svartvita foton av desamma, 
både exemplifierar utställningens ålder samt textens konstaterande, ”torra” 
stil, och utmanar efterkrigstidens syn på effektivitet och energi.  

Vidare in i galleriet med insekter och maskar hittas väggmontrar med svart-
vita foton och texter, som vid närmare påseende visar sig vara en fortsättning 

                                                                                                                             
(http://www.foark.umu.se/samlingar/hand17.htm). En förutsättning för den nya tillbyggnaden 
1981 var idén om humanekologiutställningen ”Rapport från världen”. Museinämnden till-
styrkte medel för byggnationen därför att man ansåg att ämnet var viktigt. ”Rapport från 
världen” planerades och byggdes 79–81 och öppnades i samband med att tillbyggnaden öpp-
nades 1981 (Brev från Sture Myrén 2008-09-05). 
786 Besök, anteckningar 2000-12-21, 2000-12-27, 2000-01-02, 2005-02-04, 2006-01-04, 
2006-07-28, 2006-01-04. Utställningen byggdes 1977. 
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på ekologi-utställningen, med kraftiga ställningstaganden i debatten om eko-
logi och miljö. Huvudrubrikerna I ostörd natur råder balans mellan och 
inom arter; Människan har rubbat naturens balans; Människan: Djuret som 
förlorat sin balans, berättar både om en dualistisk syn på människan som 
den som stör naturen, en ekologisk diskurs där en ”ostörd natur” innebär 
”balans mellan och inom arter”787 och där människan är den som både rubbat 
naturens balans och förlorat sin egen: 

 

I ostörd natur råder balans mellan och inom arter [monter 83 eller 
1 från höger, fig. 56]. 

Det är normalt att en arts numerär (individantal) fluktuerar [diagram 
över en strandskatans utveckling under 1900-talet]. 

Stor ökning av numerären balanseras av intensifierat ingripande från 
parasiter, rovdjur, konkurrens om födan m.m. Rovdjurens numerär 
påverkas i sin tur av tillgången på bytesdjur (diagram över kattuggla i 
relation till smågnagare). 

          *** 

Många faktorer inverkar på numerären, t.ex. tillgången på föda [dia-
gram över småfågel i relation till grankottar]. 

          *** 

Det råder balans i ostörd natur mellan rovdjur och bytesdjur. Genom 
att rensa bort sjuka och svaga bytesdjur hjälper rovdjuren till med att 
hålla kvalitén uppe på stammen av bytesdjur. 

Överproduktion av avkomma är normal och kompenseras av gallring 
genom sjukdom, svält, parasiter etc. Gallringen fyller en viktig biolo-
gisk funktion. Överdriven jakt från människans sida slår blint och för-
rycker balansen. 

Att minska rovdjursbeståndet i avsikt att öka jaktviltet är helt felaktigt. 
Rovdjurshat bottnar i bristande biologisk insikt [Underst ett svartvitt 
foto med man med bössa vid en nedlagd leopard] 

                               
787 Jfr Worster, De ekologiska idéernas historia, Jfr kap. 1–12 med kap. 13. 
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Fig. 56. Monter 83 i utställningen Ekologi, Göteborgs naturhistoriska 
museum (1977–2006). 

Människan har rubbat naturens balans [monter 82, 2 från höger, 
fig. 57] 

[Invid svartvitt foto med texten]: Monokulturer – odling över hela ytor 
av en enda växt – är onaturliga och kan endast upprätthållas med 
konstlade medel. 

 
Fig. 57. Monter 82 i Ekologi, Göteborgs naturhistoriska museum. 

Här spelar dualismen natur/onatur i var och varannan mening i en äldre 
ekologisk diskurs om naturen som en balans som människan rubbar. En al-
ternativ och mer dialogisk och förtydligande utsaga som inte använder dua-
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lismen onaturlig/naturlig och som också väger in fördelarna, i sistnämnda 
citatet, skulle kunna vara att monokulturer på kort sikt kan ge ökad avkast-
ning, men endast kan upprätthållas med kvävegödsel och bekämpningsmedel 
som på lång sikt suger ur näringsämnen ur jorden och ger effekter såsom 
minskat näringsinnehåll och minskad biologisk mångfald. Vad vill vi ha? 

[Foto två]: Domesticerat boskap, som inte är naturligt anpassad till en 
vegetation den placerats i, har förstört växtligheten inom stora områ-
den med utarmning av faunan och jorderosion som följd. [Foto tre]: 
Den industriella valfångsten håller på att utrota de stora bardvalarna. 
En klokt avvägd fångst hade kunnat ge oss ett stort årligt proteintill-
skott för framtiden.[Foto fyra: rykande skorstenar]: Den kemiska för-
oreningen av luft, sötvatten, hav, mark och livsformer får i längden 
helt oöverskådliga verkningar på organismvärlden. 

Människan: Djuret som förlorat sin balans [monter 81, 3 från hö-
ger] 

… Människan har utnyttjat naturen för kortsiktig vinning utan att 
respektera dess känsliga balanssystem – Hon har försökt utnyttja natu-
ren som en slav istället för som en partner. Naturen svarar med att slå 
tillbaka. Genom sin förmåga att manipulera med naturen har männi-
skan nästan överallt åstadkommit balansrubbningar. Försöken att rätta 
till skadan har vanligen lett till nya rubbningar. 

Över ett uppförstorat svartvitt foto av en stor samling tätt stående kvinnor 
(att döma av klädsel och drag indiska, pakistanska eller bangladeshiska) i 
olika åldrar, en del med barn, infogat i den berömda ”befolkningskurvan” – 
det omvända L:et där 1900-talets befolkningsexplosion i relation till tiden 0 
illustreras (fig. 58) – finns följande text: 

Med hjälp av sin intelligens har människan kunnat exploatera naturens 
resurser. Detta har gynnat henne på kort sikt men på naturens och 
kommande generationers bekostnad. Med hjälp av sin intelligens har 
hon till stor del eliminerat barnadödligheten vilken är en naturlig bio-
logisk balansmekanism [min kursiv]. Detta och andra mediciners 
framsteg innebär att många olyckliga arvsanlag, som under naturliga 
förhållanden skulle gallras bort, konserveras, förs vidare till komman-
de generationer och där blir allt vanligare. Genom att ställa sig utanför 
naturen har människan tappat sin biologiska balans på flera sätt. 
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Fig. 58: Monter 81 i utställningen Ekologi, Göteborgs naturhisto-

riska museum. 

För en humanistiskt/samhällsvetenskapligt och ”politiskt korrekt”788 skolad 
analys är texten häpnadsväckande genom att den med sitt tal om olyckliga 
arvsanlag konnoterar rashygien och dess samhällsyttringar, som till exempel 
tvångssteriliseringar. Den är radikal, på ett sätt ekocentrisk (i skillnad mot 
antropocentrisk), med dragning åt vad en del kanske skulle kalla ekofascis-
tisk. 

Generellt signalerar texten att människans intelligens, men framför allt 
elimineringen av barnadödligheten och medicinen, är av ondo; att det sam-
mantaget är något onaturligt som rubbat ”balansen.” 

Men vilka är de ”naturliga förhållandena”? Jägar- och samlarsamhället, 
det agrara, feodala samhället, eller något annat? Att döma av det första cita-
tet om bladlössen är det läkarvetenskapen som utgör det onaturliga, det vill 
säga från 1700-talet då smittkoppsvaccinet kom, och ”en eller annan miljon 
år (sic!)” utgör den naturliga perioden, de naturliga förhållandena. Och vilka 
är de olyckliga arvsanlagen? I vilken slags miljö kan specifika arvsanlag 
betraktas som olyckliga? Kan man säga att det som gäller för ”Nord” gene-
rellt också gäller för ”Syd”? Vem är måttstocken för ”människan” här? Ur en 
evolutionär och icke-dualistisk synvinkel faller hela resonemanget. 

Texten skiljer först på intelligens, eller snarare på intelligensens frukter, 
och natur; sedan på naturliga förhållanden och (implicit) onaturliga förhål-
landen, och sist på att människan har valt att ställa sig utanför naturen. Men 
om människan härstammar från och är en del av biologin och naturen, vilket 
borde vara en logisk följd av ett naturvetenskapligt synsätt, då borde ju allt 
människan företar sig, inklusive medicin och överutnyttjande, vara natur?  

                               
788 Politiskt korrekt är ett vanskligt begrepp eftersom det kan betyda vad som helst beroende 
på kontexten. Men här avser jag något som bryter mot den humanistiska tradition eller 
diskurs, som sätter människan i centrum och som är gemensam för de flesta nu existerande 
politiska partier. 
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Genom att undvika dessa vanliga men dualistiska termer, skulle man kun-
na undvika att hamna i dessa ologiska och paradoxala resonemang. Vad 
händer om man tar bort orden naturens, naturlig, naturliga från citaten?:  

Men hjälp av sin intelligens har människan kunnat exploatera resurser. 
Detta har gynnat henne på kort sikt men på kommande generationers 
bekostnad. Med hjälp av sin intelligens har hon till stor del eliminerat 
barnadödligheten vilken är en biologisk balansmekanism. Detta och 
andra mediciners framsteg innebär att många olyckliga arvsanlag, som 
annars skulle gallrats bort, konserveras, förs vidare till kommande ge-
nerationer och där blir allt vanligare.  

(Sista meningen får oförändrad betydelse, om man inte tar bort biologisk 
balansmekanism och olyckliga). 

Även bildvalet väcker frågor: Varför en bild som både exkluderar männen 
och den industrialiserade västvärlden? Bilden av de tysta, mot kameran 
blickande kvinnoansiktena, vissa iklädd slöja, någon med ett barn på armen, 
ger med sin massverkan intrycket av att det är ”de andras”, den ”underut-
vecklade” världens ständiga barnafödande/ständigt barnafödande kvinnor, 
som är roten till ”obalansen”. En lika rimlig teori eller tankefigur är att det är 
den västerländska kulturen, kolonialismen, imperialismen och neo-
kolonialismen som borde avbildas. Förmodligen speglar både text och bild 
1960- och 70-talens fokus på ”U-land” och barnbegränsning i den tidens 
miljödiskurs, samt en paternalistisk omedvetenhet om genus och ett utpe-
kande av kvinnor som de som måste ta ansvar för reproduktionen. 

Generellt skulle man kunna säga om de i denna studie behandlade utställ-
ningarna att ”den andres” kropp representeras i kontexten av problem – här 
miljö- och utvecklingsproblem (under titeln ekologi), medan den väster-
ländska, vita kroppen fortfarande representerar den anatomiska människo-
kroppen (i I Love U, och den i Göteborg något undanskymda mindre utställ-
ningen om människans anatomi, Den sinnrika människan och Human Biolo-
gy). Generellt kan man också säga att den ”andre” kvinnan med barn = pro-
blem, medan vit kvinna med barn = undervisning om människokroppen och 
amning (som i Riksmuseets utställning Den sinnrika människan). Om vi 
spetsar till det skulle man kunna säga att den normala problemfria kroppen = 
en vit man, medan vi på den andra sidan skalan hittar den problemtyngda 
kroppen = en svart reproducerande kvinna. 

Göteborgs naturhistoriska museum tar i de i de montrar jag här behandlat 
som vi märkt helt avstånd från jakt på rovdjur, det industriella, rationalisera-
de jordbruket, och människans kortsiktiga utnyttjande av resurserna. Även i 
valsalen syns spår av ekologismen. Istället för uppställningen av anatomiska 
preparat, som fanns där ursprungligen, finns där nu montrar som visar när-
ingskedjorna i havet och deras relation till människan. Det finns till och med 
en liten kulturhistorisk avdelning om havets mytologiska gestalter och havet 
som inspirationskälla och rekreationsplats, och på en anslagstavla hängs 
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stundtals aktuella artiklar om miljöfrågor och havet. Museet erbjuder för 
övrigt ofta tillfälliga utställning med miljöanknytning. 

Stockholm versus Göteborg: Människan utanför och människan 
innanför, skilda miljödiskurser, gemensam dualistisk 
”vildmarksetik” 
Trots Göteborgs starkare miljötänkande och placerande av människan i natu-
ren – även i texterna ”Världens farligaste djur” i Göteborg där en spegel gav 
bilden av betraktaren själv, kontra ”Sveriges farligaste djur” som i Stock-
holm förstås som getingen – finns det i ovan analyserade texter en grund-
läggande likhet mellan de båda museerna: Ett slags dikotomt ”vild-
markstänkande” där människan på olika sätt ställs utanför ”naturen”.  

På Naturhistoriska riksmuseet konstrueras detta framför allt visuellt. Na-
turen framställs som ett förindustriellt landskap med vilda djur, utan konven-
tionella tecken för monokulturellt jordbruk, industri och människa. På Göte-
borgs naturhistoriska museum sker det genom att tala om människan som 
”djuret som rubbat naturens balans”, i utställningen om ekologi, vilket inne-
bär en traditionell uppdelning mellan natur och kultur, där människan, om än 
betecknad som djur789, blir inkräktaren i denna naturens balans. Jag åter-
kommer till denna diskussion under rubriken Natur och kultur. 

I Riksmuseets utställning Uppdrag: Klimat (och till viss del i Expedition 
Rymden) framträder miljödiskursen ekologisk modernisering: en tro på att 
ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling kan gå hand i hand med ekologisk 
hållbarhet, eller till och med är en förutsättning för denna. Detta speglar en 
allmän trend där den dominerande miljödiskursen sedan 1990-talet varit just 
ekologisk modernisering. 

På Göteborgs naturhistoriska museum däremot, framträder en annan mil-
jödiskurs som ifrågasätter det moderna industrisamhällets produktions- och 
konsumtionsmönster, exempelvis industriutsläpp och monokulturellt jord-
bruk, men som också problematiserar den moderna medicinska vetenskapens 
landvinningar som gjort att människan ”förlorat sin biologiska balans”. Jäm-
för exempelvis texten i Uppdrag: Klimat på Riksmuseet med texterna i Eko-
logi på Göteborgs naturhistoriska museum: 

                               
789 På detta sätt kan man säga att Göteborgs naturhistoriska museum stundtals har drivit sam-
ma linje som fotoutställningen Oss rovdjur emellan där människan presenteras under rubriken 
”Det femte rovdjuret”. Människan placerades i samma kategori som björnen, lodjuret, järven 
och vargen. En modell av en äldre kvinna i päls placerad i en monter beskrivs med texten 
”Adult hona i vinterdräkt.” Utställningen visades bland annat på Kulturhuset i Stockholm 
2003–2004, på Regionmuseet i Kristianstad 2004 och 2005 på Norrbottens museum (Foto 
Magnus Elander). 
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[Stockholm]:Att tredje världen utvecklas är positivt. Tillväxt gör att 
fler barn slipper svälta och att färre dör av sjukdomar. Vi kan och ska 
inte hindra den processen, men kan kanske hjälpa till med teknik som 
är bättre för klimatet. När en miljard kineser skaffar bil borde de kun-
na köpa sådana som drivs av biobränsle eller bränsleceller. Fast bara 
om vi själva väljer rätt väg.” 

[Göteborg]: Under en eller annan miljon år har svält och sjukdomar 
varit den viktigaste delen av människans miljömotstånd. Läkarveten-
skapen har lyckats med att starkt begränsa dödligheten genom sjuk-
dom, särskilt hos barn. Resultat: Människosläktets tillväxtkurva börjar 
alltmer likna bladlössens i det tänkta exemplet. […] Med hjälp av sin 
intelligens har människan kunnat exploatera naturens resurser. Detta 
har gynnat henne på kort sikt men på naturens och kommande genera-
tioners bekostnad. Med hjälp av sin intelligens har hon till stor del 
eliminerat barnadödligheten vilken är en naturlig biologisk balansme-
kanism. Detta och andra mediciners framsteg innebär att många olyck-
liga arvsanlag, som under naturliga förhållanden skulle gallras bort, 
konserveras, förs vidare till kommande generationer och där blir allt 
vanligare. Genom att ställa sig utanför naturen har människan tappat 
sin biologiska balans på flera sätt. 

Denna diskurs har till skillnad från ekologisk modernisering inte fått någon 
specifik benämning men skulle kunna benämnas som ”antagonistisk” då den 
ser en motsättning mellan den moderna människans produktion och konsum-
tion och den ekologiska balansen. Genom att den också problematiserar mo-
dern medicin såsom gynnande överlevnad av ”olyckliga arvsanlag” skulle 
man kunna säga att den också närmar sig eller antyder en extrem ekocentrisk 
ståndpunkt inom miljödebatten, bortom traditionell antropocentrisk huma-
nism. 

En annan skillnad är frånvaron av sponsorer i Göteborgs utställningar och 
närvaron av dem i Stockholms. I exempelvis Expedition: Rymden i Stock-
holm figurerar SAAB med inslaget ”Den nya eran” och i Uppdrag: Klimat 
närvarar E: on och SL i samband med avdelningen Lösningarna finns. Den-
na närvaro stärker och understödjer diskursen ekologisk modernisering ge-
nom att dess bärande element tillväxt och teknik utgör företagens drivkrafter. 

När djuret blir oväntat – aporna på Armémuseum 
För att peka på hur djuret i ett kulturhistoriskt museum kan bli en överrask-
ning, och hur därmed gränsdragandet kan synliggöras, vill jag nu presentera 
en framställning på Armémuseum. Detta monumentala museum på Öster-
malm i Stockholm har traditionellt förknippats med ”rader av uniformer och 
vapen i montrar”. Sedan en radikal och kostsam ombyggnad 1999 och ny-
öppning 2000 kan det dock snarare karaktäriseras som en nyskapande (och 
faktiskt enda) berättare av Sveriges sociala, kulturella och politiska historia 
från medeltid tills idag. Med hjälp av skickligt modellerade figurer i silikon 
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uppställda i öppna scenarier varvade med pedagogiska storstilade texter, 
levandegör det krigets mindre glamourösa sidor, redovisar dess strukturella 
sammanhang, och dekonstruerar nationella myter790, även om nationen fort-
farande är den grundläggande princip kring vilken historien berättas. Museet 
ville byta namn inför nyöppnandet men det gick inte. 

I det introducerande rummet, som under rubriken ”KRIG” skapar en sug-
gestiv stämning genom dämpad belysning, blodröda väggar och dova ton-
gångar, möts besökaren dock av en i sammanhanget överraskande grupp 
figurer: En flock stora schimpanser som slåss (till synes uppstoppade men 
helt konstgjorda (fig. 59–60). Då och då ger de ifrån sig höga skrik och läten. 
Intill aporna finns en text rubricerad ”SCHIMPANSKRIG”: 

Mord och krig har länge uppfattats som karaktäristiskt för människan. 
Först på 1970-talet upptäckte forskarna att vår närmaste släkting bland 
primaterna – schimpansen – också ägnar sig åt dråp och kollektivt 
våld. Schimpansens samhälle domineras av en grupp rangordnade 
vuxna hannar. De bevakar flockreviret mot främmande schimpanser. 
Om de märker att en grannflock är färre till antalet kan de under tyst-
nad invadera det fientliga territoriet. Attackerna påminner om natur-
folkens raider. Under stort gny kastar sig ett antal rasande hanar över 
en överraskad främling som de river, biter, slår och hoppar på. Man 
har påträffat offer med avbitna ben, bortslitna fingrar och testiklar. Ef-
ter 20 minuters misshandel följer vanligen en utdragen dödskamp. I 
schimpansernas beteenderepertoar ingår även dödande av ungar, våld-
täkt och kannibalism. Genetiskt är skillnaden mellan människa och 
schimpans mindre än 2%. Vår muskelstyrka är bara ¼ av den ludne 
kusinens och vi saknar huggtänder. Denna naturgivna harmlöshet 
kompenserar vi genom flitigt användande av tillhyggen och mer eller 
mindre sofistikerade vapen. På några miljoner år har vår arsenal ut-
vecklats från stenkastning till smarta missiler.  

Bredvid står en mansdocka klädd i den senaste krigsutrustningen (fig. 62), 
som genom sin närhet till apor och text uppenbart syftar till att illustrera den 
släktskap och utveckling som texten berättar om. 

                               
790 Exempelvis lyfts det fram att de flesta soldater var köpta legoknektar från en internationell 
marknad och att de flesta dog i sviterna av smittsamma sjukdomar, inte av direkt våld. Kvin-
norna i fält lyfts fram (en brist här är dock att man inte tar upp våldtäkter som visats vara ett 
systematiskt vapen i krigsföring). 
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Fig. 59–60: Schimpanskrig på Armémuseum. 
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Fig. 61:Utställningstext till Schimpanskrig. Fig. 62: Soldat bredvid schimpanserna, 

betraktad av två pojar. 

Apornas överraskande närvaro kan sägas ifrågasätta och underminera den 
traditionella gräns mellan natur och civilisation som museet tidigare produ-
cerat genom sitt särskiljande. Intendent Svante Folin berättar att ”en och 
annan upprörd militär hört av sig och undrat vad aporna har att göra på mu-
seet och därtill bredvid en svensk soldat”.791 Djur förekommer ibland på kul-
turhistoriska museer i form av modeller av ”husdjur” eller ”nyttodjur” inom 
en etnologisk förståelseram som attiraljer i livet ”förr”, men enligt min erfa-
renhet aldrig som gestaltad förklaringsmodell till mänskligt handlande eller 
beteende. 

Genom frånvaron av andra förklaringsmodeller framstår den sociobiolo-
giska förklaringsmodellen som det enda svaret på den grundläggande frågan 
om varför krig finns. Andra teorier om människors våldskonflikter (inom 
exempelvis antropologi, sociologi, historia eller kulturgeografi) går obe-
märkt förbi. Apornas kön samt texten signalerar att de är hanar och skylten 
illustrerar likheten mellan en aphane och en människohane, varför hanen 
återigen blir normen för arten ifråga. Den tvåprocentiga genetiska skillnaden 
signalerar ”likhet genom genantal”792 och döljer (andra biologiska teorier och 
resultat om) att genetisk släktskap inte alls garanterar beteendemässigt släkt-
skap. Exempelvis bonobos och schimpanser betecknas stå på samma gene-
                               
791 Lagercrantz, ”Militärhistoriens nya ansikte”, Populär Historia nr 4 2000. 
792Holmberg, Vetenskap på gränsen, beskriver förändringsprocessen från att genantalet är den 
symboliska markören för släktskap, till att man istället börjar titta på kvalitativa aspekter. 
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tiska avstånd från människan men har ändå helt olikartade beteenden.793 Ge-
nom jämförelsen med ”naturfolkens raider”, sätts en förbindelselänk mellan 
den potentiella betraktaren och de primitiva schimpanserna genom en evolu-
tionär tankefigur där ”naturfolk” (vilka de nu är) kan betraktas som en mel-
lanstation i utvecklingen från apa till människa.794 

Initiativtagaren till scenen, intendent Svante Folin, författare och kritiker, 
benämner sig själv som "självlärd sociobiolog" och betecknar parallellen 
mellan apa och människa som "naturlig": ”Museet visar vapen, uniformer 
och fanor, men egentligen handlar krig om ett primitivt beteende som går ut 
på att slå ihjäl varandra.”795 Han menar vidare att schimpansen är det enda 
djur som dödar utan någon synbar orsak, och att den är vår närmaste gene-
tiska släkting – "Vi borde inte vara så fixerade vid vapen och krigsteknik, det 
intressanta är den mänskliga driften att döda, oavsett kultur och tidsålder 
[min kursiv.]"796  

Enligt Folin blir kriget således människans oundvikliga biologiska öde, en 
universell drift som det inte går att göra någonting åt. Frågor om makt, kön, 
klass och resurser går obemärkt förbi (texten konstruerar också ett ”vi” så-
som ”fixerade vid vapen och krigsteknik”, som om ett intresse för krigets 
orsaker antingen handlar om vapen och teknik eller om ”driften”). Tankarna 
leder till kvällstidningarnas braskande populariserande av förklaringar av 
sexualitet, otrohet, moderskänslogenen och så vidare, där mänskliga beteen-
den förklaras med experiment gjorda på råttor och apor. Det är intressant att 
när det gäller sex och våld så förstås människan ofta under tecknet djur, via 
kulturellt projicerade föreställningar om djur och det ”djuriska” såsom inne-
bärande mer promiskuösitet och våld, men när det gäller andra områden i 
samhället, till exempel vänskap, kärlek, empati, konst, musik, eller politik, är 

                               
793 Andersson & Eliasson, ”Hur görs djur”?, s. 70. Bonobon har t.ex. mycket sex över alla 
gränser, medan schimpansen förefaller använda sex mer för reproduktion. Andra exempel på 
att genetiskt släktskap inte garanterar beteendemässigt släktskap är olika arter av vadare. För 
stor vikt läggs vid fixerande gener och för lite vid miljö och fenotypisk plasticitet (som ju är 
lika viktiga komponenter i darwinism och beteendeekeologi), betonar bland andra Andersson 
& Eliasson (ibid), och Andersson, ”När Nemos pappa bytte kön”, presentation 2006-11-30. 
794Primatologin som växte fram runt förra sekelskiftet syftade främst till att studera apor som 
”människor fast utan kultur” för att komma fram till människans natur. Donna Haraway visar 
hur detta skedde genom samtida föreställningar om kön och ras, där evolutions- och civilisa-
tionstänkandet innebar en hierarki med små apor i botten, därefter människoapor, afrikaner 
och andra ”naturfolk”, asiater och högst upp västerlänningar. Haraway ref. i Holmberg, Ve-
tenskap på gränsen, s. 220. Föreställningen om apor som ”människor utan kultur” är fortfa-
rande högst levande inom forskningen och djurexperiment syftande till att komma åt mänsk-
ligt beteende, se exempelvis Gerianne M. Alexander och Melissa Hines, ”Sex differences in 
response to childern’s toys in nonhuman primates (Ceropithecus aethiops sabeus), Evolution 
and Human Behaviour no 32 2002. 
795 Lagercrantz, ”Militärhistoriens nya ansikte” (Intervju med intendent Svante Folin), Popu-
lär historia nr 4 2000. 
796Lagercrantz, ”Militärhistoriens nya ansikte”, Populär historia nr 4 2000. Även inom ramen 
för Folins egen diskurs så har han fel. Även andra arter dödar ”sina egna”, såsom exempelvis 
spindlar, gräshoppor, lejon osv., dock ej kollektivt. 
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sådana beteckningar inte lika populära. Det finns också andra berättelser 
inom de biologiska diskurserna och inom primatologin, som betonar helt 
andra sociala strukturer.797 798  

Vi ser det vi letar efter. Stabilitet och balans eller kaos och oordning, krig 
och konflikter eller samarbete och vänskap, heterosexualitet eller homosexu-
alitet. Ofta ter det sig dock som om man liksom i uppdelningen mellan natur 
och kultur ändå alltid ser bara det ena eller det andra. Det förefaller helt en-
kelt vara väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att komma bort från ett dua-
listiskt tänkande. Men jag tror att det inte är så svårt som det ofta framställs 
som. I kapitlet efter den sammanfattande diskussionen av analyserna, disku-
terar jag möjliga vägar. 

Sammanfattande analys av utställningar och filmer  
Den museala strukturen ”producerar” liksom andra mediala och vetenskapli-
ga strukturer kultur och natur. Liksom stereotypa framställningar av kön och 
”andra människor”, finns det kategoriserande framställningar av övrig verk-
lighet som också kan förstås som stereotypiserande processer, och i dessa 
ingår könsstereotyper av andra djur, och att representationer av ”naturen” 
rensas från människans spår. Med ett miljöperspektiv kan det hävdas att 
människan och konventionella tecken för kultur och modernitet borde info-
gas i dioramorna för att synliggöra interaktionen, maktförhållanden, och 
sambanden mellan människa och omvärld. När jag påbörjade analyserna av 
utställningar och filmer år 2000 bekräftades min förförståelse till stor del. 
Visuellt framställs naturen som den vilda, ”av människan orörda” naturen. 
Människan presenteras som ”den anatomiska människokroppen” i ett separat 
rum, i vilket maskinen fungerar som rotmetafor. Den allt överskuggande 
berättelsen i utställningstexterna är det naturliga urvalet, medan ekologiska 
metaforer ges en mindre framträdande plats. Naturen beskrivs som föränder-
lig med det naturliga urvalet som motor, men människan presenteras ej som 
aktör i denna förändring. Miljöfrågan reduceras ofta till för varje art separata 
problem som kan lösas via olika separata åtgärder, och även om hot mot 

                               
797Holmberg, Vetenskap på gränsen, s. 218 ff. Här åsyftas främst efterkrigstidens primatolo-
ger, den feministiska sociobiologen Sarah Blaffer Hrdy samt etolog Frans de Waal, vilka bl.a. 
lyfter fram jämlikhet, samarbete, vänskap, pansexualitet, samt lyfter fram honor som handlan-
de subjekt. de Waal studerar Bonoboaporna, som genetiskt beskrivs som lika besläktade med 
människorna som schimpanser och således intar samma evolutionära avstånd men där våld 
inte observerats i samma utstäckning (Holmberg, a.a., s. 227, 229.).  
798 I guidade visningar diskuteras denna scen. Syftet är enligt Folin också att väcka debatt 
genom den överraskande effekt aporna ger. (I en visning 2005-12-03 kommer resurstanken 
fram: ”Aporna strider om resurser – de är rädda för att den främmande skall inkräkta på deras 
kontroll över frukt, blad, honor (sic!), och vilka resurser det nu kan vara.”) 
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olika arter stundtals tas upp i texter, så görs det alltid sist, och gestaltas inte 
visuellt.  

Utifrån Lyotards tanke om framsteget som modernitetens övergripande 
metanarrativ är museet i sig ett uttryck för denna framstegsberättelse, det vill 
säga upplysning och emancipation, frigörelse, genom att utforska och tämja 
omvärlden. Men idag rymmer museet både framstegsberättelser och under-
gångsberättelser. I den dominerande undergångsberättelsen i de utställningar 
som är producerade före 2004 är dock inte människan själv orsak till under-
gång, utan ”the Forces of Nature”, Naturens krafter; dinosauriernas och ännu 
tidigare livsformers utdöende i utställningen 4 ½ miljoner år statuerar exem-
pel. Människan framstår som obetydlig i den väldiga geologiska utveckling-
en. I utställningen Expedition rymden (2000–2004) är framstegsberättelsen 
om teknikens utveckling dominerande, men den följs dock av sin skugga 
undergångsberättelsen, som via hänvisning till Harry Martinssons epos Ania-
ra lyfter ett varnande finger för människans hybris. 

De teman som kan lyftas fram i analyserna av Cosmonovafilmerna är 
framför allt konstruktionen av den vilda och storslagna Naturen samt kon-
struktionen av genus, sexualitet och etnicitet, och naturen som resurs för 
individens personliga utveckling. Människan framställs som vita äventyrare 
eller forskare i ett annars på människor tomt landskap, vilket också hänger 
ihop med konstruktionen av vildmarken och vilda djur (Kalahari, Australien, 
Delfiner) och när ”andra” människor syns presenteras de som tjänare, staffa-
gefigurer eller ikoniska representanter för en exotisk kultur eller för landska-
pets magi (Nilen, Extreme). I Extreme och Nilen framträder individens även-
tyrliga kamp mot naturen, och naturupplevelsen framträder som ett sätt att 
stärka och utveckla individen som person och dess karaktär, samt givetvis 
även för det rena nöjets skull. I Naturens krafter representerar tre forskare tre 
olika former av krafter, vilka de studerar: Vulkanen, jordbävningen och tor-
nadon. Liksom i Nilen ett flodäventyr har vi också här tydliga hjältar och ett 
tydligt budskap: Forskaren, och genom ökad forskning, kan vi förutse natur-
katastrofer.  

En reflektion om IMAX-biografens speciella form och storlek ger för 
handen att det dock kanske just är formen – storleken, ljudkvaliteten, effek-
terna – och inte själva innehållet i filmerna som bildar centrum för upplevel-
sen. 

I framför allt uställningen Natur i Sverige framträder kända könsmönster, 
vilka här belyses med ny, och med tanke på utställningarnas relativa ung-
dom, kanske oväntad empiri: I dioramorna står hanarna uppsträckta framför, 
honorna bakom, hanen först, honan sist. Hanarna inleder aktivt texterna, det 
betonas att hanarna ej deltar i vården av ungarna, och hanen betecknas sällan 
som ”far”, medan tecknet ”mor” ofta förekommer. Men honorna får också 
rollen som de som ”aktivt”, ”smart” eller ”noga” väljer hane i spelet om det 
naturliga urvalet. Vi ser således en genomslagskraft för teorin (inom forsk-
ningsområdet sexuell selektion) om aktivt väljande honor på utställningstex-
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tens nivå, om än långt ner i texterna, medan de visuella framställningarna 
eller ”performativa” uppträdandena berättar den ”gamla” historien med de 
kämpande hanarna längst fram, i betraktarnas fokus och bokstavligen talat i 
strålkastarnas ljus. 

 När det gäller att undervisa om människokroppen framställs även denna, 
i Den sinnrika kroppen, Human Biology och filmen Människokroppen, med 
”genusslentrian” som vit heterosexuell kärnfamilj där könen även på barn-
stadiet kodas enligt passivt/aktivt, inne/ute; den i genusteori så bekanta dua-
lismen privat/offentligt eller hemmet/”stora världen”. Ikonografin Den heli-
ga modern framträder i både Den sinnrika kroppen och i Människokroppen.  

Djurens aktiviteter och smarta val, påpekar utställningstexter i Natur i 
Sverige, får inte förstås med att de ”tänker”. Detta kan tolkas som en repro-
duktion av 1600-tals-filosofen Descartes inflytelserika uppdelning mellan 
kroppen skilt från tänkandet och djuren som icke-tänkande (själlösa) maski-
ner, där genen blir den moderna varianten på den kausala mekanism som styr 
maskinen. Det vill säga en reproduktion av den kropp/själ-dualism som kor-
responderar med vår traditionella och djupt rotade människa/djur-dikotomi. 

Människan blir som besökare den betraktande blick som står utanför och 
betraktar dioramat som en obefläckad heterosexuell ordning, liksom i instal-
lationen med den filmande vita mannen utanför dioramat ”African Grass-
land” på Natural History Museum i London. Också den vetenskapliga blick-
en och processen osynliggörs och genom säkra modalitetsmarkörer (”är”) 
blir representationerna till konstruktioner av ”basfakta”. 

Om man bara ser naturen som storslagna berättelser där vi projicerar våra 
andropocentriska begrepp och etnocentriska dualismer, riskerar vi att aldrig 
se sambanden mellan människor, miljö och djur, eller andra djur i sin egen 
rätt. Filmerna blir bekräftande och fascinerande underhållning, men aldrig 
ifrågasättande och problematiserande. 

Med utställningen Uppdrag: Klimat, som öppnade 2004, skedde en påtag-
lig förändring. Här finns slutligen människan med som aktör i naturens stor-
skaliga omvandlingar, och blicken ”vänds mot oss själva”. Ett potentiellt 
undergångsscenario konstrueras där människan är orsaken till undergången. 
Den underliggande diskursen är att ”lösningarna finns” och att teknisk och 
ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand med en hållbar utveckling. National-
ekonomiska spådomar om framtiden formuleras och konstrueras som säkra 
fakta medan annan forskning, exempelvis meteorologi, om den än får mer 
utrymme, presenteras som mer osäker. Ekonomin blir därmed, paradoxalt 
nog, mer naturliggjord än klimatet. 

De neoklassiska ekonomiska påståendena grundas i sin tur på ett antagan-
de om en uppdelning mellan natur och samhälle eller att det ekonomiska 
systemet opererar fristående från det ekologiska. Denna ekonomi/natur-
dualism kan betraktas som en variant och reproduktion av natur/kultur-
dualismen. Diskursen ekologisk modernisering, som innebär en jämkning av 
de antagonistiska polerna ekologi och modernisering samt hållbarhet och 
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utveckling, har gjort en utställning som Uppdrag: Klimat möjlig. Vi kan 
förena modernitet med allt vad det innebär av teknologi och ekonomisk till-
växt, med miljötänkande eller om man så vill, ekologi.  

I Göteborgs naturhistoriska museums utställning Ekologi (1977–2006) 
framträder istället en humanekologisk miljödiskurs som kan tyckas upphäva 
dualismen. Genom att benämna människan som en biologisk varelse och 
djur som genom sin intelligens skapat mediciner och produktionsmetoder 
som skapar överbefolkning och obalans, rubbas en traditionell humanistisk 
gräns och dualismen kan tyckas hotad. Genom att benämna intelligensens 
frukter som något onaturligt, reproduceras dock dualismen men inom en 
annan miljödiskurs. 

På Armémuseum uppluckras gränsen mellan djur och människa när en 
sociobiologisk förklaring ges till krigets och våldets fenomen genom att peka 
på detta som en genetisk instinkt eller drift gemensam med schimpanserna. 
Dock återskapas dualismen igen just därför att krig förstås som ”natur” eller 
genetiskt öde, utan att andra förklaringar eller förståelsemodeller ges till 
betraktaren. 

Det ”abnorma” som förr visades på museer som fascinerande kuriosa, 
”naturens nycker”, eller bevis på Guds vrede, förpassas som förmodern ove-
tenskap och spektakulärt publikfrieri ner i magasinen. Men, frågar jag, varför 
döljs det som klassificeras som onormalt – morfologiskt eller beteendemäs-
sigt – när också det kan betraktas som en del av den verklighet som ständigt 
påverkas av människan såväl som av andra varelser och fenomen och när det 
trots allt visar sig vara ganska normalt? Verkligheten/världen passas således 
in i en kategoriserande, normerande och exkluderande ram, som vilar på en 
äldre systematisk ordning. Det gäller även uteslutande av gestaltningar av 
sådant beteende som inte anses typiskt, naturligt eller normalt, med 
homo/bi/poly/auto/trans/icke-reproduktiv sexualitet som paradexempel. 
Dock framträder en förändring med den tillfälliga utställningen I Love U på 
Göteborgs naturhistoriska museum 2006. 

Det kuriösa – det som förut marginaliserats och förts till skamvrån inom 
både museologin och i museernas ordnande systematik, skulle kunna vara en 
potentiell ingång till diskussioner om miljö, variation, genus, sexualitet, evo-
lution, och samevolution. Som anomalier mellan kultur och natur skulle hus-
djur, matdjur, mikrober och kroppen också kunna ge en ingång till dessa 
diskussioner. 
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I följande förenklande tablå vill jag sammanfatta resultaten: 

Analysperspektiv Resultat 
 

Dualismer &  natur/kultur, hona/hane (bakom/framför,  
kategorier  passiv/aktiv) natur/ekonomi, kropp/själ, 
djur/människa 

 
Natur/kultur,  Naturen som separerad från människan. 

miljö  Människokroppen presenteras kontextlös utan- 
för sitt habitat och som maskin, om än med 
uppmjukad maskinmetaforik. 

  I Uppdrag: Klimat människan som aktör. 
  Framstegsberättelse och ekologisk moderniser- 
  ing. Ekonomisk teori naturliggörs och  

  säkerställs som fakta medan meteorologiska 
  och klimatologiska prognoser  
  framställs som mindre säkra. Natur och  
  ekonomi förstås som olika kategorier. 

  Utveckling definieras som tillväxt. 
  Plastmodeller och bildskärmar ersätter sam- 
  lingarna (och representationerna blir eventuellt 

  mer energikrävande). 
 
Djur  De döda uppstoppade djuren presenteras legi-
  timt som typer av sin art. Djuren presenteras 
  som icke-tänkande, icke-rationella varelser,  
  styrda av gener som kausala och  
  medfödda mekanismer. Tecknet ”tänka” 
  reserveras för människan. I Göteborg förstås 
  människan som världens farligaste djur, i  
  Stockholm förstås getingen som Sveriges farli-
  gaste djur. Köttnormen och karnivor kultur. 
 
Kuriosans försvinnande –  
en signifikant frånvaro Människans kropp och det onormala börjar  
  (ut)definieras från runt 1800. En vanlig upp 
  fattning är att människan börjar ses som en del 
  av djurriket först efter Darwin men på ett ”vi
  suellt kommunikationsplan” kan vi se en mot-
  satt rörelse: människan flyttas ur naturens sy-
  stem, bort från betraktarens blickar.  
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Faktakonstruktioner Vetenskapen konstrueras som entydig,  
  motstridiga och alternativa teorier representras 
  sällan. Dock kommer vissa osäkra modalitets-
  markörer ibland in, som i texten om huruvida 
  räven kan ”tänka”. De konstaterande modalitet-
  erna är tillsammans med representationernas 
  ”verklighetseffekt” något av det viktigaste  
  resultatet eftersom biologi och naturvetenskap 
  har en aura om sig att vara mer objektiv och 
  sann än annan vetenskap. 
 
Konstruktionen och dekonstruktionen av nationen (4 ½ miljarder år, Natur i 
Sverige, Uppdrag: Klimat). 

 
En tanke om utveckling av berättelser vid museerna: 
1. Den stora berättelsen om skapelse och system (som speglas i basut-

ställningen i Göteborg) 
2. Den stora berättelsen om det naturliga urvalet (som speglas i Riksmu-

seets utställningar) 
3. Pluralism (sexuell, biologisk, kulturell, vetenskaplig) i vardande? Ex-

empelvis genom utställningarna I Love U, Mot naturens orden?, Livets 
mångfald samt Rainbow Animals)? 
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Del III 

Natur och kultur: Teoretiska diskussioner 
I utställningsanalyserna vilka jag har sammanfattat i föregående del, har jag 
behandlat och sökt dekonstruera dualismen natur/kultur, både som den fram-
träder på visuell nivå och på textnivå. I exempelvis Natur i Sverige talades 
det som skogsbränder som något naturligt, och det fanns en frånvaro av hus-
djur och tecken för modern mänsklig kultur. I Göteborgs naturhistoriska 
museums utställning om ekologi talades det om exempelvis om ”onaturliga 
monokulturer”. Här vill jag fördjupa dessa diskussioner genom att anknyta 
till en rad författare, som på olika sätt söker upplösa eller åtminstone upp-
luckra denna distinktion, som Lévi-Strauss betecknat som grundläggande i 
det mänskliga tänkandet. Huvuddragen i mina tankar är att medan vissa häv-
dar att ”allt är natur” (exempelvis sociobiologi och vissa gröna ekologiska 
rörelser), så hävdar andra att ”allt är kultur” (naturen är en kulturell kon-
struktion). Andra nöjer sig med att hävda att vi inte kan dra en gräns mellan 
natur och kultur men fortsätter ändå använda termerna. Åter andra, exempel-
vis Donna Haraway, använder termer som ”naturkultur” (med hänvisning till 
Latour) eller ”semiotiskmateriell” för att komma ur dualismen, men talar 
samtidigt om ”the traffic between nature and culture”, trafiken mellan natur 
och kultur, som om det funnes två motsatta poler som det kommuniceras 
emellan799.  

Kontentan i den postmoderna debatten om natur kan sammanfattas som 
att kulturvetarna ”upptäckt” att – aha! – även naturen är kultur, eftersom 1) 
allt det vi vanligtvis uppfattar som ”natur”, det vill säga skogen, nationalpar-
ker, och så vidare, har formats och skapats av mänsklig hand och därför är 
kultur, och att vi 2) alltid förstår och talar om verkligheten genom språket 
och att den också därför alltid är kultur800. Istället för att lösa upp dualismen 
(återan)vänds den således för att istället ge ”kulturen” prioritet.  

Inom ”gröna” kulturstudier, teori och filosofi har det kommit en reaktion 
mot den ”postmoderna dekonstruktion”, exempelvis i Reinventing Nature? 
Responses to postmodern Deconstruction, som ”give the Deconstructive 

                               
799 I inledningen till Primate Visions… 
800 Se exempelvis William Cronon (red.), Uncommon Ground. Rethinking the Human Place in 
Nature, vars texter tar sin utgångspunkt i dessa insiker. 
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Devil His Due, but argue persuasively for the actuality of Nature […]”801, 
alltså återigen Naturen med stort N. Jag menar att denna kritik har en förenk-
lad syn både på dekonstruktionen och på dess möjligheter att lösa upp en 
dualism som snarare försvårar än underlättar miljöarbete eller om man så 
vill, en hållbar utveckling. I båda läger kopplas mänsklig verksamhet till 
”kultur” och därför är allt som människan vidrör kultur. Detta är också ett 
dikotomt digitalt antingen-eller-tänkande som skiljer sig från ett tänkbart 
analogt skaltänkande, där man kan förstå den fysiska verkligheten som mer 
eller mindre påverkad och utformad av människan. Det är också ett tänkande 
som fråntar andra varelser möjligheten till sådana verksamheter vi kopplar 
till (tecknet) ”kultur”. 

Jag menar helt enkelt att vi bör sträva efter att specificera begreppen istäl-
let för att tala om natur och kultur, naturligt eller konstgjort/artificiellt, och 
att snarare sträva efter att tala om en verklighet eller värld istället för att fort-
sätta reproducera denna mystiska dualism. I uttryck som ”naturlig mat” som 
odlats på ett ”naturligt sätt”, men också ”naturlig make-up” eller ”naturligt 
barnafödande” döljs de specificeringar och definitioner som krävs för att 
uttrycken skall tas på allvar, då många idag torde vara medvetna om att en så 
vag term som naturlig sedan industrikapitalismens genombrott använts för 
att sälja i princip vad som helst802. Specificerande och förtydligande defini-
tioner skulle givetvis också öka kunskaper generellt, exempelvis om matpro-
duktion, hygienartiklar och annat vi använder dagligen i ett samhälle där 
arbetsdelning och mekanisk rationalisering gjort produktions- och konsum-
tionsprocessen oöverblickbar. Ett sådant specificerande språkbruk skulle 
också avväpna dem som kritiserar miljömedvetna för att vara ”naturromanti-
ker”803. 

Filosofen Kate Soper har i ”Nature/’nature’” och i What is Nature? Cultu-
re, Politics and the Non-human, försökt att reda ut begreppen genom att utgå 
från en distinktion mellan ”ekologer” som ser naturen som en ”fördiskursiv 
domän” som utnyttjas och förorenas, och ”postmodern kulturteori och kri-
tik”, som pekar på naturen som diskursivt konstruerad och på hur relationer-
na till den icke-humana världen alltid är historiskt medierade och konstrue-
rade. Soper vill problematisera båda diskurserna, och föreslår att både ”natu-
re-endorsing” och ”nature-sceptical” måste bli mer medvetna om vad de 
ignorerar och politiskt undertrycker.804 Också hon söker en specificering av 
begreppen och ömsesidig reflektion. ”Ekologer” måste lära av de postmo-
                               
801 Soulé &Lease (red.), Reinventing Nature? Responses to postmodern Deconstruction, 1995, 
presentationstext. 
802 Jfr Frykman & Löfgrens analys av reklamens användning av det naturliga, Den kultiverade 
människan, s. 69–71. 
803 Såsom exempelvis i Sveriges Radios ”P1 Morgon” 2006-12-20, där en riksdagsledamot i 
en polariserad debatt om konsumtion ”beskyllde” grundaren av ”En köpfri dag” för att vara en 
naturromantiker.  
804 Soper, ”Nature/’nature’”, i Robertson, Mash, Tickner, Bird, Curtis & Putnam (red.), Fu-
tureNatural: Nature, Science, Culture, 1996, s. 23 f. 
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derna insikterna, till exempel om att den natur de vill skydda ofta är resulta-
tet av mänsklig aktivitet, historisk förändring, mänskliga sociala strukturer 
och estetiska värderingar, och således ”kulturella konstruktioner”. ”Natur-
skeptiska postmodernister/konstruktivister” måste inse att de själva implicit 
antar att det finns något som bildar utgångspunkt för deras kulturella kon-
struktion.805 Deras retorik kan dölja att det finns processer och strukturer 
som är oberoende av mänsklig aktivitet, som inte är mänskligt skapade och 
vars krafter villkorar varje mänsklig aktivitet: 

This is the ’nature’ to whose laws we are always subject, even as we 
harness it to human purposes, and whose processes we can neither es-
cape nor destroy.806  

För att återgå till Sopers kritik mot ”ekologerna” kan naturen inte, vilket 
många miljöetiska resonemang hävdar, ha ett ”egenvärde” för värdet sätts 
alltid, och måste alltid sättas, i relation till människors intresse.807 Ekologer 
måste också sluta upp att feminisera naturen i språkbruket (som Moder eller 
jungfrulig), då det reproducerar den natur–kvinna- konnotation som sedan 
länge legitimerat förtryck (Hur ”naturen” behandlats utifrån metaforer som 
”jungfrulig” och ”våldtäkt” har bland annat idéhistoriker Carolyn Merchant 
visat. Dock använder hon själv moder-metaforen i Naturens död). Vi behö-
ver inte heller mer romantisering eller andrefiering (vilket exempelvis kom-
mer till uttryck i filmen Extreme), utan mer av den omtanke vi har om oss 
själva och andra människor, med insikt om vårt beroende av luft, vatten, 
mineral och andra livsformer. Biologin och ekologin (”nature”, inte ”Natu-
re”) sätter ramar för vad vi kan göra men dessa ramar är ganska elastiska och 
därför måste vi själva bestämma vad som är etiskt att göra eller inte. 

Författaren Michael Pollan har i En andra natur: En trädgårdsodlares 
bildningsväg, myntat begreppet trädgårdstanken eller trädgårdsetik. Han 
ställer den mot en rådande ”vildmarksetik”. I den amerikanska mentaliteten 
finns två förhållningssätt som båda speglar vildmarksetiken: Att antingen se 
naturen som något att underkuva och skövla i Framstegets namn eller placera 
bakom stängsel i naturreservat – ”heliga platser dit vi åker när vi behöver ett 
andrum från stadslivet.”808 Trädgårdsetiken däremot, utgår från att vi alltid 
så att säga finns mitt i smeten. Naturen betraktas inte som något ”där ute” att 
beskydda, något som människan stör eller griper in i. Även den till synes 

                               
805Jfr Soper,”Nature/’nature’”, i Robertson m.fl. (red.), FutureNatural: Nature, Science, Cul-
ture, s. 30. 
806 Ibid., s. 31. Jfr även Zygmunt Baumans ovan nämnda definition av natur som det som vi 
inte kan förändra och kultur som det vi kan förändra. 
807 Jfr Människan i centrum där Fredrik Lundmark visar hur miljöetiska och djuretiska teorier 
som benämner att ”naturen” har ett ”egenvärde” i grunden ändå utgår från en mänsklig norm 
och rangordning av olika slags varelser. 
808 Pollan, En andra natur. En trädgårdsodlares bildningsväg s. 78, se även s. 54, och om 
”trädgårdstanken” spec. kap. 10. 
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”vilda” parken och reservatet är ett resultat av mänsklig planering och be-
slutsfattande.  

Ofta har trädgården ställts som negativ kontrast till det vilda och otuktade. 
Den föreställningen hade också Pollan när han som stadsbo emigrerade till 
skogen för att slå sig till ro i en stuga för att i Thoreaus809 anda anlägga en 
otuktad öppen trädgård i motstånd mot den fyrkantiga och kontrollerande 
estetik som man ofta kan se framför amerikanska radhus (svenskar har också 
varit duktiga på detta)810. Snart blev han dock varse de stora svårigheterna 
med en sådan romantisk dröm: Olika slags djur och växter började tränga på, 
gräva och äta upp de produkter som Pollan efter träget arbete hade odlat 
fram. Staket och andra mer eller mindre aggressiva metoder visade sig vara 
nödvändiga för att hålla oönskade arter stången. En ”vietnamartad” strid mot 
plundrande murmeldjur gav insikt om hur ”[naturens] omedgörlighet kan 
reta gallfeber på oss och hur beredda vi är att förgifta henne i vår enkelspåri-
ga strävan mot något kortsiktigt mål”811.  

Den insikt som växte fram som ett slags kompromiss är att trädgårdsmän-
niskan är tvungen att forma och bruka det vilda, men med hjälp av så skon-
samma metoder som möjligt, och om möjligt med hjälp av biologisk be-
kämpning istället för kemisk812, utan överodling (för mycket konstgödsel för 
att tvinga växterna växa snabbare, vilket leder till sämre motståndskraft mot 
insekter och sjukdomar, vilket leder till mer insektsgifter och så vidare) eller 
överförädling (exempelvis stora rosor som förädlats fram för sitt exotiska 
utseendes skull på bekostnad av dess motståndskraft). Därför skulle vi också 
kunna betrakta hela jorden som en trädgård vi har ansvar för, och sluta se 
natur och kultur eller konst och natur som varandras motsatser. Han reflekte-
rar också över att många naturvänner och naturskildrare ofta skriver om hur 
man bör förhålla sig till naturen, men inte till hur man skall handla i den.  

Pollan vidgar diskussionen till konkreta exempel på föreställningen om en 
dikotomi och naturen som vildmark, exempelvis den debatt som följde på en 
tromb som fällde en stor del av en berömd naturminnesmärkt skog, Cathed-
ral Pines, 1989. Olika intressen ställdes mot varandra. Medan ”Nature Con-
servancy”, som äger skogen och vars uppgift är att bevara den ”i sitt naturli-
ga tillstånd”, talade om att ”låta allt vara” som en naturlig händelse, talade 
kommunstyrelse och invånare om en tragedi och att man måste röja upp av 
ekonomiska och estetiska skäl. Trots till synes motsatta ståndpunkter utgår 
båda således från ”att människan och naturen är oförsonliga fiender”, och att 
skogen på något sätt var ”ursprunglig”, när den i själva verket har brukats 

                               
809 Henry David Thoreau 1817–1862, författare och filosof, mest känd för Walden, or Life in 
the Woods (1854).  
810 Pollan, En andra natur, se speciellt kap. 6. 
811 Ibid., s. 50. 
812 I biologisk bekämpning låter man andra arter, såsom insekter, svampar, bakterier och 
nematoder, äta de i odlingen oönskade arterna. 
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med olika slags metoder fram till 1883813. Denna ”urskog”, detta ”naturland-
skap”, är således ”i viss mån ett kulturlandskap, och det skulle vara befogat 
att säga att det vore ett brott mot skogens förflutna att utestänga människan 
vid just denna tidpunkt i historien”814. 

Ett annat av Pollans exempel är skogsbränderna i naturreservatet i Yel-
lowstone 1988. Fram till 1972 släcktes omedelbart alla bränder, men efter 
det infördes policyn ”naturliga bränder” och att ”låta naturen vara”. När det 
så en gång började brinna efter denna policys införande, blev branden för-
ödande eftersom det hade ackumulerats så mycket lättantändlig falltimmer 
på grund av tidigare brandbekämpningar. Pollan dekonstruerar föreställning-
en om en ursprunglig vildmark genom att peka på hur flora och fauna har 
utformats och förändrats av indianer och kolonisatörer. I kolonisatörernas 
bild av jungfrulig vildmark fanns/finns inte indianen med i bilden som ut-
formare av detta landskap, och det landskap kolonisatörerna utformade eller 
bokstavligen bar med sig (fröer i kläder och boskap och så vidare), har ska-
pat dagens bild av ”American Wilderness”. Vilken är den ”ursprungliga tid” 
som reservatet skulle återställas till? Och var de bränder indianerna anlade 
”naturliga”? Vi kan inte ”lämna naturen ifred” utan måste veta och välja vad 
vi vill göra med ”den” och behandla miljön därefter. Trädgårdsetiken legiti-
merar naturligtvis inte vilka ingrepp eller vilken exploatering som helst; det 
är det snarare vildmarksetiken som gör med tankefiguren ”antingen jungfru-
lig och obefläckad mark som man stänger in, eller totalt ”fallen” mark som 
man, vid minsta lilla mänsklig inblandning, lika gärna kan göra vad som 
helst med”815. USA har enligt Pollan delats upp i ”vildmarkens rike” (åtta 
procent) och ”marknadens rike” (resten) där ingen miljöetik råder. 

Visst har vildmarksbegreppet med medföljande föreställningar om eko-
system som orörda kommer i balans (skogssuccession, jämviktsläge) fört 
med sig mycket positivt bevarande, menar Pollan, och termer som ”urskog” 
eller ”vildmark” kan vara bra för att förhindra exempelvis nedmejning av 

                               
813 I tidiga skogsbruksmetoder kalhöggs enligt Pollan skogen en gång och avverkades selek-
tivt hundra år senare. Den är också en ”kulturskog” på så sätt att bränder avvärjdes (Ibid, s. 
179). 
814 Ibid., s. 179. Pollans tankar bygger bland annat på den amerikanska miljöhistorikern Willi-
am Cronon (exempelvis i Cronon (red.), Uncommon grund: Rethinking the Human Place in 
History). (Kritiker, exempelvis Karen Wonders (författare till Habitat Dioramas), menar dock 
att den typ av miljöhistoriker Cronon representerar samarbetar med stora skogsbolag. Won-
ders, ”Visual Narratives of Environmentalism”, SALT-workshop: ”Nature Imagined”, Upp-
sala universitet 2007-05-03) 
815 Pollan gör också en intressant parallell mellan tron på Marknaden och tron på Naturen som 
två halvt gudomliga krafter, som vet vad som är bäst för landet, bara de får sköta sig själv. 
Naturen och marknaden är båda självreglerande och styrda av en osynlig hand. ”Ingen är 
beredd att erkänna att de respektive gudomarna också kan missta sig: att naturen inte bara 
skapar rosor utan också aidsviruset, att samma marknader som skapar sagolika rikedomar 
också kan krascha.” s. 187. 
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skog för gruvanläggningar eller köttproduktion.816 Men Pollan söker reflek-
tion och medvetenhet om att vi hela tiden måste välja och konstruera och 
göra antropocentriska val och distinktioner. Ord som urskog och vildmark är 
”djupt alienerande, för det kör in en stor kil mellan människan och natu-
ren”817. Skogssuccessionen är bara en teori (bland annat formad av Thoreau), 
som inte tar hänsyn till en mängd oförutsebara faktorer. Mycket av senare 
ekologisk teori tar hänsyn till slump och oförutsebarhet och att ekosystem 
bara är en modell som är svår att tillämpa på verkligheten; ingen ekolog har 
någonsin lyckats isolera ett ekosystem, men fortfarande framställs ändå natu-
ren som logisk, stabil, a-historisk och avgränsad. ”Naturen är död om vi med 
natur menar något som står utanför människan och den nyckfulla histori-
en”818. 

Ett trädgårdsetiskt perspektiv skulle i samhällsplaneringen utgå från loka-
la svar och ”platsens ande”, det vill säga vara medveten om platsens historia, 
därav betingade ekologi, klimat och invånarnas önskemål. Den är dessutom 
öppet antropocentrisk, men inser att den egna hälsan och överlevnaden beror 
av andra livsformer och tar därför alltid hänsyn till dessa; den är inte natur-
romantisk, det vill säga ser även grymhet, aggressivitet, lidande; den inser att 
det finns olika typer och grader av mänskliga ingrepp, inser att arbetet är 
oändligt, samt lånar eller imiterar ofta sina metoder och processer från natu-
ren själv. Pollan nämner också ironi, mer lik de tidiga engelska landskapsar-
kitekternas, till skillnad från den amerikanska naturromantikens högstämda 
allvar819, och ifrågasätter den ekologiska teorin om jorden som ett slutet sy-
stem, såsom det exempelvis kommer till uttryck i den av Boulding etablera-
de metaforen ”Spaceship Earth” – rymdskeppet jorden. 

Vildmarksetiken kommer också till uttryck i det svenska naturreservats-
tänkandet820, men också i stadsplanering och föreställningar om det ”urbana” 
som motsats till natur. Hanna Erixon påtalar detta tänkande i en artikel med 
den talande rubriken ”Odla staden, bygg naturen”821, där hon pekar på att 
dualismen kommer till uttryck i stadsutveckling och landskapsplanering där 

                               
816 Gruvbrytning och köttproduktion är mina exempel; Pollan nämner i detta sammanhang 
exemplet ”lägenhetsbyggen”, vilket är symptomatisk för hans sätt att inte ta upp speciellt 
politiskt laddade exempel. Hans exempel tas också bara från USA, vilket döljer mer brännba-
ra situationer i exempelvis Sydamerika, Afrika och Kanada där för många folkgrupper och 
andra arter livsnödvändig skog skövlas för olika industrianläggningar (socker, kött, palmolja 
osv.) 
817 Pollan, En andra natur, s. 180. 
818 Ibid., s. 188. 
819 Ibid., s. 251.  
820 Se Tom Mels, “Produktionen av den svenska nationalparkens natur”, i Hedrén (red.), 
Naturen som brytpunkt. Om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser, 2002, s. 
243–274. 
821 i Arkitekten augusti 2006. Se även Eivor Bucht, ”Om partikulära perspektiv i synen på 
hållbar utveckling”, om bristen på bruksträdgårdstänkande i stadsplaneringen i Wärneryd & 
Hilding-Rydevik (red.), Hållbart samhälle. En antologi om mål, möjligheter, medel och makt, 
s. 26–51. 
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man å enda sidan kopplar ihop stadsutveckling och exploatering, och å andra 
sidan bevarande och naturskydd/reservat. ”Naturvännerna” och ”stadsvän-
nerna” visar trots sina motsättningar upp en gemensam natursyn, ett ”anting-
en- eller resonemang” där naturen ställs mot människan, kulturen och staden; 
ett polariserat synsätt som delas av många aktörer, exempelvis byggbolag, 
planeringsväsende, arkitekter och miljörörelser. Hon hänvisar till den brittis-
ke geografen William M. Adams som i boken Future Nature menar att när 
ett reservat väl är etablerat uppstår ofta en uppfattning om att ”det är fritt 
fram att göra vad man vill utanför dess gränser.” Reservaten blir samtidigt en 
potentiell markreserv för framtida bostadsbyggande. Hon nämner ocskå att 
biologerna idag starkt ifrågasätter tanken om en ”ekologisk succession” där 
naturen anses utvecklas mot ett ekologiskt fulländat slutstadium, ett så kallat 
klimaxstadium.  Ändå handlar planering idag till stor del om att ”bevara” 
och ”restaurera” – begrepp som antyder att naturen har ett slags idealstadi-
um. Adams lanserar begreppet ”creative conservation” – ett mer skapande 
naturskydd. Istället för att enögt ”bevara” borde vi fråga oss: vad vill vi att 
naturen ska vara? Vilka värden är det vi vill skydda och för vem? Medan 
dagens naturskydd är kopplat till en fritidskonsumtion där specifika områden 
uppsöks för att ge en förväntad naturupplevelse, kunde framtidens bli kopp-
lat till hela vårt livsmönster, där naturen integreras i stadsstrukturen. ”En mer 
skapande natursyn skulle kunna öppna upp låsta positioner inom planeringen 
och därmed skapa nya möjligheter för stadsutveckling. Naturen är en del av 
det vi kallar urbanitet.”822 

Pollan gör en intressant analys som på ett ovanligt sätt varvar praktiska 
insikter med historia och filosofi, men problematiserar, trots sin dekonstruk-
tion, egentligen inte begreppen natur och kultur823. Han använder dem 
genomgående och på några ställen könas de också: ”Till skillnad från natur-
vännen har trädgårdsodlaren aldrig varit upp över öronen förälskad i naturen. 
Han har alltför ofta sett hur hon grusar hans planer. Odlaren har blivit tvung-
en att lära sig att leva med naturens tvetydighet – att den varken är alltige-
nom god eller alltigenom ond, att den både ger och tar.”824 Jag skulle vilja ta 
trädgårdsetiken ett steg längre och försöka undvika att använda termerna, 
även om det givetvis är svårt.  

Ifråga om att vara öppet antropocentrisk håller jag med Pollan, men detta 
är i och för sig också ett utslag av ett dikotomt antingen-eller-tänkande: an-
tropocentrisk eller icke-antropocentrisk: Det behöver inte vara en etik som 
oreflekterat ”djurblint” sätter människan i centrum enligt traditionella ore-
flekterade kriterier för mänsklighet, men en etik som hävdar och erkänner att 
människans intressen alltid kommer i första hand. Pollans kritik skulle också 
kunna innehålla en reflektion över att det finns animistiska och schamanis-

                               
822 Hanna Erixon, Arkitekten augusti 2006. 
823 Även om han reflekterar över sin reproduktion på s. 100. 
824 Pollan, En andra natur, s. 191. 
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tiska kulturer där de/t som i kristen och modern västerländsk tanketradition 
betraktas som objekt istället betraktas som subjekt, där djur och växter är 
besjälade och människan del av samma system, och därmed att det ”moralis-
ka universumet” är expanderat. 

Vidare kan man problematisera att Pollan oreflekterat utgår från en od-
lingsnorm. Odling har i den västerländska imperialistiska historien definierat 
kultur och civilisation: Om inte land är odlat så är det heller ingen som äger 
det, och därför kan det besittas av kolonisatören. Denna norm och praktik 
har många utom- och inomeuropeiska folk på ett hårdhänt sätt fått smaka på. 

Antropologen Tim Ingold har försökt förstå människan som en förkropps-
ligad evolverande varelse som bearbetar och bebor (”dwelling”, dväljes) 
miljön omkring sig med hjälp av färdigheter som uppstår i interaktion med 
omgivningen. En av hans titlar: The Perception of the Environment. Essays 
in Livelihood, Dwelling and Skill (2000), säger mycket om vad det handlar 
om. Han menar i likhet med Pollan och Soper att det är ett grundläggande 
problem i det västerländska förhållningssättet att betrakta människan som 
den externa aktören som griper in i naturen, oavsett om det gäller miljövård 
(”conservation”) eller exploatering (bevarandeattityd eller dominansattityd). 
Vildmarken och det vilda djuret antas i denna diskurs leva ett autentiskt na-
turligt liv (och dess kontakt med andra djur anses inte störa dess naturlighet). 
Detta förhållningssätt grundar sig på den grundläggande metafysiska dua-
lismen människa/natur där mänskligheten transcenderar naturen, och där det 
som stannar inom naturen hänförs till det djuriska, och där människan förstås 
som unik bland djuren: Hon lever i en tudelad existens som både biologisk 
och kulturell varelse; som organism med kropp och människa med ”mind”. 
När vi så talar om människans interventioner i naturen, genom exempelvis 
domesticering av djur och växter och genom produktion (vilket exempelvis 
Marx och Engels gjorde) är människans transcendens alltid för-givet-
tagen.825 Cree, och Koyukon-folken826, har inget ”förhållande till naturen” 
eftersom det inte finns någon natur att förhålla sig till. Det finns inte två 
världar: en naturlig och en mänsklig, utan det finns en värld, i vilken männi-
skan utgör en ganska liten del. Det finns således ingen motsättning mellan 
”conservation” och ”participation”: hellre än att säga att de exploaterar sin 
miljö, är det bättre att säga att de upprättar en dialog med den.827 

                               
825 Ingold, “From Trust to Domination. An alternative history of human–animal relations”, i 
Manning & Serpell (red.), Animals and Human Society – Changing Perspectives, 1994, s. 4 f, 
10. 
826 “Ursprungsbefolkningar” i Nordamerika/Kanada respektive Alaska 
827 Jfr Ingold, “From Trust to Domination: An alternative history of human–animal relations”, 
s. 9f, 11. Antropolog Mikael Kurkiala för en snarlik diskussion om Lakotafolket. Han menar 
att det inte finns något begrepp för Natur i deras språk, eller förståelse av Natur som en ab-
strakt storhet som det finns i västerländsk diskurs och miljörörelse, i Reciprocity, Subjectivity 
and Dependence: Amerindian Cosmologies and Environmental Ethics. Föreläsning: “Nature 
Imagined”, SALT multudisciplinary Workshops, Campus Engelska parken 2007-05-03. 
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I Primate Visions framgår också Donna Haraways kritik mot idén om att 
”konservera” naturen, vilken ”the conservation-movement” stod för, som 
liktydigt med en uppfattning om naturen som något fixerat och oföränderligt. 
I inledningskapitlet punkteras föreställningen om den orörda natur som pri-
matologer och andra västerländska vetenskapsmän sökte i Afrika; männi-
skans närvaro sågs som ett hot mot naturskyddet (conservation).828 I kapitlet 
”Teddy Bear Patriarchy” kopplas denna förställning också ihop med rashy-
gienen och föreställningen om fixerade raser. Haraways mest berömda figur 
för överskridande av dualismen är Cyborgen. Många har talat om att cyborg-
teknologin (”Cybernetic organism”, sammansmältningen av människa och 
maskin), på många sätt överskrider traditionella gränser mellan natur och 
teknik, och Donna Haraway lyfter i sitt Cyborg-manifest829 fram cyborgen 
som en figur med potential att överskrida manligt och kvinnligt, natur och 
kultur, organiskt och icke-organiskt, traditionella föreställningar om det hu-
mana och så vidare. Istället för att känna oss hotade av denna figur, vilket 
exempelvis kommer till uttryck i dystopiska framtidsfiktioner, kan vi inse att 
vi hela tiden varit cyborger som inkorporerat tekniken i våra kroppar – från 
glasögonens uppkomst och kanske ännu längre tillbaka. Vi är redan cyborgs, 
inte bara med implantat, pacemakers och proteser, utan med all teknik vi 
lever genom. Också medierna kan, vilket redan Marshall McLuhan beskrev 
1964 i Understanding media: the extensions of man, betecknas som förläng-
ningar av våra sinnen. Olika fordon kan betraktas som förlängningar av våra 
motoriska system. Genom cyborg-figuren kan traditionella dualismer dekon-
strueras. Det finns inget paradisiskt ursprung att återvända till.830 

Min invändning är att cyborgen som metafor med eget liv liksom alla me-
taforer både döljer och framhäver aspekter av det den beskriver: Å ena sidan 
överskrider den gränsen mellan kropp och miljö och ser inte tekniken som 
något kroppsfrämmande eller skrämmande, utan som en del av evolutionen. 
Å andra sidan döljer den aspekter såsom kapitalismens skapande av begär 
efter ny teknik (betecknade som ”behov”), exploatering av de naturresurser 
som behövs för tekniken (vilket direkt inskränker eller förstör de habitat eller 
livsvärldar som djur bebor och beror av), flöden av materia, fördelning av 
den nya teknologin, det teknologiska imperativet (”om det är möjligt att till-
verka något så skall det tillverkas, oavsett om människor behöver det eller 
inte”), som en odemokratisk process och ”det nyas tradition”, neofilin. Ha-
raway inflikar visserligen i en mening att ”huvudproblemet” med cyborgen 
“förstås” är att “de är den illegitima avkomman av militarism och patriarkal 
kapitalism, inte att förglömma även av statssocialism. Men illegitim av-

                               
828 Haraway, “Introduction: The Persistence of Vision”, i Primate Visions, s. 7. 
829 Haraway, “A Cyborg-Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late 
Twentieth-Century”, 1985. Senare publicerad i Simians, Cyborgs and Women. The Reinven-
tion of Nature, 1991. 
830 Haraway, “A Cyborg-Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late 
Twentieth-Century”, i Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature, 1985. 
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komma är ofta synnerligen otrogna sitt ursprung. Dess fäder är trots allt ovä-
sentliga”.831  

Jag håller alltså med Haraway i hennes dekonstruerande ambitioner och i 
kritiken av exempelvis de ekofeminister, som ser en motsättning mellan 
natur, kvinna och det organiska å ena sidan och teknik och man å andra si-
dan, men jag efterlyser en större problematisering av vad maskinmänniskan 
eller maskindjuret – cyborgen – egentligen innebär. Berättelsen om cyborgen 
kan tolkas som en del av den emancipatoriska upplysningens strävan efter 
individens frigörelse från alla slags bindande strukturer och strävan efter 
odödlighet. Det har länge funnits en dröm om maskinmänniskan vilket åter-
speglar sig i språket, där maskinen, vilket jag var inne på i analysen av Den 
sinnrika människan, varit rotmetafor för kroppen under moderniteten, och i 
bilder där kroppen framställts som mekanisk maskin sluten mot omvärlden, 
och i konkret handling.832 Så om Haraway hävdar att maskinen ofta har setts 
som ett hot och något skrämmande, kan man lika gärna säga att den ofta har 
setts som ett ideal och målsättning, en transcendental dröm om den slutna 
pansarkroppen på avstånd från organiska processer och förruttnelsens mas-
kar. 

I jakten på undertryckta teman i utställningarna som husdjur833 och berät-
telser om samevolution, fastnade jag för Haraways Companion Species Ma-
nifesto834. Den talar mer till mig än hennes berömda cyborgmanifest, och 
dess huvudfigur ”Companion Species” erkänns av henne själv också vara en 
”bättre” figur än den tidigare Cyborgen, som beskrivs som ”junior siblings in 
the much bigger queer family of companion species”835. I Companion Speci-
es Manifesto berättar Haraway om hunden som exempel på alla domestice-
rade djur och växter, om ”co-habitation, co-evolution, and embodied cross-
species sociality” (”samboende, samevolution och förkroppsligad artöver-
skridande socialitet”).836 Andra begrepp hon använder för att beskriva verk-

                               
831 Haraway, “A Cyborg-Manifesto: Science, Thechnology and Socialist-Feminism in the 
Late Twentieth-Century”, i Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature, s. 
151(min övers.). Men detta är också den enda problematiseringen. Där finns också en ideali-
sering av framtidens mikroteknik driven med ren solenergi: ”People are nowhere near so 
fluid, being both material and opaque. Cyborgs are ether, quintessence” (153). The new ma-
chines are so clean and light. Their engineers are sun-worshippers mediating a new scientific 
revolution (153). 
832 Exempelvis inom reklam, träning, vetenskap, sexualrådgivning och pornografi, politisk 
och kommersiell propaganda osv. 
833 Husdjur, domesticerade djur, nyttodjur eller, för att tala med en analogi till begreppet 
kulturlandskap, ”kulturdjur”. ”Kulturföljare” finns också som etablerat begrepp för djur som 
anpassar sig och utvecklas med mänsklig kultur. 
834 Haraway, The Companion Species manifesto: Dogs, People and Significant otherness, 
2003. 
835 Ibid.., s. 9 f. 
836 Ibid., s. 4. 
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ligheten är här naturecultures, material-semiotic, och ”biosocial” (naturkultu-
rer, materialsemiotisk, biosocial).837 

Samevolutionen måste, menar hon, definieras bredare än vad biologer va-
nemässigt gör – det klassiska exemplet är blommorna och insekterna – men 
den måste också omfatta människans utveckling, istället för att se exempel-
vis hundens utveckling som något biologiskt och människans som något 
kulturellt838. Samevolution är regeln, inte undantaget, bland alla varelser. 
Mänsklig magvävnad kan exempelvis inte utvecklas utan att koloniseras av 
sin bakterieflora839, varför den marginella tillvaron för dessa berättelser är 
förvånande och varför ett synliggörande av dem skulle kunna ge en ny bild 
av verkligheten.840  

Miljöhistoriker Jared Diamond uppmärksammar på ett liknande sätt i 
Vete, vapen och virus (2001) andra organismers avgörande betydelse för den 
mänskliga utvecklingen, och rubbar liksom många miljöhistoriker det tradi-
tionella historiska perspektivet som utesluter klimatologiska och geologiska 
faktorer, men har dock svårt att kombinera sina ”biologiska” förklaringar 
med ”kulturella”. Med Haraways tankegångar kanske dessa bitar faller på 
plats. 

Samevolutionen kan också förstås och exemplifieras genom Michael Pol-
lans diskussion om ogräs, även om Pollan inte nämner termen samevolution. 
Mycket av det vi definierar som ogräs har uppkommit genom människors 
odling, och kan således inte förstås som ”ursprungliga” växter som vi orätt-
vist diskriminerar. Det är växter som samevolverat med oss: ”Det är ’odling’ 
som kommer att rädda ställen som Yellowstone, men endast om vi inser att 
det inte bara är något vi gör med jorden – bara om vi inser att vi måste odla 
vår egen natur också. Även om vi är jordens trädgårdsmästare är vi ju samti-
digt dess ogräs. Och vi kommer ingen vart förrän vi förlikar oss med denna 
avgörande dubbelhet i vår egen roll – vi är på en och samma gång problemet 
och den enda tänkbara lösningen på det.”841 

Samevolutionen kan förstås i kontrast till den dominerande tankefiguren 
inom evolutionsbiologin som den kommer till uttryck i utställningarna: ”na-
turligt urval”, samt ”sexuellt urval”, som betonar individers eller geners 
konkurrens. Samevolutionen kommer fram på vissa ställen, till exempel hos 
duvhöken och skabben, men då bara som en fråga om konkurrens mellan två 
arter. Ordet ”samevolution” som sådant används inte. 

Studier som Pollans, Sopers, Ingolds och Haraways, kan, trots en viss re-
produktion av dualismen, och ibland en frånvaro av reflektioner kring makt- 

                               
837 Ibid., s. 3, 8, 12, 31, 63, 97 respektive 5 och 31.  
838 Ibid., s. 31. 
839 Ibid. 
840 Jfr även Birke, Bryld & Lykke som i ”Animal Performances. An Exploration of Intersec-
tions between Feminist Science Studies and Studies of Human/Animal Relationships” betonar 
relationen djur-människa med exemplen hästen, hunden och laboratorieråttan. 
841 Pollan, En andra natur, s. 117 f. 
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och dominansförhållanden, hjälpa oss att öppna ögonen för våra invanda 
föreställningar som hela tiden formas av denna dualism.  

Kategorier är givetvis ofrånkomliga. De är nödvändiga för att vi skall för-
stå och begripa världen. Men vi kanske borde reflektera mer över hur och 
när vi använder dessa, och vilka konsekvenser de kan få för verklighetsupp-
fattningen. Distinktionen natur och kultur behövs måhända på en analytisk 
nivå exempelvis för att tydliggöra variationer i samhällsfenomen i tid och 
rum, i enlighet med definitionen av kultur som det som kan påverkas och 
utformas av människan och naturen som det opåverkbara.842 Men förståelsen 
av kultur i meningen i tid och rum varierande praktiker kan i så fall kanske 
inte reserveras för människan. 

Nyckelfigurer för överskridande av natur och kultur 
Genom analysen av utställningarna och av ovan nämnda texter har vi nu 
kommit fram till några möjliga nyckelfigurer för överskridanden av na-
tur/kultur-dikotomin: samevolution, husdjur och ”kulturföljare” inklusive 
skadedjur, bakterier och mikroorganismer, samt trädgårdsetiken. Ordet 
”nyckelfigur” refererar både till tankefigur och till nyckel – något som låser 
upp fastlåsa föreställningar och konstruktioner. Dessa nyckelfigurer öppnar 
upp för miljöproblematiken och andra marginaliserade områden. Mycket av 
detta har jag redan berört i utställningsanalyserna under ”Kuriosans potenti-
ella betydelse”, där jag även nämnde kroppen som också kan förstås som en 
nyckelfigur. Kroppens besvärliga tillvaro på gränsen exemplifieras även 
genom dess frånvaro inom miljösociologi, ekokritik och gröna kulturstudier. 
Genom den långvariga exkluderingen inom humaniora och samhällsveten-
skap har – med hjälp av modernitetens civiliserings- och hygieniseringspro-
cess – föreställningen om människan som exkluderad från organiska proces-
ser förstärkts. I denna civiliserings- och hygieniseringsprocess har tecken på 
att kroppen är öppen mot och beroende av omvärlden, eller påminner om 
”animaliska” funktioner, flyttats bakom kulisserna (begravningsentreprenö-
rer, styckning av döda djur, och så vidare)843. Genom sekulariseringen och 
individualiseringen har kroppen blivit vår borg, identitetsbärare och person-
liga projekt, och inte längre ett förgängligt skal, en tanke som maskinmetafo-

                               
842 Bauman & May, Att tänka sociologiskt, s. 170 f. 
843 ”Civiliseringsprocess” refererar till sociologen Norbert Elias teori om den process av ökad 
självreglering och självövervakning som startade i de medeltida hoven som ett distinktions-
medel gentemot andra sociala grupper, och som exempelvis yttrade sig i ett förändrat bords-
skick. Civiliseringsprocessen innebar också en individualiseringsprocess där uppfattningen 
om människan som en helt självständig, av andra människor och ting oberoende och från dem 
och naturen avstängd individ förstärktes (Sedernas historia, s. 65 f, 210 ff). Begreppet ”Civi-
liseringsprocess” innebär enligt Elias inget värderande om framsteg eller tillbakagång (s. 113, 
152). Duerr har kritiserat denna teori i Nakenhet och skam: Myten om civilisationsprocessen, 
men här finns inte utrymme för en utveckling av denna kritik. Jag skulle dock vilja framhålla 
att historisk forskning pekat på mycket som stödjer empirin hos Elias, även om man kan ha 
delade åsikter om hans teoretiska ramverk eller bergeppsanvändning. 
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riken förstärker. Såväl sociologer som naturvetare har hänvisat kroppen till 
naturvetenskapens domäner, men under 1990-talet har man i ”kroppssocio-
login” fått upp ögonen för att den abstrakte sociala ”aktör” som figurerat i 
olika modeller över samhället faktiskt har en kropp, med allt vad det innebär 
i fråga om kön, genus, etnicitet, ålder, sexualitet, habitus etcetera. Den socia-
la aktören förstås nu som förkroppsligad, klassificerande, klassificerad och 
interagerande genom kroppens tecken, och medvetandet förstås, i Maurice 
Merleau-Pontys fenomenologiska tradition, som oupplösligt förbundet med 
sinnenas förnimmelser.844 Dock har kroppen ändå framställts som separerad 
och oberoende från ickemänskliga kroppar och element. Kroppen har i so-
ciologisk teori framför allt blivit en teckenbärare för social kategorisering, 
eller förstås som en möjliggörande och begränsande ”situation” och källa till 
”levd förkroppsligad erfarenhet” (Beauvoir, som inspirerats av Merleau-
Pontys fenmenologi och existentialistisk etik). Icke-mekanistiska, öppna 
representationer av kroppen kan, hävdar jag, vara en nyckel till en förståelse 
av oss själva som beroende av och genomströmmade av omvärlden i form av 
andra organismer och element (näring, luft, vatten) och av livet, tiden och 
döden. Den döda människokroppen avslöjar människan som organisk varel-
se, suddar ut gränsen mellan det ”djuriska”, materiella, och det mänskliga, 
eller om man så vill, mellan natur och kultur. Kroppen blir därmed nyckelfi-
gur i flera meningar: Dels den föränderliga, organiska och förgängliga krop-
pen, dels kroppen som semiotiskmateriellt tecken för social kategorisering 
och interaktion, där det symboliska och materiella är oupplösligt förbundet 
med varandra. 

En integrering av en social och historisk förståelse av den anatomiska 
kroppen och dess upplevelser och tolkningar i världen, men också dess inter-
aktion med omvärlden, skulle kunna lägga grunden till helt nya typer av 
studier och utställningar. 

                               
844 Se exempelvis Nick Crossley, The Social Body. Habit, Identity, Desire, 2001, Brian S. 
Turner, Regulating Bodies. Essays in Medical Sociology. 1992 och Mike Featherstone & B. S. 
Turner (red.), The Body. Social Process and Cultural Theory, 1991. Crossley undersöker den 
klassiska dualismen mellan kropp och medvetande och skapar med hjälp av Merleau-Ponty, 
Pierre Bourdieu, och Herbert Mead en social handlingsteori som förutsätter en förkroppsligad 
social agent. Dualismen bygger enligt Crossley på två myter: dels den om medvetandet som 
skiljt från kroppen, dels om kroppen som maskin. Med hjälp av Descartes-kritikern Gilbert 
Ryle krossar han förstnämnda myt, och genom Merleau-Ponty dekonstruerar han själva ma-
skinmataforen och för fram en levande, medveten kropp, främst genom Merleau-Pontys kritik 
av den psykologiska behaviourismen, som betraktade människan som en mekanik av stimuli 
och respons. Vi är våra kroppar, och medvetandet går ej att skilja från kroppen, eftersom vi 
förstår och är i omvärlden med hjälp av våra sinnen. Kroppen är vår situation i världen men 
samtidigt som vi är vår kropp kan vi också uppleva att vi har vår kropp. Dels eftersom vi kan 
uppleva den som något som vi kan greppa och forma, och dels eftersom kroppar betraktas av 
andra och av oss själva och blir bedömda och klassificerade i enlighet med sociala stratifie-
ringssystem.   
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En annan nyckelfigur är kuriosan eller det ”abnorma”, vars potentiella be-
tydelser diskuterats i utställningsanalyserna. Det inbegriper mycket av det 
som redan sagts om kroppen, döden, husdjur/nyttodjur, miljö och samevolu-
tion. Kuriosan inbegriper både en korsning av kategorierna natur och kultur, 
men också det som sticker ut från ett etablerat system. Medicin, provrörsbe-
fruktning, miljögifter och genmanipulation kan exempelvis förstås som en 
del av evolutionen, som en evolutionär strategi eller konsekvenser av sådan, 
istället för att betecknas som ”kultur”, ”artificiell” eller dylika beteckningar 
ur den dualistiskt-metafysiska traditionen. Termen evolution behöver med 
nödvändighet inte placeras in i kategorin ”natur.” (Om detta sedan är bra, 
önskvärt eller en rättvis fördelning av resurser eller inte är en annan fråga. 
Evolutionsteknologi kan exempelvis leda till att individer blir mer sårbara, 
framför allt i lägen då den medicinskt-teknologiska, livsuppehållande struk-
turen eventuellt skulle ryckas undan.) 

Miljö är ett självklart gränsöverskridande begrepp då det kan inbegripa 
det vi traditionellt avser både med ”naturmiljö” och med ”kulturmiljö”, na-
turlandskap eller kulturlandskap. Risken med det är dock att det har en ten-
dens att definieras som ”det som omger oss” och därmed får det en tendens 
att exkludera oss själva. Traditionellt har ”miljö” också ofta hänförts till 
naturvetenskap och problem i ”naturen”, och i utställningar har ”miljöfrå-
gor” tenderat att separeras som ett problematiskt element. Därför är ”miljö” 
inte en lika poängrik eller nyskapande nyckelfigur. Förutom miljö som över-
skridande ”naturmiljö” och ”kulturmiljö” finns miljöns betydelse i det väl-
kända begreppsparet ”arv och miljö”. Det sistnämnda diskuteras just nu i 
relation till förstålelser av hur kön skapas inom evolutionsbiologi, beteende-
genetik och kulturstudier av dessa ämnen. Exempelvis biolog Måns Anders-
son menar, med stöd av bland andra Marlene Zuk, att för mycket fokus läggs 
på gener (”arv”) och för lite på miljöns betydelse för karaktäristika och bete-
enden, och problematiserar den traditionella förståelsen av gener som fix-
erande mekanismer845. Detta kan även ha bäring på debatten om miljö och 
biologisk mångfald; på förståelsen av den biologiska mångfalden som något 
icke-essentiellt, under inflytande av den föränderliga miljön, vars föränder-
lighet styrs av människor såväl som av andra arter, av klimatet och så vidare. 

Sist i raden av dessa nyckelfigurer skulle kunna vara tvärvetenskap och 
tvärvetenskapliga problemformuleringar vid universitet och museer. Dessa 
frågeställningar skulle kunna utgå från teman snarare än från samlingar eller 
discipliner. Historiskt har museerna påverkat skapandet och omdefinierandet 
av vetenskapliga discipliner och omvänt har vetenskapen format museerna. 
Detta leder oss in på avhandlingens nästa avsnitt, om museet i framtiden.  

                               
845 I april 2007 har massmedia nåtts av de “nya” rönen inom Epigenetik, dvs. forskningsgre-
nen som studerar styrning utöver genetiken, och där miljön ses som betydligt mer aktiv än 
förrut: Miljön kan direkt påverka generna (SR Vetenskapsradion april 2007.) 
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Museet i framtiden? Museet som kuriosakabinett och 
reflexiv subpolitisk arena? 
I detta avsnitt diskuterar jag museet som möjlig arena för reflexiva och kri-
tiska samtal mellan vetenskap, allmänhet och politik, det vill säga museets 
”funktion” i samhället, men också museets innehåll, där ett överskridande av 
gränser, framför allt dualismen natur/kultur, står i fokus.  

I samhällsvetenskapliga teorier, bland annat i förut nämnda Ulrich Becks 
och Maarten Hajers, talas det om behovet av arenor för reflektion och samtal 
mellan vetenskap, politik och allmänhet. Skulle museerna kunna bli sådana 
institutioner eller arenor, och hur skulle innehållet i så fall kunna se ut? In-
nan jag går in på den diskussionen vill jag först skissera Becks och Hajers 
tankegångar. Enligt Beck karaktäriseras det moderna samhället av ett ”enkelt 
förvetenskapligande”, i vilket det råder en specialiserad och atomistisk ve-
tenskap med objektivitetsanspråk och utan insyn från allmänhet och politik. 
Framtiden kräver dock ett ”reflexivt förvetenskapligande”, vilket framtving-
as av de globala, gränsöverskridande riskerna. I detta reflexiva förvetenskap-
ligande börjar vetenskapen vända blicken mot sig självt. Vad som krävs, 
menar Beck, är mer reflektion, en öppen kritisk diskussion kring vetenska-
pen. Han tycker sig se tecken på att vi är på väg mot denna ”andra moderni-
tet” av ”reflexiv modernisering” där makten decentraliseras, det vill säga 
sprids ut till vad han kallar ”subpolitiska” rörelser, alltså politik som ligger 
utanför ramarna för den traditionella politiken, exempelvis media, sociala 
rörelser och frivilligorganisationer. Genom att riskerna liksom en bume-
rangeffekt kommer tillbaka till oss i det långa loppet (gifter i maten, radioak-
tiv strålning, global uppvärmning), så blir vi mer och mer kritiska och reflex-
iva: vi kräver svar och ansvarstagande från industri, vetenskap och andra 
makthavare. Vetenskapen avmystifieras, det vill säga den tas ner från sin 
pedistal som upphöjd sanning, och fler och fler grupper i samhället, blir ge-
nom utbildning och folkbildning delaktiga i det vetenskapliga samtalet. Ve-
tenskapsmannen i sin vita rock ses inte längre som den store Auktoriteten, 
utan allt fler lär sig ifrågasätta och reflektera.846  

I linje med Beck efterfrågar den hollänske statsvetaren Maarten Hajer re-
flexiva institutioner847. Det stora problemet enligt honom är frånvaron av en 
debatt om vad en ekologisk modernisering egentligen skulle innebära. I ett 
mer normativt förslagsgivande kapitel, föreslår han, i likhet med Beck, en 
”reflexiv ekologisk modernisering”.  

Beck skrev Risksamhället för tidigt för att använda termen ekologisk mo-
dernisering men sannolikt skulle han förstå den som ett utslag av ett enkelt 
förvetenskapligande, och Hajers term reflexiv ekologisk modernisering som 

                               
846 Beck, Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. Även sociologen Klaus Eder förut-
spår, och förordar nödvändigheten av, reflexivitet. Natur och Samhälle, s. 313–315. 
847 Hajer, The Politics of Environmental Discourse, s. 279 ff. 
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ett reflexivt förvetenskapligande. Denna reflexiva ekologiska modernisering 
skulle enligt Hajer innebära “a democratic process of deliberate social choice 
out of alternative scenarios of development (or indeed non-development)”848. 
Vad skall vi definiera som miljöproblem/förorening, vilken sorts utveckling 
vill vi egentligen ha, och vilka normer och värderingar skall ligga till grund 
för denna?849 

Ekologisk modernisering skulle således, i likhet med Becks resonemang, 
upphöra att vara en tekniskt administrativ fråga för experter. Ekonomise-
ringen, specialiseringen och isoleringen av experter som fattar viktiga beslut 
utan demokratisk insyn, skulle ge vika för tvärvetenskap och ett avmystifie-
rande av vetenskapen genom ett erkännande och synliggörande av dess vill-
kor och av att den aldrig kan producera sanningar utan bara sanningshävdan-
den. Offentliga debatter som kontextualiserar olika vetenskapliga ståndpunk-
ter, belyser implicita antaganden och implicita intressen och bindningar, 
skissar möjliga framtidscenarier, tydliggör val och kostnader, samt inte 
minst, som inte underskattar människors förmåga att förstå, skulle gynnas.850  

Kritiker menar, enligt Hajer, att deliberativ demokrati i praktiken är för 
dyrt, ineffektivt och tidskrävande, och att det ökar förvirringen och inte nöd-
vändigtvis minskar föroreningar, vilket har visat sig från amerikanskt, tyskt 
och holländsk håll där man provat vissa former. Men, menar Hajer, man 
behöver inte slänga ut barnet med badvattnet. Det är snarare fråga om att 
inkludera flera röster på ett tidigare stadium i beslutprocesserna. När det 
exempelvis gäller miljökonsekvensutredningar så får lokalbefolkningen som 
det ser ut nu komma in först i slutet av processen, och därmed går mycket 
kreativitet förlorad851. Även debatten i sig kan ha ett värde för framtida dis-
kussioner. ”Reflexiva institutionella arrangemang” innebär arrangemang 
som förenklar ett noggrant, genomtänkt (deliberativt) beslutsfattande i det 

                               
848 Hajer, The Politics of Environmental Discourse, s. 280. Hajer är statsvetare vilket förklarar 
hans användning av “deliberativ demokrati”, som har sina rötter i sociologen Jürgen Haber-
mas begrepp och ideal ”diskursiv demokrati,” en demokratiskola i vilken samtalets och kom-
munikationens roll betonas för att stärka demokratin. 
849 Ibid., s. 280. Jämför också med filosofen Georg Henrik von Wrights efterfrågan på demo-
kratisk diskussion föregående det teknologiska imperativet: att tillverka saker bara för att man 
kan, i Vetenskapen och förnuftet, ett försök till orientering. 
850 Jämför även med Brante och Normans förslag till plattform för att diskutera vetenskapliga 
kontroverser baserade i olika vetenskapliga paradigm, sist i Epidemisk masspsykos eller reell 
risk? En sociologisk studie av kontroversen kring elöverkänslighet,1995. 
    Denna diskussion går i linje med diskussionen inom utvecklingsteori att börja inkludera 
lokalbefolkningens röster, erfarenheter och åsikter i ”utvecklingsprojekt” om t.ex. gengrödor, 
vatten sjukvård osv. 
Hajer menar att miljöpolitik inte kan handla om att lösa miljökrisen utan om att hitta moderni-
seringsmönster med minsta möjliga resursslöseri och med så få oönskade sociala bieffekter 
som möjligt (men han reflekterar själv inte över vad han egentligen menar med modernise-
ring). Hajer, a.a., s. 280–283. 
851 Jfr även Linda Sonneryds fallstudie i ”Är MKB-processen en öppen arena för samtal om 
miljön”, i Boström och Sandstedt (red.), Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans lösning, s. 
131-149. (MKB är en förkortning för Miljökonsekvensberedning). 
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risksamhälle vi lever i852, och i inrättandet av dessa måste naturligtvis ett 
maktperspektiv inkluderas, till exempel när det gäller relationen Nord och 
Syd. (I exempelvis implementeringen av Agenda 21 fick Världsbanken en 
central roll, vilket undergrävde tilliten till detta projekt). Reflexiva institutio-
ner kan inte heller använda på förhand bestämda problemdefinitioner, utan 
de måste vara inriktade på att konstruera problemet853. 

Som ett mer konkret förslag nämner han ”societal inquiry”: en plattform 
för diskussion om stora infrastrukturella förändringar, som kan vara på lokal, 
regoinal, nationell eller internationell nivå, beroende på frågans natur (till 
exempel vägbygge, byggande av 3G-master). Formen är öppen men skulle 
kunna vara halvjuridisk där man presenterar fallet, tillallar vittnen, ifrågasät-
ter argument och presenterar alla versioner (NGO:s, lokala grupper, obero-
ende experter) och möljliga scenarier. Ett sådant arrangemang skulle balan-
sera makten mellan företag, staten, NGO:s och lokala grupper, samt skapa 
nya tolkningsramar och koalitioner och göra det möjligt för människor att 
göra medvetna val och känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen, med en 
medvetenhet om att problem aldrig kommer att försvinna och att man stän-
digt måste omförhandla vad som är acceptabelt eller inte854. 

Utifrån dessa diskussioner ställer jag frågan om museerna skulle kunna 
bli sådana arenor eller institutioner för reflexivt förvetenskapligande, det vill 
säga för ett demokratiskt samtal mellan vetenskap, politik och allmänhet? 
Liknande diskussioner har förts i den museologiska debatten, även om inte 
ovanstående teoretikers begrepp har använts. Det har talats om museerna 
som ett ”skyltfönster för demokrati”855, och i Riksmuseets årsredovisning 
2004 talas det om museets vision att vara ”ett kunskapscentrum och en le-
vande mötesplats för både allmänhet och experter”.856  

Museerna kanske inte kan bli sådana formaliserade plattformar som Hajer 
talar om, speciellt inte museer av stort kulturhistoriskt värde som fungerar 
som estetiska och nostalgiska tillflyktsorter från en hård, bullrig eller allmänt 
oestetisk omvärld, eller som ”museer över museer”. Men i planeringen av 
nya utställningar skulle man kunna tänka på dessa som platser för ”reflexivt 
förvetenskapligande”, och för framtida museiprojekt, som inte heller skulle 
vara uppdelade i natur och kultur, konst och historia, vi och dem, utan som 
skulle vara tematiska, skulle man kunna tänka i dessa banor.  

Museerna har redan goda förutsättningar för att bli sådana platser: De är 
fysiska offentliga rum, med föremål, utställningar, expertis, pedagoger, hör-
                               
852 Hajer, The Politics of Environmental Discourse, s. 286. 
853 Ibid., s. 287. 
854 Ibid., s. 288 ff.  
855 Ingela Lind, Per Uno Ågren & Nils Erik Landell: ”Skyltfönster för demokrati”, i Musei-
perspektiv. 25 artiklar om museerna och samhället. Rapport från kulturrådet 1986: 2. Jämför 
även med övriga artiklar i samma skrift, om diskussionerna om museernas roll i samhället, 
bl.a. om museet som möjlig motvikt till den fragmentariserade och endimensionella värld som 
presenteras i TV och andra media. 
856 Naturhistoriska riksmuseet: Årsredovisning 2004, s. 5. 
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salar, filmvisningssalar, bibliotek, och caféer. Det finns ett uppdämt behov 
av att träffa fysiska personer för att samtala, debattera, och diskutera, inte 
bara för att lyssna och se.  

Museiutredningen 1994 pekade också på att museerna är en underutnytt-
jad resurs i bildningsmålet i jämförelse med skolor, universitet och folkbild-
ningsorganisationer.  

Det nya Världskulturmuseet i Göteborg, invigt 2004, som snabbt blev en 
populär samlingsplats, också för att det invigdes vid samma tid som gratis 
entré infördes (fri entré vid statliga museer upphävdes dock 2007857), vittnar 
om potentiella möjligheter för museer att bli reflexiva (subpolitiska) institu-
tioner, attraktivt utformade med caféer, restauranger och museishopar, som 
med medveten mat, böcker och föremål kan fungera som integrerade delar 
av utställningarna, och inte uppfattas som ”kommersiella tillägg” eller något 
nödvändigt ont.858 

Men för att museerna skall kunna bli sådana reflexiva institutioner, för att 
en medvetenhet om vetenskapen som föränderlig och mångparadigmatisk 
(eller mångdiskursiv om man hellre vill det) skall speglas i utställningarna, 
krävs måhända förändringar i utställningstexternas tilltalston och modali-
tetsmarkörer, det vill säga i formuleringar om hur säkra fakta och teorier är.  

I exempelvis utställningen Uppdrag: Klimat på Naturhistoriska riksmuse-
et, uppmanas inte till reflexiv debatt och kritik, vilket de säkra modalitets-
markörerna och faktakonstruktionerna (”så här är det”) ger prov på, och det-
ta mönster går igen i övriga utställningar.859 

I exempelvis utställningen I Love U på Göteborgs naturhistoriska museum 
(2006–2007) kunde man se många spår av nytänkande. Utställningstexterna 
var ”dialogiska” på så sätt att texten löpte som en lättsam dialogform mellan 
en imaginär ”ovetande” besökare med en mer romantisk och poetisk syn på 
kärlek (eller med en kritisk röst mot en vetenskaplig, mer instrumentell syn), 
och en ”vetande”, där besökarens, den ”ovetandes”, text markerats med rött. 
Vid exempelvis en monter med två gråtrutar rubricerade ”Only you”, kon-
trasteras lekfullt begrepp som kärlek och beteendegenetik. Men även om 
modaliseringar som ”kanske” börjar smygas in här och var i texterna så 
kvarstår faktakonstruktionens karaktär av ”så här är det” också genom att 
referenser inte ges. ”Vetenskapens röst” förblir anonym; det står inte ”enligt 

                               
857 Efter fri entré-reformen ökade besökarantalet vid statliga museer med 159 procent under 
2005. Efter återinförandet av avgiften januari 2007 minskade antalet besökare med 40–50 
procent (SR, P1: ”Kulturnytt” 2007-05-07). 
858 Museernas resturanger och caféer har en stor underutnyttjad potential att också vara del i 
bildningsverksamheten, med skyltar och information om kravodlat, rättvisemärkt etc. Caféet 
på Göteborgs naturhistoriska museum strävar åt detta håll (iakttaget under min undersök-
ningsperiod). 
859 Det skall tillläggas att Riksmuseet också erbjuder offentliga föredrag, symposier och tema-
dagar i olika ämnen, vilket övergripande omnämns i museets årsredovisningar, och dessa har 
inte behandlats eller beaktats i denna avhandling. 
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den och den teorin eller enligt professor X”). Vetenskapliga konflikter redo-
visas inte. 

När jag i olika sammanhang har presenterat preliminära avhandlingsresul-
tat har jag då och då fått kommentaren att utställningarnas ibland, i vissas 
ögon, ”förlegade” vetenskap, kan förklaras av att det finns en tidsklyfta mel-
lan vetenskapen och utställningarna, eller att om vetenskapen skall kunna 
förklaras på ett lättbegripligt sätt måste man ta till förenklingar och igenkän-
nande moment, eller att det måste till överdriven betoning för att människor 
verkligen skall förstå teorin exempelvis om det naturliga urvalet. För att lära 
sig B måste man först lära sig A. 

Ifråga om tidsklyftan kan man dock invända: om man är medveten om att 
även vetenskapen förändras så borde väl denna reflektion vara inbyggd i 
utställningarna. I fråga om basutställningar kan man också tänka sig att pro-
ducenterna har tänkt sig att dessa är avsedda att hålla ett par år, som presen-
tationer av ”basfakta”, det vill säga fakta som förväntas hålla över lång tid 
och som anses vara oomtvistade. (Signifikant är att utställningarnas ålder 
och produktionsår inte är utsatt eller synliggjort, varför innehållet såsom 
evigt eller universellt befästs). Vad gäller förenklings- och populärveten-
skapsargumentet kan man fråga sig om en förenkling också måste innebära 
en förvrängning i form av säkerställande modalitetsmarkörer (så här är det) 
och stereotypa representationer. Underskattas publikens reflexiva förmåga? 

Kommunikation förutsätter och innehåller förvisso alltid förgivettagan-
den, fördomar och förenklingar, och vi kommer alltid att upptäcka nya, men 
i skriftlig text, speciellt i sådan vars lärdom är ämnad hålla i flera år, finns 
det ändå alltid utrymme för nyansering, komplexitet och reflektion. 

Upphävande av gränser 
Ämnesindelningarna mellan museerna kan betraktas som ett strukturellt 
grundproblem. I museiutredningen ”Minne och bildning” 1994 framkom 
kritik: ”Arbetsfördelningen mellan de statliga museerna försvårar möjlighe-
terna att ge helhetsperspektiv” och ”Museerna erbjuder inte tvärvetenskapli-
ga och tvärfackliga perspektiv inom sina verksamheter så långt som publiken 
önskar”, och ”Den nuvarande arbetsfördelningen mellan de statliga museer-
na gör det svårt och tungrott att gestalta tvärvetenskapliga områden och till 
exempel koppla ihop konst, ekologi och kulturhistoria.”860 Den engelske 
museologen Kenneth Hudson citeras:  

Museer skall inte vara organiserade för att passa akademiska discipli-
ner utan för att passa människors, och speciellt barnens gränslösa ny-
fikenhet.861  

                               
860 SOU 1994: 51: Minne och bildning, s. 52; 53; 53. 
861 SOU 1994: 51: Minne och bildning, s. 53. 
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Utredningen refererar också till en studie om ”framtidsmuseet”, där det 
framkom att ett återkommande tema är att ”unga människor inte a priori är 
intresserade av tillvaron i de ämnesmässiga, akademiska kategorier som 
museerna ofta representerar. För att engagera och attrahera krävs det per-
spektiv på utställningsobjekten som sätter dem i större – gärna oväntade – 
sammanhang”862. Trots detta finns det ingen större debatt om gränserna som 
ett grundproblem, framför allt inte om uppdelningen mellan naturhistoriska 
och kulturhistoriska museer.863 Min idé är att förståelsen av verkligheten, 
och däribland det vi kallar miljöproblem, skulle fördjupas om konventionella 
tecken för kultur och natur – ”naturalia” och ”artificialia” – integrerades, 
exempelvis genom att utgå från tvärvetenskapliga teman och problemställ-
ningar, exempelvis hus/matdjurens historia, snarare än från föremålen i sig. 
Liksom i ett förmodernt kuriosakabinett behöver denna blandning dock inte 
handla om allvarstyngd propaganda eller tydliga kronologiska berättelser, 
utan den kan ta sin utgångspunkt i den estetiska fascinationen men också, 
vilken även ligger i den postmoderna blandningen av modernitetens katego-
rier, i ironiska sammanställningar av oväntade föremål. 

Liksom vetenskapen börjar många museer överskrida traditionella disci-
plinära och förgivettagna gränser. Speciellt i en internationell utblick kan vi 
se museer som bryter med ”den vita kuben” och på olika sätt försöker kon-
textualisera och/eller kontrastera sina föremål och berättelser, eller använda 
ironi och överraskningsmoment genom att exempelvis sätta det västerländs-
ka och ”primitiva” sida vid sida.864 I Sverige börjar det tidigare nämnda 
Världskulturmuseet i Göteborg, som i planeringsdiskussionerna under 1970- 
och 80-talen gick under det vi- och dem-reproducerande namnet ”Invand-
rarmuseum”, tematiskt behandla universella frågor, även om samlingar och 
disciplinärt tänkande fortfarande ofta bromsar förändring. Men den gräns 
som fortfarande inte ifrågasätts är den mellan natur- och kulturhistoriska 
museer, vilket också speglar den disciplinära klyfta inom akademin, som tar 
sig både fysiska och mentala uttryck.865  

Mycket i dagens utställningar vid de museer jag här behandlat pekar mot 
en upplösning av modernistiska hierarkier, exempelvis upphävandet av upp-
delningen mellan kunskap och underhållning, mörkläggningen och den sce-
                               
862 SOU 1994: 51: Minne och bildning, s. 103. 
863 I den museidebatt som tränger fram i de bredare medierna idag diskuteras endast huruvida 
museerna skall vara avgiftsfria eller inte, eller om det behövs några nya museer eller inte. 
Själva innehållet diskuteras sällan. 
864 Exempelvis Museé d`Ethnographie i Neuchâtel, Schweiz, som blandar västerländska 
föremål från olika perioder med andra kulturers. Besökaren uppmanas på så sätt att reflektera 
lika mycket över sin egen tid och kultur som ”den andres” (omnämnt i Eva Persson, Utställ-
ningsform. I kroppen på en utställare 1967–1993, 1994. För fler exempel se inledningskapitel 
i Exhibiting Cultures. Groeningen i Holland är ett annat exempel. 
865 Vi får dock inte glömma de regionala länsmuseerna, som sedan 1970-talet har haft i upp-
gift att integrera länets kultur- och naturhistoria i sina utställningsberättelser om stadens eller 
regionens historia. Efter en överblick av hemsidor och besök (2006) är intrycket att Bohusläns 
museum bäst lyckats med detta, medan de andra företrädesvis förevisar ”kulturhistoria”. 
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nografiska ljussättningen, det narrativa och till viss del överraskande. Men 
ännu mer radikalt (postmodernt) skulle det vara om museet, och museivärl-
den i stort, blandade kultur och natur, vi och dem, då och nu, på ett sätt som 
subtilt underminerar modernitetens ”stora berättelser”, till exempel den ädle 
eller barbariske vilden, eller det eviga framsteget. Problematiserande utställ-
ningar behöver inte vara tunga. Problematiseringen kan uttryckas också på 
ett lekfullt och ironiskt sätt, exempelvis genom att visa en modern tomte-
mask i papp och bomull bredvid andra rituella masker, eller genom att 
komplettera med föremål eller teman i redan befintliga ramar.866 Genom att 
plocka fram ”skeletten ur garderoben” (i detta fall magasinen) kan den egna 
historien och verksamheten problematiseras, vilket också ibland har skett på 
senare tid när museer börjat plocka fram det som (under moderniteten) på 
olika sätt varit tabu eller dålig smak (estetiskt eller etiskt). 

Genom en integrering av kategorier skulle besökarna också kunna erhålla 
kunskaper de annars inte skulle erhållit. En integrering av olika till synes 
oförenliga tecken fungerar i sig också som överraskningsmoment, vilket 
tillsammans med humor och överdrifter verkar minnesbefästande (också 
enligt pedagogisk forskning). Med ”överraskningar” avser jag alltså inte ett 
mer och mer teknologibaserade effekter, utan framför allt föremålens magi, 
där överraskningarna ligger i okonventionella sammanställningar av de fö-
remål som enligt traditionella disciplinära indelningar förut delats upp. 

Föremålens magi 
Legitimeringen av museerna idag är fortfarande, i olika utredningar och 
uppdragsformuleringar, främst att samla, vårda och visa, ibland också forska 
på, kulturarvet, och när man stundtals talar om ”museikrisen”, eller proble-
men för museerna på ett generellt plan, kan dessa delas upp i tre punkter: 
Vad man skall göra med alla föremål som inte får plats och som det inte 
finns resurser till att bevara – omkring 80 procent av alla föremål finns i 
museers magasin; besökarantal och vad man skall göra för att attrahera be-
sökare, samt etiska frågor om återlämnande av föremål. Den postmoderna 
mer strukturella kritiken diskuteras mer inom museologin än inom museerna. 
I en alarmerande artikel skriver museologen Kerstin Smeds att museernas 
problem inte är en brist på nya idéer, utan problemet grundas i att de föddes i 
en annan tid, och att ”dessa nationalstatens tunga bastioner” kämpar i en 
blandning av identitetsförlust, finansieringssvårigheter och vilja till nyorien-

                               
866 Exempelvis har Nationalmuseum i många av sina temautställningar (om maten i konsten, 
om kroppen, om landskapsmåleri osv), inkluderat många kvinnliga konstnärer ur konsthistori-
en, utan att för den skull benämna uställningarna som specifika “kvinnoutställningar” eller 
“genusutställningar”, och i utställningen ÄTbART, om maten i konsten (2000), lyckades man 
kombinera museernas traditionella ”trevlighetskaraktär” med problematiseringar exempelvis 
genom att inkludera Marianne Lindberg de Geers skulpur ”Jag tänker på mig själv”, där en 
anorektisk kvinnokropp konfronteras med sin gravt överviktiga spegelbild. 
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tering, i en politisk korseld mellan gamla instruktioner som grundas på det 
nationella historiska legitimitetskomplexet, och nya kulturpolitiska uppdrag 
som handlar om mångkultur, internationellt samarbete, demokrati etcetera. 
Om inte museerna (framför allt de stora nationella föremålsmuseerna) får 
förutsättningar till att förändras, finns det en uppenbar risk att de kommer att 
försvinna med sin epok.867 

På senare tid har många museer fokuserat på texter och interaktion med 
datorskärmar och hörlurar i sina utställningar, men föremålen är trots allt, i 
jämförelse med andra medier, museets unika attraktion. I en värld av tvådi-
mensionell verklighetspresentation genom TV, film och dator, kommer de 
tredimensionella ”autentiska” föremålen alltid att attrahera – det är det som 
jag och många med mig tror är museernas grundläggande dragningskraft 
igår, idag och i framtiden. Dessa föremål fungerar som ”kvarlevor” och be-
vismaterial i historisk mening868, vare sig det gäller Gustav III:s peruk eller 
en meteorit från förhistorisk tid, och genom sin exklusivitet och som histo-
riebärare, utstrålar de ofta en slags magi, som naturligtvis förstärks genom 
monterns och belysningens sakraliserande ”museieffekt.” I en värld där det 
normala är just simuleringen, kopian och reproduktionen, blir originalet ku-
riöst och det autentiska väcker förundran. Föremålsfokuserade utställningar 
behöver heller inte stå i motsättning till pedagogisk bildning och debatt, på 
samma sätt som det inte behöver finnas en motsättning mellan estetik och ett 
meningsfullt budskap. Med föremålen i fokus skulle man också undvika att 
berättelserna blir ”daterade” efter några år, och att formspråket snabbt känns 
omodernt. 

Även Carla Yanni föreslår i Nature’s Museums en återgång till en utställ-
ningsstil med stora grupper av specimens, eftersom de interaktiva datordis-
playerna står i vägen för ”en sann uppskattning av objektet” (min övers.). 
1800-talsstilen kan väcka ”a certain awe (vördnad, fruktan, respekt)” och 
nyfikenhet inför naturens stora variation, något som hon anser har gått förlo-
rat i moderna så kallade ”science centers”869. Stephen Greenblatt använder 
begreppen Resonance och Wonder som motvikt till att betrakta museiföre-
mål som märkta av kolonialism och imperialism. Resonans innebär det ut-
ställda objektets makt att nå utanför sina gränser till en större värld, och 

                               
867 Smeds, ”Dance macabre i musernas hus. Om museernas roll och villkor idag”, Nordisk 
museologi nr 1 2004, s. 3–10. 
868 I historisk källkritik skiljer man på ”kvarlevor”, som är direkta objekt, t.ex ett brev, från 
händelsen ifråga och ”berättande källor” (Torsten Thurén, Orientering i källkritik). Traditio-
nell historiforskning har dock med sin textfokusering uteslutit artefakter och ”det visuella” 
som giltiga källor, fram till den franska mentalitetshistoriens genombrott. Se Burke, Annales-
kolan. En introduktion. 
869 Yanni, Nature’s Museums, ref. i Noordengraaf, Strategies of Display, s. 249. Noordengraaf 
har dock den invändningen att risken då kan vara att man återvänder till ett ”exkluderande 
skript” i museerna (s. 249), som om pedagogik och en mångfald av objekt måste stå i mot-
ställning till varandra. 
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wonder, förundran på svenska, betyder det utställda objektets förmåga att 
hejda betraktaren, utstråla unicitet och väcka en upphöjd uppmärksamhet.870  

Många pekar också på möjligheterna att se och uppleva kroppars form, 
mångfald och storlek i de äldre utställningsformerna,871 och i ett citat av 
Rebecka Bolnit ges en kort men träffande beskrivning av denna upplevelse: 

The animals served as images of themselves, like a book that had 
come to life, although the chambers were collections of deaths.872 

Mauries säger angående den speciella karaktären hos kuriosakabinettens 
ackumulerade objekt: 

These remarkable accumulations of objects also share another unmis-
takable chacteristic: a taste for particular substances, colors and tex-
tiles, a heigtened awareness of tactile qualities, and a broad palette of 
rare and unusual forms and materials. The dry and varnished surface 
of dense materials, the grainy sleekness of papier maché, the nut-
brown patina of bones, the austere monochrone patterns of faded fab-
rics, the counterpoint of coral and ivory, the raw power of ethno-
graphical objects contrasted with the finesse of waxworks and plaster 
casts.873 

Denna karaktär och stämning står i opposition till de moderna vetenskapliga 
bildernas grafiska former beroende av dataskärmsteknologi och virtuell 
verklighet. Rena, obefläckade ytor finner sin antites i ”den fragmenterade 
ytan hos ben och kroppar; de uppstoppade djurens dammiga sprickor”874. 
Skeletten kontrasterar mot den virtuella bilden och visar också på männi-
skans ofullkomlighet och skörhet i kontrast till mediabilden av den kosme-
tiskt fläckfria, marmorsläta kroppsliga perfektion som dominerar det moder-
na samhällets föreställningsvärld.875 

I det förmoderna kuriosakabinettet fanns det inte heller någon början eller 
något slut, utan besökaren förväntades öppna skåp och lådor och undersöka 
varje objekt i detalj. 

Mängden av föremål skulle kunna kontextualiseras på flera nivåer. I det 
naturhistoriska museets fall skulle monterade och preparerade växter, djur 
och mineral kunna förstås som kulturhistoriska föremål med reflekterande 
texter över vilka föreställningar som styrt deras insamling, montering och 

                               
870 Greenblatt, “Resonance and Wonder”, i Karp & Lavine (red.), Exhibiting Cultures, s. 16 f. 
Greenblatts artikel är också ett inlägg mot en tilltro till alltför stor kontextorientering i utställ-
ningarna. 
871 Exempelvis naturhistoriker Steven J. Gould och konstkritiker och författare Rebecca Solnit 
refererade i Yanni, Nature’s Museums, s. 150, 153. 
872 Citat av Rebecka Solnit i Yanni, Nature’s Museums, s. 154.  
873 Mauries, Cabinett of Curiosities, s. 251 
874 Ibid., s. 251. 
875 Ibid., s, 252. 
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framställning.876 Sjöelefanterna i figur 29 monterades exempelvis i sekelskif-
tets början och sattes med utställningen Polartrakterna in i sitt nuvarande 
sammanhang.877 Pälsälarna i figur var ett nyförvärv 1912.878 Genom att förstå 
djuren som individer vars döda kroppar blivit utställningsobjekt, och inte 
bara typer, skulle ett annat sätt att se kunna framträda. Kulturhistorikern Liv 
Emma Thorsen har gjort påpekandet att uppstoppade djur också skulle kunna 
betraktas som kulturhistoriska källor, något som sällan diskuteras, eftersom 
meningen med att se på uppstoppade djur är att se dem som avkontextualise-
rade artrepresentanter.879 I I love U vid Naturhistoriska museet i Göteborg 
såg vi en glimt av ett kulturhistoriskt förhållningssätt i en ny text vid de sto-
ra, nötta gorillan i apmontern i däggdjursalen: ”Ett gott bevis på hur nära vi 
känner oss befryndade med de stora människoaporna är att då vår monterade 
unga gorillahanne visades för första gången, lyckades hans penis trots sin 
litenhet väcka så kraftig anstöt i pryda kretsar, att museets konservator 
tvingades avlägsna den.” 

 I Naturhistoriska riksmuseets historia (1916) kan man studera givarhisto-
riken, och här här är det exempelvis intressant – också i postkolonialt per-
spektiv – att iaktta att vår tids museum har uteslutit utställningar av de äldre 

                               
876 Inom museologin kallas denna process musealisering (Bohman, ”Vad är museivetenskap, 
och vad är kulturarv?” i Lennart Palmqvist & Stefan Bohman (red.), Museer och kulturarv, 
1997, s. 10). Wera Grahn påpekar i sin avhandling att musealiseringsbegreppet saknar mo-
mentet av offentligt synliggörande av föremålet, och konstruerar därför begreppet ”museala 
fakta” som med inspiration från Science and Technology-fältet och Latours diskussion om 
konstruktionen av fakta innebär ”de föremål som förvärvats av ett museum och som genom-
går vissa formaliserade ritualer för att omsider komma att ställas ut och därmed ingå i en eller 
flera offentliga berättelser. Detta innebär att föremålen har tagits ur sin ursprungskontext, 
förts in i museet, registrerats, tilldelats ett nummer, fått en kataloglapp, en hyllplats i magasin, 
för att senare placeras i en monter i en eller flera utställningar. Där fungerar de som vittnes-
börd om något i historisk tid” (’Känn dig själf’, s. 42 f). 
877 I detta fall kan besökaren dra denna slutsats genom utställningstexten ”Erik Sörlings sjö-
elefanter: Museets sjöelefanter insamlades på Syd-Georgien av konservator Erik Sörling 
1904/05.” 
878 Göteborgs museum, årstryck 1912, s. 28. 
879 Thorsen, ”Sjøkua og flodhesten. Utstoppede dyr som kulturhistoriske kilder”, i Bugge 
Amundsen, Rogan & Stang (red.), Museer i fortid og nåtid. Esseys i museumkunnskap, s. 
300–317 (Thorsen har 2008 påbörjat projektet “Animals as objects and as signs. Standardisa-
tion and visualization of animals”, institutionen för kulturstudier, Oslo). 
Konstnären Bryndis Snaebjörnsdóttir som länge har arbetat med relationen djur-människa-
miljö har i ett projekt tillsammans med Mark Wilson kartlagt och fotograferat uppstoppade 
isbjörnar i privathem och museer i England, studerat deras ursprung och koloniala historia och 
hur de olika provinienserna avslöjar attitydförändringar, och 2004 ställt ut dem i en ny kon-
text. Snæbjörnsdóttir, “nanoq: flat out and bluesome. a survey of British taxidermic polar 
bears 2001-04”, föredrag 2005-06-09 (The Nature of Spaces Art and Environment, konferens, 
University of Iceland, Reykavik).  
Se bilder på http://www.snaebjornsdottirwilson.com/nanoq.php (2008-09-04). 
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utomeuropeiska djur som skänktes från olika jaktexpeditioner och missions-
resor.880 

Denna diskussion om min ”vision” för det framtida museet kan summeras 
i tre punkter: 1. Gränsöverskridande teman, 2. Föremålen i fokus, samt 3. 
Museet som en reflexiv subpolitisk arena. Kanske kan detta uttryckas som 
”Museet som gränsöverskridande kuriosakabinett och plats för reflexivt för-
vetenskapligande”, även om termen gränsöverskridande har börjat bli något 
av en utsliten kliché i den postmoderna debatten. Gränsöverskridande skulle 
då stå inte bara för ett överskridande av natur och kultur, vi och dem etcete-
ra, utan också för det gränsöverskridande som det globala perspektivet inne-
bär i kontrast till museernas traditionella konstruktion av eller berättelse om 
Nationen. 

Världsbilder, handling och hierarkisering av annanhet 
I avhandlingens början nämnde jag museifenomenet som del av den samhäl-
lets sociomateriella eller semiotiskmateriella struktur som påverkar, repro-
ducerar och förändrar våra världsbilder881 och handlingar, och utifrån olika 
teorier försökte jag skissera en modell över hur vi eventuellt kan förstå ex-
ploateringens historiska rötter och samtida mekanismer. Peter Davis menar i 
Museums and the Natural Environment att kärnan i miljöproblemet är livs-
stilsförändringar. Frågan för museerna blir därmed är hur de skall övertyga 
individer om att en god miljö (”high-quality environment, both physical and 
organic”) är nödvändigt för deras överlevnad.882 Davis argument menar jag 
är ett exempel på en blind fläck i miljödiskursen och samtidigt en illustration 
av vad som hindrar ett ”ekologiskt förnuft”: En sund miljö, ifråga om de 
globala miljöproblem som etablerats idag, är ju inte direkt nödvändig för 
individens, och speciellt inte den västerländska individens, direkta individu-
ella överlevnad. Då vi lever i ett individualiserat värdesystem där planering-
en inte sträcker sig bortom individens, jagets eller den egna generationens 
död, i en diskurs som säger att framtidens teknik kommer att lösa miljöpro-
blemen883, och samtidigt i en struktur där konsekvenser av handlande i kon-
sumtion och produktion blir osynliga, så kommer argumenten för livsstils-
förändringar att falla relativt platt. Målrationaliteten sträcker sig endast inom 
det egna livsspannet, och man handlar inom de ramar som samhälleliga 
normer och regelverk ger, exempelvis friheten att flyga och åka bil, samt 

                               
880 Jfr Einar Lönnberg, ”Vertebrataafdelningen 1841–1916”, i Naturhistoriska riksmuseets 
historia, 1916, s. 83. Ju längre 1800-talet fortskrider, desto fler grosshandlare, professorer, 
kaptener och grevar står bakom donationerna (se t.ex. s. 78, 84 ff). 
881 Liksom livsåskådning eller natursyn är också ”världsbild” en metafor som bygger på sy-
nens och bildens prioritet. Kosmologi eller berättelser är alternativa ord. 
882 Davis, Museums and the Natural Environment, s. 41. 
883 Även om denna diskurs kanske har börjat rubbas under 2007, i klimatdebattens vågor. 
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inom de ramar som utgörs av förkroppsligade vanor och rutiner884. Till dessa 
förkroppsligade vanor och rutiner kan man föra vår trögrörliga mentalitet när 
det gäller uppfattningen av smuts och ordning, vilket jag diskuterade i del I 
under rubriken ”Smuts och miljöföroreningar”. Trögrörlig mentalitet är ett 
begrepp lånat från Annalesskolans mentalitetshistoria för att karaktärisera 
segheten i förändringar av kollektiva förmedvetna eller omedvetna attityder, 
normer, och vanor, och denna mentalitet kan förklara motsägelser mellan 
idéer och handling. Traditionellt uppfattar vi smuts framför allt som något 
organiskt från kroppen eller jorden, och våra tolkningsmönster har ännu inte 
formats till att se eller klassificera de ”nya” farorna som faror eller i sam-
hällsordningen opassande fenomen. Dels eftersom de utpekade farorna ofta 
är osynliga, dels eftersom det finns motstridiga budskap från det moderna 
samhällets medicinmän och vise – experterna, politikerna – om dess existens 
såsom hot, och dels eftersom dessa faror också är kopplade till vår bekväm-
lighet och begär, och inte för så länge sedan klassificerades, och fortfarande i 
många länder klassificeras, under parollerna Framsteg och Utveckling. Den 
trögrörliga mentaliteten tar sig också uttryck i rutiniserade krav på ordning 
och renlighet, som ibland tar sig rituell karaktär och där medlet förvandlas 
till – eller tar över och förstör – målet,885 vilket återknyter till vanor och ruti-
ner. 

Med en rationalitet som inte ser bortom den individuella döden, och där 
handlingar utan intentionen att skada men med en viss medvetenhet om så-
dana konsekvenser inte får några negativa sanktioner varken i detta liv eller i 
livet efter detta886, så brister motiven till att handla långsiktigt hållbart, om vi 
med långsiktigt avser bortom våra egna individuella livsspann och kroppar. 
Dessa tankegångar kan vara början till att bygga en förkroppsligad sociolo-
gisk handlingsteori som kan föras in i modellen för att förstå närvaro eller 
frånvaro av ett ”ekologiskt förnuft”. Tesen om det förkroppsligade individu-
ella handlingsmönstret i ett industrikapitalistiskt samhälle ifrågasätter om det 
skulle kunna vara tillräckligt med en reflexiv modernisering eller ”sann” 
upplyst modernitet, med ett språk och en vetenskap utan dualismerna na-
tur/kultur, objekt/subjekt, och utan mekanism och atomism. 

Hierarkisering av annanhet 
I våra förkroppsligade handlingsmönster ingår också den rangordning av 
annanhet vi gör av olika varelser och ting omkring oss. Vi rangordnar för-
                               
884 Om vanans och rutinens makt se Crossley, The Social Body. Habit, Identity, Desire. 
885 Jfr Wides diskussion om medel som förvandlas till mål med exemplet rengöringsmedlet 
som tar bort mer än det åsyftade. Wide, Människans mått, s. 17. Jfr även Bauman, Att tänka 
sociologiskt (båda med referens till Weber). 
886 År 2008 offentliggjorde dock Katolska kyrkan ”miljöförstöring” såsom namngiven synd, 
jämte moraliskt tveksamma experiment, genmanipulation, drogmissbruk, vållande av fattig-
dom, växande orimlig rikedom och social orättvisa. I Svenska kyrkan diskuteras miljö och 
hållbar utveckling och i teologi och predikningar framhålls förvaltartanken: att människan är 
satt att förvalta Guds skapelse. 
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slagsvis efter grad av identifikation med signifikanta andra oavsett arttillhö-
righet, avstånd i rum och tid, närvaron eller frånvaron av ett ansikte och/eller 
kropp som liknar vårt eget, storlek/synlighet, skönhet, färg/form, kunskap, 
intresse (ekonomiskt, vetenskapligt) och tolkning av ”funktion”. Generellt 
kan sägas att människor i samma kultursfär värderas högst (vilket speglas i 
nyhetsrapporteringar), sedan andra människor, sedan däggdjur eftersom de 
liknar oss, sedan ting och saker som är meningsbärande och betyder något i 
våra liv. Populärkulturens skräckfilmer med insekts- och amfibieliknande 
utomjordingar berättar för oss vilka slags morfologiska former vi anser vara 
mest frånstötande887. Den i folkmord och krig typiska ”avhumaniseringen” 
av offren, genom medierad propaganda och konkreta praktiker, berättar om 
vilka arter som står lägst i hierarkin: kackerlackor, råttor, och löss.888 Den 
ultimata gränsen i rangordnandet – i praktiken även för djupekologer och 
djurrättsaktivister – är dödliga och snabbspridande virus, bakterier och para-
siter889. Här finns ingen möjlighet till identifikation. Detta brukar, i kritik 
mot exempelvis djupekologer som Arne Næss, som hävdar allting levandes 

                               
887 Se exempelvis Beginning of the End, Earth vs Spider, Kingdom of the Spiders och Empire 
of the Ants (Bert I. Gordon 1957, 1958, 1977, 1977). Gordon gjorde 10 filmer om jätteinsekter 
1954–1957, vari den huvudsakliga intrigen är att jättelika insekter hotar människorna. Många 
har tolkat monsterinsekterna, men också UFOs, som symboler för kommunismen, men få har 
sett dem som symboler för, eller snarare gestaltningar av, djuren själva, och vilken syn på 
dessa som filmerna speglar. 
Även i science-fiction-filmer antar ofta de främmande varelserna förstorade insekters 
morfologiska drag och anatomi, exempelvis i Quatermass and the Pit (1967), där insektslik-
nande varelser hittas i ett fem miljoner år gammalt rymdskepp under en tunnelbana; Star Ship 
Tropers (Paul Verhoeven 1997) där insektsliknande varelser hotar att ta över jorden, och 
Spiders (Gary Jones 2000) där ett DNA-experiment på en rymdstation leder till en korsning 
mellan alien och spindel som växer och replikeras. De på människor parasiterande varelserna 
i Alien (Ridley Scott 1979) påminner om en blandning av stor vårtbitare och bläckfisk med en 
djuphavsfisks käftar (http://www.hrgiger.com/frame.htm). Den är i sina olika stadier – och det 
är just själva förvandlingsstadierna som också gör varelsen mer skrämmande och okontroller-
bar – en blandning mellan alla de olika organiska former vi räds: skorpion, insekt, mask, haj, 
vassa kanter, krokodil, slem, och i parasitstadiet, som en stor mjuk jättekrabba/bläckfisk. Den 
väldiga spindelliknande ”drottningen” lägger ägg långt inne i en fuktig grotta. Dock är själva 
bålen och benen på den fullvuxna varelsen antropomorfa. I filmen Independence Day (Roland 
Emmerich 1996) däremot, är benen på varelsen helt insektsformade. Se även Spindelmonstret 
”Honmonstret” (Shelob) i Sagan om konungens återkomst (Peter Jacksson 2003). Ett undan-
tag som visar insekter i positiv dager är filmen Microcosmos: Le peuple de l'herbe (Claude 
Nuridsany, Marie Pérennou 1996). 
888 I folkmorden i Rwanda användes dessa liknelser i radioutsändningar, i likhet med den 
nazistiska retoriken om oönskade folkgrupper under andra världskriget. Mamdani, When 
Victims Become Killers, 2000, Anton Blok, “The Enigma of Senseless Violence, i Meanings 
of Violence, 2000, s. 29. Jfr Virgil Kit-yiu Ho: ”Butchering Fish and Executing Criminals: 
Public Executions and the meaning of Violence in Late Imperial and Modern China”, i Mean-
ings of Violence, s. 141 ff. 
889 Exempelvis Guineamasken, som blir en meter lång och lever i människokroppen i ett år 
innan den bryter genom huden för att släppa ifrån sig sina larver. Genom filtrering av vatten 
hoppas man att masken skall vara utrotad 2009 (”Plågsam mask snart utrotad”, Vetenskapsra-
dion 2006-04-06). 
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rätt till självförverkligande890, framföras som det främsta beviset på att vi 
alltid kommer att utgå från mänskliga intressen. Också i museernas samling-
ar bekämpas arter (exempelvis larven av ”Museiängern” som gärna angriper 
insektsamlingar och uppstoppade djur) som bryter ner kropparna av de andra 
arter som skall sparas och ställas ut. I Patrick Süskinds storsäljande roman 
Parfymen (1990) liknas huvudpersonen vid en blodsugande fästing för att 
hos läsaren framkalla bilden av hur vidrig denne huvudperson är. Hierarkise-
ringen tar sig också uttryck i att samtliga svenska fisketidningar (iakttaget 
15/12 2006 på välsorterad pressbyrå, Centralen, Stockholm) har omslag med 
glada män som stolta håller upp stora döda fiskar. Andra slags jakttidningar 
skulle inte tillåta så närgångna omslag på jägarna och deras byten. Denna 
rangordning är också välkänd i den paradoxala utsagan: ”jag är vegetarian 
men äter fisk”. Fiskarna antas på grundval av sitt utseende vara mindre käns-
liga än andra djur891. Vårt förhållande till andra varelser är fyllt av ambiva-
lenser och paradoxer. Peter Singer tar exempelvis upp hur hönsfågel undan-
togs från Storbritanniens fågelskyddslag från 1954. Lagen föreskrev tillräck-
ligt stor bur för att fågeln skall kunna sträcka ut sina vingar, med reservatio-
nen ”Detta stycke skall dock ej tillämpas om hönsfågel.”892 Här ser vi tydligt 
hur hierarkiseringen i fråga om värdering utgår från ett ekonomiskt-kulturellt 
tänkande (man tränger ihop för att reducera byggnads- och utrustningskost-
nader), som innebär att matdjur ofta rangordnas lägre än andra. Detsamma 
gäller grisen, som, i mänskligt antropocentriska mått mätt är lika ”intelli-
gent” och social som hunden, men vars exploatering i slutna djurfabriker 
ändå accepteras. Omvänt upprörs européer och amerikaner över hur hundar 
föds upp och äts i asiatiska länder. 

På museet kan hela modernitetens ambivalenta eller motsägelsefulla rela-
tion till andra livsformer sammanfattas: Handen som smeker och samtidigt 
slår, reflektion över gulliga eller ståtliga djur som med ett snabbt perspektiv-
skifte (”caring and killing”) avslöjas som döda (uppstoppade, preparerade), 
speglar ett samhälle där människor upprörs över misshandlade säl-, björn- 
eller hund-ungar på TV, samtidigt som en god köttstek står på tillagning i 
köket. 

I Pollans tanke om en ”trädgårdsetik” ingår tanken på att vi alltid måste 
utgå från antropocentrism, men liksom många andra, diskuterar han inte 
hierarkiseringen av annanhet, troligen på grund av en oreflekterad ”djur-
blindhet”.  

                               
890 Næss, Ekologi, samhälle och livsstil. Ukast till en ekosofi, s. 6, 283 ff. 
891 Det finns givetvis många andra argument för denna praktik. Många strängt kristna var från 
medeltid och framåt vegetarianer då köttätandet symboliserade det fallna tilllståndet, och 
vegetarianism symboliserade själens triumf över köttet. Dock var fisk accepterat: dels för att 
köttet saknade blod, dels för att de inte producerades genom sexuellt umgänge, enligt Tho-
mas, Människan och naturen, s. 329. 
892 Singer, Djurens frigörelse, s. 135. 
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Det intressanta med djuretiken, exempelvis i Peter Singers tappning, är att 
den inte hierarkiserar djur eller människor efter godtyckliga estetiska eller 
sociala kriterier, såsom vanligt är (”It is not surprising that we fail to see the 
ways in which we destroy our environment when our views of nature are so 
myopic and so concentrated on the charismatic, the cute and the cuddly.”893), 
och inte heller efter förnufts- eller språkkriterier, såsom vanligt varit inom 
filosofin894, utan efter ett lidandekriterium, som inte gör skillnad mellan gul-
ligt/stilig eller ful varelse895. Även om man naturligtvis kan diskutera dem så 

                               
893 Hancocks 1992 citerad i Davis, Museums and the natural environment, s. 225. 
894 Skillnaden mellan djur och människor har länge varit en central diskussion. Man har talat 
om frånvaron av själ, förnuft, förmåga att planera, självmedvetande och självreflektion, språk, 
förmåga att tillverka redskap, förmåga att laga mat, förmågan att skapa konst (på Visby 
konstmuseum kunde man i augusti 2004 se citatet: ”Först när människan började göra konst 
blev hon människa. Inget annat djur skapar konst”) förmåga till politik, ägandet av privat 
egendom, upprätt gång, förmåga att skratta (Anders Piltz talar också om förmågan att gråta) 
osv. Jfr Thomas, Människan och naturen, s. 31 ff.  
    Se exempelvis filosofen Luc Ferry, som mot ”den moderna zoofilin” vill dra en lans för en 
humanistisk världsbild. Konstruktionen av det mänskliga innebär hos honom, med referens till 
Kant, Rousseau och Sartre, framför allt att människan förstås som ”fri varelse”, till skillnad 
från ”naturvarelse”, att ”hon till skillnad från djuren undgår naturens kretslopp”. Hon träder in 
i kulturen och den moraliska sfären, hon har en historia, till skillnad från djurriket som uppvi-
sar en ”fullständig kontinuitet.” Hon är den enda varelse som inte är determinerad av de natur-
liga betingelser hon fötts in i (Ferry, Den nya ekologiska ordningen, s. 29, 34, 151). Mot 
Singer, som lyfter fram lidandets kriterium, betonar han ”frihetens kriterium”, som defineras 
som ”förmågan att lösriva sig från naturen, att motstå själviska intressen och drifter, ett krite-
rium som hela den från Rousseau och Kant utgående traditionen för fram för att skilja mellan 
det djuriska och det mänskliga.” (Ferry, a.a., s. 62, 73). ”Fram tills motsatsen har bevisats har 
djuren ingen kultur, utan endast vanor och levnadssätt, och det säkraste tecknet på denna 
frånvaro är att de inte överför något nytt släktarv från generation till generation” (s. 73). Han 
håller dock med om att lidandet och andra tecken såsom hängivenhet och intelligens gör att vi 
bör respektera och ta hänsyn till djuren. (Ferry riktar framför allt sin kritik mot djupekologi 
och tanken om ”naturen” som rättsubjekt. Vi måste alltid göra antropocentriska val om vad 
som bör respekteras och vad som tvärtom bör bekämpas, t.ex hiv-viruset (s. 175 ff).) 
    I Vansinnets historia berättar Foucault om hur den vanvettige under vad han kallar ”den 
klassiska epoken” (1600 och 1700-talet) bedömdes som djurisk, inte som sjuk. Frånvaron av 
förnuft betecknade det djuriska, och eftersom de var djuriska var de härdade och behövde ej 
skydd utan kunde låsas in nakna i burar. Vansinnets historia, s. 85–88. (Tvärtom kunde män-
niskan transformeras till djur genom att man tar ifrån henne kläder, låta hår och skägg växa, 
samt låter henne ligga i sin egen avföring, såsom man behandlade fångar i det förmoderna 
Kina (Virgil Kit-yiu Ho: ”Butchering Fish and Executing Criminals: Public Executions and 
the meaning of Violence in Late Imperial and Modern China”,2000). Se även Anders Piltz, 
”Det mänskliga – hur tolka det? Humanisterna kommer svaret närmast”, Dagens Nyheter 
2005-11-16: ”Människan kan, i häpnad över sina förunderliga och förfärande möjligheter, 
dröja på steget och betänka det faktum att hon tänker och att svaren inte är givna. Evolutionen 
har i människan hunnit upp sig själv och börjat ställa frågor. Människan kommer aldrig att till 
fullo förstå vem hon själv är, eftersom hennes hjärna inte är tillräckligt sofistikerad för att fullt 
ut kartlägga hur sofistikerad den är. Inga mätmetoder ger tillträde till hela verkligheten.” 
 
895 Singers kriterier gäller förmågan att känna. Vi kan aldrig säkert veta om en varelse lider 
eller känner välbehag, men vi kan tolka kända tecken: det vrider sig, grimaserar, drar sig 
undan, skriker, jämrar sig, visar tecken på rädsla vid utsikt till upprepande, osv. och andra 
beteenden i situationer vi själva skulle känna smärta i. ”Nästan alla de yttre tecken som leder 
oss att anta smärta hos andra människor kan iakttas också hos andra arter, särskilt de arter som 
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finns det i dessa typer av filosofiska resonemang en potential att komma 
undan problemet att även om jag intalar mig själv att jag är en del av helhe-
ten, av omvärlden, exempelvis genom ekologiska kunskaper eller andliga 
läror, så upplever jag det inte så i mitt förkroppsligade ”varande-i-världen”. 
Eftersom vi har svårt att komma fram till denna upplevelse, så kanske djur-
etiska teorier (som man kan säga är partikularistiska, atomistiska, individua-
listiska), i kombination med ekologisk kunskap (som man kan säga är holis-
tisk) är en väg fram till en insikt om att det inte finns ett tomrum eller en 
gräns mellan jaget och omvärlden. Humanisten kan då, med biologi och 
ekologi, fylla detta ”tomrum” med materia, och genom djuretiken medvetan-
degöra andra medvaranden/medvetanden. 

I filmen En obekväm sanning (2006) med Al Gore, som jag omnämnde i 
analysen av utställningen Uppdrag: Klimat, får vi i en kort scen se en anime-
rad isbjörn som inte hittar något isflak att klättra upp på, eftersom isarna 
smälter. Den simmar och simmar i det kalla, ödsliga vattnet under en natt-
mörk himmel och det enda lilla isflak den äntligen hittar, brister mitt itu när 
den försöker klättra upp på det. Med en tung suck ligger den så helt stilla i 
det ödsliga vattnet och i en överblicksbild ser vi att det inte finns några fler 
isflak inom räckhåll. Berättarrösten säger att idag kan björnar få simma mil 
utan att hitta is, och att det är ett nytt fenomen att björnar drunknar. Här hörs 
en tydlig reaktion av biopubliken i form av suckar eller små utrop.  

Denna scen har fått skarp kritik för att spela på känslor (i exempelvis 
DN:s recension896), men vad är det egentligen som händer här? De abstrakta 
rapporterna om drunknande djur konkretiseras. Vi kan identifiera oss med de 

                                                                                                                             
är närmast släkt med oss – däggdjur och fåglar.” Nervsystemet liknar vårt, och reagerar fysio-
logiskt som vårt i situatationer vi skulle känna smärta i.” Indikationer för om en varelse har 
intressen, dvs. har förmåga att lida och känna välbehag, är således 1. Beteende, samt 2. Likhe-
terna med vårt nervsystem (Singer, Djurens frigörelse, s. 40 f, 193). I den första upplagan drar 
Singer gränsen mellan räka och ostron, men ”är vi tveksamma bör vi ta det säkra före det 
osäkra”, och därför är det lika bra att avstå även från mollusker (195 f). Den implicita hierar-
kisering som Singer gör är alltså: 1. Däggdjur med normalt nervsystem, 2. Andra djur med 
nervsystem, 3. Växter och mineral (känner inget.). Andra relevanta kritierier är: Självmed-
vetande; Förmåga att tänka framåt och ha förhoppningar och ambitioner för framtiden; För-
mågan till ansvarsfulla relationer. Dessa är ej relevanta för frågan om smärta, men dock för 
frågan om liv om man måste välja. En varelse som lever ett sådant liv är mer värdefull än en 
som inte har dem (s. 50). Således är även Singers etik hierarkisk med utgångspunkt i antro-
pomorfa tecken och egenskaper. Se även Lundmark, Människan i centrum. En studie av an-
tropocentrisk värdegemenskap, s. 145 f, 148. Andra strömningar, t.ex. Tom Regans rättig-
hetsperspektiv, kritiserar Singers utilitarism och menar att alla individer som har ett innebo-
ende värde, vilka han menar är normala däggdjur som är ett år eller äldre, har moralisk rätt till 
liv, oavsett upplevelser, medan t.ex Baird Callicotts ”ecocentriska” etik utgår från naturen 
som helhet och inte individer. (Callicott anser att husdjuren är skapelser av människan, liksom 
ting, och därför inte lika moraliskt signifikanta som vilda djur (Lundmark, Människan i cent-
rum. En studie av antropocentrisk värdegemenskap, s. 176), vilket enligt min tolkning får till 
paradoxal följd att människan inte anses vara del i denna helhet. Ändå kommer till syvende 
och sist ändå människans intressen först (ibid., s. 178) 
896Johan Croneman, ”En obeväm sanning. Miljöskräckis. Al Gore varnar för undergången”, 
Dagens Nyheter 2006-09-08. 
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simmande tagen och de trötta suckarna, vi känner hur trött björnen är i krop-
pen efter oändligt lång simning – vi känner helt enkelt igen oss i beteende, 
morfologi, rörelsemönster och reaktioner. Om det är grunden för ett erkän-
nande och förståelse av den Andre (djur med ”sympatiska drag” blir också 
symboler för oskyldig, ren natur och här förstärker också den vita färgen 
oskulden) är det förståeligt att de mindre sympatiska och karismatiska dju-
rens existens måste legitimeras och förstås med hjälp av deras funktion i en 
”ekologisk helhet”, eller utifrån andra insikter om dess existens. 

Avslutning 
Varken herraväldesattityden eller den romantiska attityden är fruktbara. Na-
turen är varken mekanisk maskin, ondskefullt kaos eller, som i den roman-
tiska traditionen, ”levande organism, moder och närande amma, dynamisk 
och kreativ […] genomströmmad av ande och därför god”897. ”Den” är inte 
heller ett orört landskap som man åker ut till. Naturen finns inte annat än 
som en gigantisk samlingsbenämning på en mängd fenomen som vi framför 
allt under 1800- och 1900-talet gjort till kuliss, åskådningsobjekt eller exter-
nalitet, och därmed också något vi kan säga oss ha en ”relation till” eller 
”syn på”. Det finns en verklighet eller värld, i vilken vi alla ingår, och som 
vi alla påverkar. Natur och kultur är analytiska abstrakta kategorier i ett se-
miotiskt skillnadsspel, för att vi lättare skall kunna tala om denna värld, men 
som kanske bara gör det svårare att förstå den.898 Detta skillnadsspel har fått 
konsekvenser i en kosmologi där kultur och natur upplevs och konstrueras 
som strikt skilda områden, separata sfärer med eget liv, och denna kosmolo-
gis kontingenta karaktär framträder i kontrast mot kosmologier där denna 
distinktion inte existerar. Vi måste använda, införliva och transformera den-
na värld för att överleva. Men med en icke-dualistisk syn på natur och kultur, 
en ”trädgårdsetik” snarare än en ”vildmarksetik”, och i evolutionära termer 
som överskrider eller utraderar natur och kultur, kan vi ställa oss frågan: 
Vilken slags verklighet (miljö) vill vi ha, på lokal och global nivå? Hur långt 
in i framtiden är det rimligt att omsorgen och planeringen sträcker sig? Natur 
och kultur ersätts med orden värld och verklighet, och den världen har vi 
trots allt, i jämförelse med andra arter, relativt stor makt att forma.  

Kraniedjur – en alternativ avslutning 
Termen ”kraniedjur” refererar till en naturvetenskaplig men kanske inte så 
välkänd klassifikation: kort sagt alla djur som har ett kranium899. Och krani-
                               
897 Johannisson, ”Det sköna i det vilda”, i Paradiset och vildmarken, s. 22. 
898 Här skulle man givetvis kunna invända att också ”verklighet” eller ”värld” är analytiska 
kategorier som man på olika sätt kan problematisera men så långt vill jag inte sträcka mig. 
899 Per Lindskog & Lars Werdelin, ”Systematik och evolution i sökandet efter livets ordning”, 
i Engström (red.), i Naturen berättar, s. 131 ff. 
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ets främsta uppgift är att bära ansiktet och skydda hjärnan. Varför jag näm-
ner det här har ingen vetenskaplig poäng i traditionell bemärkelse. Det är ett 
för mig nyupptäckt och vackert, kanske sublimt, ord som både konnoterar 
dödens historiska symbolik, och som kan konnotera dödens demokrati och 
livets likhet inte bara bland människor utan bland alla varelser med kranier. 
Det är givetvis ett exkluderande begrepp, men i alla fall långt mer inklude-
rande än människa, primat eller däggdjur. 

Jag vill avsluta med de sista raderna ur Harry Martinssons Aniara, en text 
som på olika sätt återkommit i avhandlingens empiri och teori. Med sina 
olika bottnar ger dessa rader mångtydiga betydelser även till denna text. När 
vi kommer in i citatet har skeppet, eller ”goldondern” Aniara, som på sin 
evakueringstur mellan jorden (”Doris”) och Mars kommit ur kurs, färdats i 
mer än 24 år på sin resa utan slut. Efter riter, fester och besvärjelser har det 
blivit alltmer tyst och livlöst. De sista överlevande har samlats vid Mimas 
grav: 

 
Jag skruvar lampan ner och bjuder frid. 
Vårt sorgespel är slut. Jag återgav 
med sändebudets rätt från tid till tid 
vårt öde speglat i galaxens hav. 
 
Med oförminskad fart mot lyrans bild 
i femton tusen år goldondern drog 
likt ett museum fylld av ting och ben 
och torra växter från Doris skog. 
 
Bisatta i vår stora sarkofag 
vi fördes vidare i öde hav 
där rymdens natt oändligt skild från dag 
en glasklar tystnad välvde kring vår grav. 
 
Vid mimans gravplats stupade i ring 
till skuldfri mull förvandlade vi låg 
förlossade från bittra stjärnors sting. 
Och genom alla drog Nirvanas våg. 
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Summary 
Man’s relation to nature is a wide and complex field of study. Even in the 
formulation “relation to” there is a dualistic presumption of “man” as some-
thing outside nature and nature as an object to which man relates. In this 
thesis I study constructions of nature, culture, animals and humans, normal 
and abnormal, in current exhibitions in the Swedish Museum of Natural His-
tory, Stockholm, Natural History Museum, Gothenburg, and films in the 
giant screen movie theatre Cosmonova which is part of the Swedish Museum 
of Natural History. I also bring in short analyses of the Natural History Mu-
seum in London and the Army Museum in Stockholm.  

The overarching perspective is that reality is socially and culturally cate-
gorised and constructed. This means that reality is interpreted through 
norms, values and metaphors, even by scientists, and that this also has con-
sequences for museum exhibits. An important point of departure is anthro-
pologist Mary Douglas’ theory of classification. We order the world in dif-
ferent categories and that which does not fit in a category becomes a prob-
lematic anomaly which therefore often becomes excluded and taboo-laden. 
The museum is a traditional actor categorising reality. What kinds of orders 
and hierarchies do we see here?  

The focus of this thesis is the environment question and the dualism of 
nature and culture. How is the border between nature and culture drawn? 
How are environmental problems constructed and understood? Are andro- 
and anthropocentric assumptions about sexuality, reproduction and family 
projected, and in that case how? How is the animal, the human, the human 
body and its relation to the world understood? Museums have often been 
criticized for “the white mans gaze”, and for producing stereotypes of other 
people, but what about stereotypes of other beings?   

My analytical tools as well as theoretical starting-points are semiotics, de-
construction, discourse analysis, rhetoric and visual studies. I use the classi-
cal semiotic concept “sign” for both visual and textual representations. A 
sign is an element that we interpret in its context and whose meanings al-
ways arise in context. The famous deconstructive slogan “There is nothing 
outside the text”, is often misinterpreted as reductive: In semiotics and de-
construction “text” is defined as everything that we give meaning. These 
signs form narratives and discourses about reality. In a museum these narra-
tives are often produced with the intention of being understood by the poten-
tial visitor; “to convince”, which is the classical definition of rhetoric. The 
visitors always create their own understandings and narratives, but because 
the intention of the exhibition is to be pedagogical, we can say that its mean-
ings are more “locked” than for example a modernistic art work with which 
the artist did not have the intention to say anything particular. I understand 
discourse as a way of writing and speaking about a particular subject; a 
structure of interrelated concepts that frames and puts limits to what can be 
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said and not be said in particular contexts, which has been formed in a par-
ticular space and time.  I define deconstruction as a way to problematize 
conventional philosophical dualisms as well as taken-for-granted societal 
institutions that differ historically and culturally. 

The metaphor of the title of this thesis, Theatre of Nature, refers to the 
performative aspect of exhibitions. In museums science tells us its stories 
through collected objects, texts, images, models, sounds and films. The sys-
tematic taxonomic exhibitions were dominant in modern museums until the 
end of the nineteenth century, when they in many museums began to be 
complemented with dioramas. Dioramas are three-dimensional museum 
displays or scenarios, in which – in the case of natural history museums – 
mounted dead animals and specimens are arranged to look alive in “their 
environment”, and whereby the arrangement often merges into an illusory 
painted background. The dioramas, as well as other forms of display can be 
understood as performative acts where the mounted specimens, models and 
reconstructions teach the visitor the order of nature and reality: a kind of 
performativity of science. In contrast to other common metaphors such as 
palace, temple or cathedral, which have been used in history as well as in 
recent museum studies900, “theatre” refers to the exhibitions as something 
ever-changing, contemporary and narrative. 

In this thesis, history is treated in two ways: First the history of museums, 
where I understand modern museums in the context of the Enlightenment, 
nationalism, modernity and colonialism, and secondly the history of “man 
and nature” in a European or western context, where the socio-economic 
changes occurring from the end of the eighteenth century and onwards play a 
critical role in the changes in our relation to the world and our understanding 
of it. Here I construct a model in which I try to illustrate our ambivalent rela-
tion to other species in a historical perspective:  

               Pre-industrial Society                   Industrial society 

 

Practice   Closeness   Distance 

 

Theory   Distance   Closeness 

                               
900 For instance in Jenny Beckman’s Naturens palats (Natures Palace) (1999), a study of the 
Swedish Museum of Natural History between 1866 and 1925, which in this study has been 
important in understanding and writing the historical context. 
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This model – although somewhat dichotomous and simplified – aims to nu-
ance a common understanding that the process of modernization has meant a 
simple process of more and more distance to other species and organic proc-
esses. In practice, meaning work and daily life, we have in general become 
more physically distanced and detached from other species: the production 
of food is for example most often beyond our sensory experiences. But in 
theory, we have new ways of thinking that points to our relationship with 
and dependence on other species, like for example evolutionary theory, ani-
mal ethics and ecology. In some senses this has changed the monotheistic 
ideology of man as the crown of creation and image of God. My model can 
of course be developed and nuanced with more variables and aspects to bet-
ter capture our multi-layered and complex relations. 

The museum can be understood as a physical sensory distancing but a 
closeness of the eye. If the museum is a second-order simulation in Baudril-
lard’s terms, with three-dimensional full-scale bodies with skin and fur, the 
film can be understood as a flat simulation of the third order, but at the same 
time the film gives us a chance to see things, places and movements that we 
have never seen before. The museum is typical for modernity in the way that 
it tries to control and classify the world, to enclose certain areas in reserves 
in order to develop the rest of the world, and to tell the story of scientific and 
human progress. The stuffed animals are typical for the attempt to arrest 
death, classify and typify the Other and control organic processes. They are a 
kind of relic from the time when most modern museums were inaugurated 
(based on scientific academies grounded in the eighteenth century), and be-
cause one essence of modernity is novelty, innovation and neophilia, the 
stuffed animal, though still produced for exhibitions and private homes, has 
become associated with something old. 

As a continuation of the history part of the thesis and as a backdrop for 
my environmental perspective, I draw the outlines of the establishment of 
the environmental question in public debate, politics and science from the 
1960s onwards. I also present environmental sociology and green cultural 
studies and the constructivist positions within these fields: Environmental 
problems and risks are something that are formulated in interaction with 
different actors and interests in politics, science and economy. These actors 
interact in their turn with media who select the news and how it is to be pre-
sented, under which heading, in which category etcetera. According to Ul-
rich Beck’s theory of Risk Society, risks or hazards are, in late modernity, 
often invisible and beyond our sensory experience, and therefore dependent 
on experts who study reality from the positions of conflicting paradigms and 
discourses. The museums are also actors in this process. 

The empirical focus is on the permanent exhibitions in the Swedish Mu-
seum of Natural History (Naturhistoriska riksmuseet), all produced 1989–
2004 and studied 2000–2007: 4 ½ Billion Years: The History of Earth and 
Life (1995), Swedish Nature (2002/3), Life in Water (1997), Polar Regions 
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(1989), Marvels of the Human Body (1999), Mission: Climate Earth (2004), 
The Nature Cabinet (2001), Treasures from the Earth’s interior (2002)and 
Expedition: Space (2000–2004). The empirical focus is also on the films at 
the giant-screen IMAX-theatre Cosmonova: Australia: Land Beyond Time 
(2002), Roar: Lions of the Kalahari (2003), Coral Reef Adventure (2003), 
Mystery of the Nile (2005), Forces of Nature (2004), The Human Body 
(1999) and Extreme (2000). In the beginning of the 1990s this big and influ-
ential museum near Stockholm University (inaugurated in 1916 but with a 
longer history in other buildings), replaced its systematic exhibitions with 
more interactive, narrative and thematic ones. In the exhibition Swedish Na-
ture, which opened in 2002 with the aim of showing different habitats, spe-
cies, evolution and ecology we can still see the traditions of the classical 
habitat diorama in elements such as painted backdrops and mounted animals. 

The pattern found in the analysis is that no conventional signs of human 
culture, especially not industrial modern culture are presented. Nature is thus 
constructed as “wild Nature”. This also means that domesticated animals and 
plants are absent. In Mary Douglas’ terms they become anomalies between 
nature and culture; a strong dichotomous classification in western thought. 
Therefore, narratives about co-evolution between man and other species are 
absent, narratives that could be keys to a debate about environmental ques-
tions. Man is understood as the “anatomical man” in separate exhibitions, 
where the machine still is the root-metaphor for the body, even though it is 
not as strong as it has been during the greater part of modernity. The ‘man as 
machine’ metaphor, I argue, results in an understanding of man as an inde-
pendent being, disconnected from the rest of the environment. In the exhibi-
tion Marvels of the Human Body as well as in the film The Human Body and 
in Human Biology woman and man, boy and girl also are represented ac-
cording to stereotyping patterns and the mother is in both cases represented 
with an iconography that can be traced back to the Mother and the Holy 
child, an iconography that gained a new meaning at the end of the eighteenth 
century with the emergence of the bourgeois family. 

Another major pattern or theme is the gender-performing stuffed animals. 
The male almost always take the front-position, literally in the spotlight, 
rising up and towering over the female/s (for instance in carpercaillie, roe-
buck, red deer and sea elephant) and sometimes also its young, forming a 
little nuclear family, although in one text he is described as having “harems”. 
In the exhibiting texts the narrative of natural selection is dominant and re-
petitive. The texts often start with an active male (whether in mating games 
or other activities), but they also in their subjugated parts give way to the 
theory of female sexual selection, where the female takes an active part. 
Representations of non-reproductive sexual behaviour (homo-, bi- etcetera) 
are absent in the exhibitions until the temporary exhibition I Love U in the 
Natural History Museum in Gothenburg 2006–2007. Several biologists have 
in recent times pointed out that sexual behaviour like homosexuality, bisexu-
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ality and masturbation is common among several species, for instance lions, 
dolphins and elephants. The excluding pattern is also represented in the film 
Roar: Lions of the Kalahari in which the male is described as the King and 
the females as mother and sisters. The female is never described as Queen, 
even though it is the female that hunts.  

The texts, especially in Sweden’s nature, also emphasise that the animal 
cannot think. It’s active and smart choices when it comes to choosing food or 
mating, cannot be understood in terms of thinking, but should be understood 
as inherited genetic automatic behaviour. The Cartesian dualism and under-
standing of the body as machine and the animal as an automatic body with-
out mind/soul, thereby receives new content with the genes as causal mecha-
nisms in the automata, and the term “thinking” becomes reserved for hu-
mans, illustrating how the human/animal boundary works. 

I also study a marginalized phenomenon in the history writings of muse-
ums: the cabinet of curiosity and the so called abnormal and strange. In the 
pre-modern cabinet of wonder the categories of naturalia and artificialia 
were mixed, a mixture that the modern museum condemned as unscientific, 
primitive and chaotic. I pose the question if this phenomenon, hidden during 
modernity and being for the museums somewhat embarrassing, can be a key 
to marginalized narratives and issues such as co-evolution, environmental 
questions, “abnormal” morphology and behaviour etcetera. Original materi-
als that used to be part of older exhibitions, for instance organs in jars, have 
been replaced by plastic models or one-dimensional representations. There-
fore those old objects become, in themselves, something curious; in Julia 
Kristeva’s sense something abjectal; something that neither is object nor 
subject, something that reminds us that we are mortal living beings and not 
immortal machines, and whose absence can be said to strengthen the idea of 
man as a closed individual detached from the rest of the world. 

The exhibition Mission: Climate Earth, which has been open since 2004, 
marks a turning point in my analysis, as well as in the exhibitions observed 
during my period of study. Here man is present as an actor in the changes of 
nature, and the message is clear: global warming is caused by man and it is a 
question of justice, cooperation, and action on every level in society: from 
the political to the individual. My analysis shows that the environmental 
discourse present in this exhibition is ecological modernisation: the idea that 
environmental problems can be solved within the existing structures of capi-
talism and technical engineering. This discourse has been dominant since the 
end of the 1980s and especially since 1992. Its message is that economic 
growth and sustainable development are compatible. New technology and a 
steering of market mechanisms can solve the pollution problems. I prob-
lematize important elements in this discourse from different perspectives. 
Historical studies show for instance that economic growth was a concept that 
came into use following the Second World War. In classical economics, the 
resources were considered to have limits, but after the second word war the 
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idea of no limits was proclaimed with the emergence and establishment of 
neoclassical economic theory. In the exhibition Mission: Climate Earth the 
theory of neoclassical economics paradoxically becomes more naturalized or 
taken for granted than the theories of the climatology. 

When it comes to the Natural Museum in Gothenburg I present the per-
manent systematic exhibition stemming from the inauguration in 1923. It 
mirrors a view of nature as a “Scala Naturæ” and it was partially changed 
during the late 1950s and after. Here I focus on the exhibition Ecology 
(1977–2006) were modern man is understood as the animal who has de-
stroyed nature’s balance. This discourse can be derived from the discipline 
of (the 1970s and early 1980s version of) human ecology that sees a conflict 
between modern man and nature, between industrialism, growth in human 
population, and sustainable development. It understands nature as a balanced 
system. This discourse can be juxtaposed  with the positive narrative of pro-
gress and the discourse of ecological modernisation in the exhibitions Treas-
ures from the Earth’s interior and Expedition: Space, but especially in the 
above mentioned Mission: Climate Earth in the Swedish Museum of Natural 
history, where economic growth and technical development are seen as 
compatible with a sustainable development (even though in Expedition: 
Space, there is an ambivalence represented, for instance, in an element 
which refers to the dystopic Nobel prize-winning epos Aniara from 1956 
written by Harry Martinsson). 

An important conclusion is that both the Swedish Museum of Natural 
History in Stockholm and the Natural History Museum in Gothenburg re-
produce the nature/culture dualism but in different ways and within different 
discourses. Even though both sides could be seen as opposing each other, 
both follow a kind of “wilderness ethics” that sees nature as a system exter-
nal to the activities of man. In Sweden’s nature, for instance, no sign of 
modern human culture is represented, not even forestry. In Mission: Climate 
Earth there is an implicit division between nature and economy, because of 
the use of neoclassical economic theory which understands nature as an ex-
ternal box in its models of society. 

In Army Museum in Stockholm I analyse an element which introduces the 
permanent exhibitions opened in 2000: a group of chimpanzees that fight 
under the heading “Chimpanzee war”. Signified in the text as “our nearest 
relatives among the primates” and arranged beside a model of a white man in 
modern military attire, they frame the explanation for the existence of war 
and violence. The scenery challenges traditional museological categories: 
museums of cultural history seldom include representations of animals as 
explanations for human behaviour. In the analysis I discuss and problematize 
this representation from other biological and sociological perspectives. 

In the concluding part of the thesis I discuss the possibility for the post-
modern museum to mix traditional museological and disciplinary categories, 
and to conduct their exhibitions according to themes rather then according to 
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disciplines. With sociologist Ulrich Beck and Marteen A. Hajer who both 
call for the importance of arenas for reflexive, sub-political discussions, I 
also discuss the possibility for museums to become such arenas for reflexive 
discussions between science, politics and society. 

 I also discuss the nature/culture- dichotomy in theoretical terms, drawing 
from different writers such as Kate Soper, Michael Pollan, Donna Haraway 
and Tim Ingold. How can we deconstruct or at least problematize this dual-
ism? Philosopher Kate Soper makes a distinction between “ecologists” who 
see nature as a “pre-discursive domain” which is exploited and polluted, and 
“postmodern cultural theory and critics” who sees nature as discursively 
constructed. Soper wants to problematize both sides, suggesting that both the 
“nature-endorsing” and the “nature-sceptical” side must be more conscious 
about what they ignore and politically repress. “Ecologists” must learn from 
postmodernism, for instance that the nature they want to protect often is a 
result of human activity and values and that relations to the non-human 
world are always historically mediated, and thus culturally constructed. “Na-
ture-sceptical postmodernists/constructivists” must see that the constructions 
of which they write are composed of some existing things. Their use of lan-
guage can hide that there are processes and structures that are not produced 
by human activity. 

Writer Michael Pollan discusses the dualism of nature and culture in the-
ory and practice with his own garden as a case-study. In a romantic spirit and 
with inspiration from Thoreau he wanted an uncontrolled garden in the 
woods – a reaction to the traditional American lawn. But soon reality in the 
shape of different kinds of troublesome species ruined his ambitions. He 
introduces the concept of Garden ethics in contrast to the Wilderness ethics, 
which he means has dominated American thought. Wilderness ethics leads to 
a vision of nature either as something to be dominated and devastated in the 
name of Progress, or as something to be put behind fences in Nature reserves 
– sacred places to visit for a break from modern life. According to garden 
ethics nature is not something “out there” but something we have to deal 
with everywhere and everyday. Even Nature reserves are consequences of 
human decisions and activity, and nothing pristine: The landscape and its 
species were formed and used by human hands before the Europeans came 
and reshaped the woods. Both Soper and Pollan point out that nature can 
never have an intrinsic value because the value is always decided by people 
in relation to the interests of people.  

In Companion Species Manifesto (2003) Donna Haraway writes about co-
evolution as the rule, not the exception among all living beings, with the 
history of the dog-man-evolution as a case-study. She talks about “co-
habitation, co-evolution, and embodied cross-species sociality”901. She also 

                               
901 Haraway, Companion Species Manifesto, s. 4. 
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uses the concepts naturecultures, material-semiotic and biosocial to describe 
reality. 

My argument concerning the dualism of nature and culture is quite sim-
ple: Instead of talking about nature and culture and natural and cultural, we 
should try to specify the concepts more, to avoid reproducing this meta-
physical dualism. The nature/culture-dualism is often understood, for exam-
ple in anthropologist Lévi-Strauss texts, as a basic cognitive distinction in 
the human mind. But I argue that nature and culture, as well as any other 
dualism is an arbitrary signification. There are languages and cosmologies in 
which this distinction does not exist. 

In sum, through the analyses of the exhibitions and through these writers I 
suggest some “key figures” or concepts to think with for overcoming the 
dualism: co-evolution, domestic species (including pests, bacteria and mi-
croorganisms), garden ethics, the body, the abnormal, environment, and 
inter-disciplinary science. An important conclusion is that we can never 
escape anthropomorphism – values, norms and discourses will always influ-
ence our models and understanding of the world and its beings. But we can 
reflect more upon them. 
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Bilagor 

Bilaga A: Retorik och semiotik 
 
1. Retorik 
 

Sammanfattningsvis finns det inom klassisk retorik tre medel för att överty-
ga en ointresserad, misstänksam eller negativt inställd publik902: 

 
Väl valda argument (Logos) 
Talarens (författarens, filmens) karaktär eller personlighet (Ethos) 
Känslor (Pathos) 
 vilket motsvaras av tre typer av språkhandling: 
Undervisa, upplysa, argumentera (Docere) 
Väcka sympati, roa, behaga (Delectare) 
Röra, beveka, väcka, enstuiasmera (Movere) 
 

Retorikens tre grundtyper eller genrer är 1) att anklaga eller försvara (det vill 
säga för eller emot något eller någon), 2) överväga, råda (om vad som bör 
göras), 3) prisa eller fördöma (något eller någon). Ofta innebär till exempel 
miljödebatten alla dessa; att anklaga olika organisationer, företag eller indu-
strisamhället i sin helhet för miljöförstöring, eller att försvara sig från miljö-
rörelsen. Men också att råda om vad som bör göras för framtiden. 

När det gäller att anklaga eller försvara, är de två viktigaste känslorna att 
väcka Indignation (vrede) (Indignatio) och Medlidande (Misera-
tio/Compassio), vilket vi ofta ser exempel på i miljöretorikens bilder och tal: 
Levande varelser som skadas, dödas eller hotas, gärna ungar och söta eller 
karismatiska djur, väcker lätt känslor, och bilder skapar lättare opinion (vil-
ket också är ett exempel på att göra något abstrakt konkret), vilket till exem-
pel visade sig med säldöden 1987, som starkt bidrog till att miljöpartiet kom 
in i riksdagen i valet 1988. 

För att övertyga skall talet/texten/filmen ha rätt disposition: Exordium – 
Inledning, som skall väcka intresset, antyda innehållet och stämningen, 
frammana förtroende och välvilja, och därefter Narratio – Berättelse, vilken 

                               
902 Retorikdelen bygger på Kurt Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga (1998), 2003. 
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skall ge bakgrunden, förhistorien och de yttre omständigheterna. Den måste 
uppfattas som sannolik, vara kort, klar och koncentrerad. 

I båda dessa skall man bygga upp intresse, välvilja och förtroende och 
omärkligt styra tankar och känslor i viss riktning. Först därefter kan man 
lägga fram sina förslag, teser eller påståenden; Proposito. Eftersom dessa 
kan vara kontroversiella eller något som kan förväntas väcka tvekan, misstro 
eller motstånd hos åhöraren (exempelvis i Roy Anderssons dokumentärfilm 
om AIDS, där han påstår att den har tillverkats i amerikanska laboratorier), 
så kan man inte gå rakt på denna del, utan man måste först gå igenom inled-
ningen och bakgrundsberättelsen. Att börja talet med en omstridd tes kan 
vara retoriskt självmord. Därefter går man in på talets själva huvuddel, Ar-
gumentationen, och sist Peroratio/conklusio – Avslutningen, gärna med en 
kort sammanfattning av huvudteserna och en sista kraftfull, gärna känslo-
mässig vädjan. Det väsentliga är att utforma talet eller texten så att man steg 
för stag leder åhöraren mot den bestämda övertygelsen. När det gäller frågor 
som handlar om vår gemensamma existens och framtid, det vill säga den 
andra genren, Överväga och råda, är Fruktan och Hopp de viktigaste käns-
lorna att väcka. Detta oavsett om det handlar om miljöproblem idag, terror-
hotet, fastighetsskatter eller helvetespredikningar under medeltiden Vi har 
alltid mer eller mindre levt i rädsla eller osäkerhet inför vad framtiden kan 
innebära, och därför kan den som kan väcka hopp vinna lojalitet och tack-
samhet. Sedan man väckt människors skräck kan man visa dem möjlighet till 
hopp och förtröstan. 

Andra klassiska retoriska knep är att: arbeta med ”vi” och ”de”- katego-
rier för att bygga upp en gemenskap gentemot ”de andra”. Exempelvis ge-
nom att utnyttja den ”enkle mannens” hat mot överheten. Här kan jag också 
tillägga att dehumanisering är ett vanligt grepp för att skapa de Andra, ex-
empelvis genom djurmetaforer: Råttor, kackerlackor, ogräs, skadedjur, para-
siter osv., vilket är vanligt i krigspropaganda och folkmord. Att förvandla 
det abstrakta till något konkret för att röra känslorna och fantasin hos 
åhörarna är en urgammal erfarenhet. Vanligt är också att använda något som 
på latin kallas Exempla: att en person eller händelse, sann eller fiktiv, ofta 
hämtad ur historien, får fungera som moralisk förebild som lär om dygder 
och laster, och dessutom gör det abstrakta konkret.  

Med framläggandet av teser i punktform framstår man som vis lärare (do-
cere) men för att undvika att framkalla uttråkning och likgiltighet skall man 
variera de språkliga uttrycken och tonfallen – gärna mellan det allvarliga, 
argumenterande, skämtsamma, drastiska, ironiska och rörande. Något som 
kan göra språket mer konkret och levande eller bildmässigt är Troper och 
Figurer. Exempel på troper (som betyder vändning) är Metafor. I miljö-
sammanhang är intressanta metaforer exempelvis naturen som ”känslig väv”, 
”livets kedja”, ”jungfru” eller ”moder (jord)”, eller beskrivningar som ”bar-
bari” eller ”kaos”; i Liknelsen utsäger man klart att man vill jämföra två 
skilda ting – i metaforen är denna jämförelse underförstådd; Allegorin är en 
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berättelse som i bild och ord berättar om något annat än det konkret framstäl-
ler, där varje del skall tolkas symboliskt, metaforiskt. Alla tre bygger på en 
jämförelse mellan ting som egentligen tillhör skilda världar. 

Metonymi och Synekdoke ligger nära varandra. I metonymin står delen 
för helheten. Exempelvis jag gillar Dostojevskij när man menar Dostojevs-
kiljs böcker, ”att ta ett glas”, ”Hitler anföll Polen”. I Synekdoke ersätts ett 
ord genom ett begrepp med vidare eller snävare betydelse. 

I miljödebatten blev mediernas bilder av hotade sälungar 1988 enligt Kurt 
Johannesson en stark metonymi eftersom den gjorde det abstrakta konkret. 
Miljöproblem kan vara svåra att varsebli utan experternas uttalanden och 
därför krävs det konkreta bilder som talar till känslor och erfarenheter. En 
konkret följd av en sak får ersätta saken själv. 

Politiker och andra som vill synas i media och vill bli citerade vet att 
journalister älskar troper och figurer. För att nå ut till så många som möjligt 
måste de kunna associeras till de flestas erfarenhet och vardagsliv, till exem-
pel trafik, sport, hemmet, vardagslivet. Att skapa träffande och målande bil-
der. 

Med figurer menas variationer på samma utryck eller innehåll, men grän-
sen till troper kan vara oklar. En figur kan vara att hitta synonymer. Många 
ordfigurer bygger på upprepningens princip, som gör språket mer rytmiskt 
och musikaliskt. Det mest berömda exemplet är kanske Kings tal I have a 
Dream. Assonans och alliteration är att upprepa vissa ord eller vokaler och 
konsonanter, eller hela fraser. Anafor är att inleda fras eller sats med samma 
ord och epifor är att avsluta med samma ord. Detta anses mycket effektivt 
och slagkraftigt. Viktigt för formen är Tematik, som ett musikstycke med 
variationer, samt upptrappning av stämningen. 

En tankefigur är att beskriva en sak eller berätta om en händelse så 
åskådligt och levande att åhörarna plötsligt tycker sig vara på platsen och 
uppleva detta med alla sinnen. Det finns olika slags tankefigurer, till exem-
pel Antitesen: Att påvisa eller konstruera en slående motsats mellan två ting 
eller begrepp. Ett sätt att ordna, förenkla eller förklara en verklighet som 
annars kan förefalla oklar eller förvirrande. Ett sätt att dramatisera verklighe-
ten, framställa den som en kamp som rasar just nu och som rör även åhörar-
nas liv och framtid. Därför måste de välja sida, gå med i striden. En antites 
kan också förstås som kontrastverkan, som exempelvis i bilden med alterna-
tiven grå förstörd miljö och ljus paradisnatur och texten ”Vilken värld väljer 
du?” i en reklambild för SJ. Sentensen är en sats som skall föreslå en all-
mängiltig sanning om hur livet är eller borde vara. Interrogatio är den reto-
riska frågan, som engagerar åhöraren. 

Hyperbolen är den medvetna och demonstrativa överdriften, till exempel 
”Dödligt förälskad”. Lototes är en demonstrativ underdrift, och Ironin en 
”förställning”. Den bittra ironin kallas sarkasm; att säga en sak men mena 
motsatsen. 
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2. Semiotik903 
 

Denotation: Ett teckens grundbetydelse, ordboksbetydelse. 
Konnotation: tecknets associationer och bibetydelser (konnoterar = associe-
rar till ).  

När vi ser bilder, läser eller hör ord, tolkar vi dem genom kulturellt inlär-
da koder, varför man kan tala om kulturella konnotationer, men också genom 
personliga erfarenheter, varför man kan tala om individuella konnotationer. 

 
Metafor (se retorik) 
Metonymi (se retorik) 

 
Symbol: Ett överenskommet tecken. Det behöver ej finnas någon likhet mel-
lan tecknets uttryck och det det betecknar. T.ex. en fisk för kristendomen. 
Men det kan finnas en inneboende likhet. Ibland svårt dra gränsen till meta-
foren. 
Ikon: Det finns en likhet mellan tecknets uttryck och det det betecknar 
Index: ”Hänvisning” eller ”pekfinger”. Att tecknet är en indikation på något 
annat, t.ex. spår i snön osv. 

 
Intertextualitet: Hur texter eller bilder alltid mer eller mindre bygger på 
eller är beroende av tidigare texter/bilder. 

 
Dualism och Dikotomi (används ofta som synonymer). 

 
Dualism: Två motsatta kategorier som utesluter varandra. Inom religionerna 
är dualismerna antingen komplementära och samverkande (t.ex. Yin och 
Yang) eller antagonistiska, dvs. står i strid med varandra. Motsatsen är mo-
nism: Att se allt som en helhet. 
Dikotomi: kommer av grekiskans ord för tudelning. Variabel eller egenskap 
som är (eller konstrueras som) delad i två varandra ömsesidigt uteslutande 
kategorier.    

                               
903 För en sammanfattning av semiotiska begrepp se John Fiske, Kommunikationsteorier. En 
introduktion, 2000. 
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Bilaga B: Nedslag i etableringen av “Klimatfrågan” i 
media 2003–2007 
Sveriges Radio, Vetenskapsradion 18/8 2003: ”Nordpolens is på väg att för-
svinna” (kopplas till att ”de flesta klimatforskare tror att det är människans 
utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som driver utvecklingen mot ett 
varmare klimat på jorden”); 3/12 2003: ”EU missar klimatmålen”; 16/9 
2003: ”Glaciärer smälter både i alperna och i fjällen”; 8/4 2004: ”Inlandsisen 
smälter”; 28/4 2004: ”Klimatförändringar drabbar fjällvärlden”; 13/5 2005: 
”Lagring av koldioxid föreslås”; 18/5 2004: ”Skidtur över smältande Arktis 
avbröts”; 19/5 2004: ”Fel att inte skriva under Kyotoavtalet”; 15/6 2004: 
”Forskningsresultat förhalas innan amerikanskt val”; 24/6 2004: ”Varmare 
klimat gör att sjukdomar flyttar”; 12/8 2005: ”Även tropiska områden drab-
bas hårt av klimatförändringar”; 18/3 2005: ”Omöjligt att bromsa den globa-
la uppvärmningen”; 8/10 2005: ”Svenska storsatsningar för att lösa klimat-
problemen” (om invigningen av svenskt centrum för klimatpolitisk forsk-
ning); 29/9 2005: ”Isen i Arktis krymper”; 25/11 2005: ”Högsta halten av 
växthusgaser på 650 000 år”; 29/11 2005: ”Största klimatförändringarna på 
5000 år”(ref. Europeiska miljöbyrån, EEA); 12/1 2006: ”Varmare klimat 
kopplas samman med flera arters utdöende”; 17/2 2006. ”Grönlands glaciä-
rer smälter fortare”; 24/2 2006: ”Mörka utsikter för framtida vinter-OS i 
Alperna”; 3/3 2006: ”Det enorma istäcket på Antarktis smälter” (ref. Scien-
ce); 24/3 2006: ”Världens kustregioner kan vara borta om hundra år” (ref. till 
klimatstudie i Science samma dag); 31/3 2006: ”Allt varmare i atmosfären 
över Antarktis”; 10/4 2006: ”Klimatförändringar hot mot den biologiska 
mångfalden”; Dagens Nyheter Vetenskap 1/9 2002: ”Polarisen smälter snab-
bare än väntat”; 25/7 2003: ”Klimatförändringar ger fler fästingar; 30/10 
2003: ”Isbjörnar hotas av smältande Antarktis.”; 11/10 2004: ”Arktis is borta 
om 100 år”; 23/3 2006: ”Växthuseffekten kan höja havsytan med sex meter”; 
DN Världen 14/7 2003: ”FN varnar för global uppvärmning”. 

28/6 2006 presenterades den av Göran Persson skapade ”oljekommissio-
nens” resultat i samband med rapportering om öppnandet av ”Tällberg Fo-
rum”. 

17/7 2006 var den kände TV-meteorologen Per Holmgren värd för det 
populära radioprogrammet ”Sommar” och huvudtemat var klimatförändring-
arna: Användningen av fossila bränslen utpekades som orsaken, och frågan 
förklarades handla om rättvisa mellan rika och fattiga, mellan oss och våra 
barn och barnbarn. Bensinbilar förkastades, inrikes flyg likaså, och tåget 
lyftes fram som alternativ.  

Morgonekot och Vetenskapsnyheterna 5/10 2006: Ny brittisk studie från 
Met Office Hadley Centre for Climate Prediction and Research, varnar för 
att 1/3 av jordens yta kan vara öken om 90 år till följd av den globala upp-
värmningen. Miljontals människor, främst i u-länderna, kommer att drabbas 
av torka. Tillgången på rent vatten minskar, också i medelhavsregionen och 
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USA. I Centralasien kan mer regn och översvämningar väntas. Den brittiske 
miljöministern hävdar samtidigt i ett stort miljömöte i Mexiko uppvärmning-
en som ett faktum och att konsensus råder därom.  

Vetenskapsnyheterna 9/10 2006: ”Läckande metangas snabbar på global 
uppvärmning”; 18/10 2006: ”Värmebölja på Antarktis kan ge obehagliga 
klimatöverraskningar”.   

Alla större dagstidningar samt TV-nyheter (24/10) rapporterar 25/10 2006 
om Världsnaturfondens rapport ”Living Planet Report” 2006: DN 25/10 
2006: ”Jordens hälsa hotas. Vår konsumtion av naturen är inte hållbar säger 
Lars Kristofersson på WWF”, Uppsala Nya Tidning 25/10 2006: ”Svenskar 
pekas ut som miljösyndare”. Rapportens kärnpunkt är att det behövs två 
jordklot om mindre än 50 år om vi fortsätter konsumera som nu, och den 
största delen av det växande fotavtrycket står den ökande energianvändning-
en och koldioxidutsläppen för. Antalet medier pekar mot nyhetens vikt och 
utpekandet av koldioxiden stödjer etablerandet av detta som ett problem. 

Ekot, Vetenskapsradion, DN, 30/10 2006: Om FN:s rapport om koldiox-
idutsläpp samt om Sternprapporten, från den brittiska nationalekonomen och 
Världsbankens f.d. chefsekonom Nicholas Stern, som visar att klimatföränd-
ringarna kan leda till en världsomfattande depression. Dessa rapporter pre-
senterades även i SVT:s nyheter samma kväll, och dess genomslag är intres-
sant eftersom miljödiskursen i stor skala börjar bryta sig in i den national-
ekonomiska diskursen.  

Vetenskapsradion 31/10 2006: ”Sverige rustar för varmare klimat”. Mor-
gonekot 1/11 2006: Om att Sverige måste förbereda sin samhällsplanering 
efter klimatförändringarnas effekter. Presentation av delrapport från Klimat- 
och sårbarhetsutredningen. Regeringen har beslutat kalla till ett miljöminis-
termöte sommar 2007 för att diskutera klimatfrågan. 

I oktober 2006 – efter valet i september – startade Expressen en kampanj 
under löpet ”Rädda vår Planet!” illustrerad med en vädjande isbjörn. Genom 
att sms:a 50 kronor till WWF kunde man bidra till att rädda isbjörnen. Denna 
kampanj kan kontrasteras mot den från sommaren och hösten 2005 lanserade 
kampanjen ”Bensinskatteupproret” i samma tidning.  

Med start 9/11 2006 sände SVT fyra torsdagar den svenskproducerade se-
rien Planeten (2006, även släppt som filmen ”The Planet” sommar 2006), 
där klimatfrågan var ett kärnämne, och med detta följde fördjupningsartiklar 
i Nationalencyklopedins nätupplaga.  

6/11 2006 rapporterade Sveriges Televisions Aktuellt från FN:s klimat-
konferens i Nairobi: Afrika kommer drabbas hårdast: de länder som släpper 
ut minst drabbas mest. Efter inslaget sker en intervju med chefen för natur-
vårdverket, Lars Erik Liljelund, om vad man som individ kan göra, varpå 
nämns transporter, ”tänka sig för lite” när man handlar mat, stänga av appa-
raterna, dock med många intressanta förbehåll: När generaldirektören näm-
ner ”transporter” inflikar programledaren: ”Ja, vi vet ju att vi skall åka mind-
re bil, men om man nu är beroende av bilen, vad gör man då? Varpå nämns 
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att ”tänka sig för lite” när man handlar. När programledaren frågar om det är 
meningen att man bara skall köpa svenskt, säger generaldirektören att ”Jag 
skulle inte vilja gå så långt”, eftersom man måste gynna handeln, framför allt 
med utvecklingsländer. När programledaren frågar om vi skall sluta flyga, 
säger genrealdirektören att ”Jag vill inte säga det”. Efter intervjun sker ett 
långt inslag där programledaren benämner ”klimatförändringarna som verk-
ligen har seglat upp som den viktigaste samhällsfrågan just nu.”   

I Sveriges radios Ring P1 startade för första gången sedan programmets 
start 2000, en miljödebatt vecka 44–45 2006. Debatten tog sin utgångspunkt 
i klimatfrågan och kretsade kring energisparande, transporter, närproducerat, 
uppvärmning, individ kontra stat och näringslivets roller. Svenska Dagbladet 
tog upp temat ”Klimathotet”, i ett tiosidigt reportage 19/11 2006. Från 13/11 
2006 var ”klimathotet” en permanent ”site” på aftonbladet.se, och i Afton-
bladets kampanj skrev 30 0000 svenskar under på att de ville göra något åt 
klimathotet. I Naturvårdsverkets undersökning november 2006 kunde 7 av 
10 svenskar tänka sig att ändra sin livsstil (Johanna Melen, ”300 000 svens-
kar har skrivit under om klimathotet. Och sju av tio svenskar är beredda att 
ändra sin livsstil för miljön skull”, Aftonbladet 2006-11-17). Aftonbladet 
övertog Expressens kampanj, och med den WWF:s bilder av isbjörnar. 

Ytterligare exempel på hur miljödiskursen tränger sig in i kategorin när-
ingsliv/ekonomi i finns form av Svenska Dagbladets näringslivsbilaga 22/11 
2006: omslag: ”Hårt slag mot flyget”, och Klara Ledin, ”Klimatfrågan hot 
mot inrikesflyget”, och ”SJ vinnare på miljötrenden”.  

Efter en stunds medial tystnad startade Dagens Nyheter 14/12 2006 en se-
rie om klimatet. 25/1 2007 medföljde en specialbilaga till Aftonbladet: 
”Klimathotet: Kan vi rädda moder jord? En hel tidning om framtidens klimat 
– och vad du kan göra”. 

Efter åter lite tystnad satte FN:s fjärde stora klimatrapport, som presente-
rades 2/2 2007, fart på debatten igen: Uppvärmningen är säkerställd, männi-
skan är ansvarig, panelens 2500 experter är eniga (”mycket troligt”, till skill-
nad från 2001 ”sannolikt”). Dagen innan deltar Erland Kjellén, medlem i 
klimatpanelen, i ”Morgonekot”, och i ”P1 Morgon” debatterar Naturvårds-
verkets Svante Axelsson med miljöminister Andreas Carlgren. (Under janua-
ri 2007 förändras också USA:s president Georg W. Bushs inställning till viss 
del). 4/2 2007 rapporterade Vetenskapsradion om klimathotet och 5/2 2007 
startade en debatt Sveriges radions Ring P1, nu också med en problematise-
ring av tillväxtbegreppet, vilken varar i två veckor. 
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62, är med undantag av figur 12 (foto: Inger Samuelsson) och figur 44–45 
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