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Inledning 

År 1993 stängde Armémuseum till för att bygga om och göra en ny aktuell 

basutställning. Det skulle komma att dröja till år 2000 innan Armémuseum 

öppnade igen. Det museum som öppnade då var helt annorlunda mot det Ar-

mémuseum som hade stängt. Det gamla museet hade varit väldigt mycket till-

vänt mot den grupp av människor som har stor kännedom om Sveriges militära 

historia, t.ex. militärer och militärhistoriker. Museet hade en smal besökarkrets. 

Den gamla utställningen hade bestått i huvudsak sedan 1940-talet. Utställning-

en var föremålsbaserad och svår att ta till sig för människor oinsatta i vapen-

teknik och militär historia.  

Under de sista decennierna har syftet med museernas utställningar radikalt 

ifrågasatts. Museernas uppgift definierat av ICOM (the International Counsil of 

Museums) är att vara till för den mångfald av människor som finns i ett sam-

hälle. Museernas samlingar av föremål skall finnas i ett sammanhang som för-

klarar desamma. Också de svenska, statliga undersökningarna av museer har 

förklarat vikten av att museer ser till hela samhällets behov av kunskap och 

bildning. Med den nya utställningen som Armémuseum öppnade år 2000, ville 

man se till det bildningssyfte som åligger museerna enligt de kulturpolitiska 

målen, nämligen att förmedla kunskap och information till många olika slags 

grupper av människor, med olika kultur- och kunskapsbakgrund. Mitt syfte 

med uppsatsen är att se hur Armémuseums basutställning har förändrats för att 

passa  bildningsuppdraget och dra till sig en större publik. Vilka målgrupper 

har man? Hur har den nya utställningen tagits emot i samhälle/media? Har man 

lyckats med bildningssyftet att nå en bredare publik? Vad finns det för proble-

matik i utställandets kommunikation? Dessa är de frågeställningar jag diskute-

rar i uppsatsen. 
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Tidigare Forskning 
 Museologin som ämne har utvecklats ur de nya frågeställningar som finns i 

samhället. Hur fungerar kommunikationen mellan museerna ”samhällets min-

ne” och samhället i stort? Hur ställer museerna ut sina samlingar? Vad vill de 

visa? För vem görs utställningen i fråga? Representerar museet samtliga kul-

turgrupper i samhället? Vilka kulturella och sociala ställningstaganden finns i 

bakgrunden?  

Kultursociologen Pierre Bourdieus teorier har blivit viktiga inom den nya 

etiskt/kritiska museologin. Hans tankar visar på museerna som ett slags sam-

hälleliga maktcentra där den för tillfället regerande eliten dikterar vad som 

skall räknas som kultur. I linje med denna teori skulle vissa grupper helt enkelt 

hållas borta från museerna eftersom de inte kan identifiera sig med det som 

ställs ut.1 En annan stor inspirationskälla för museologiskt kritiskt teoribildande 

utgör Michel Foucault. Han talar om orsak och sanning som relativa begrepp, 

vilka bestäms av historiska, sociala och kulturella sammanhang. Detta har bl.a. 

inspirerat Eilean Hooper-Greeenhill som är intresserad av utställandet och 

kommunikationen mellan museet och besökarna.2 I Museums and the Shaping 

of Knowledge diskuterar hon hur föremål i samlingar haft olika innebörd i olika 

samhällen och tider.  

Hooper-Greenhill har bl.a. också gett ut boken Museum, Media, Message, 

en antologi med olika författare som tar upp museet som media. George E. 

Hein skriver t.ex. om att museet aldrig riktigt säkert kan veta vad besökarna tar 

till sig och lär sig av en ny utställning. Ivo Maroevic´ behandlar relationen mel-

lan museiföremålet och den information som man tolkar in i detta. 3 Av detta 

kan man dra slutstsen att relationen mellan människan och tingen, som valts ut 

för att visa en viss verklighet, är intressant för museologin.  

Detta säger också en av museologins stora teoribyggare, den Foucault-

inspirerade Zbynek Stránsky. Tingen i sig säger han, är inte intressanta utan det 

                                                 
1 Bourdieu, Pierre & Darbel, Alain utg. av Sandström 1970, ”Museerna och deras publik”, passim. 
2 Hooper-Greenhill, Eilean, 1992, Museums and the Shaping of Knowledge,  s. 9. 
3 Maroevic´, Ivo, 1995, ”The museum message: between the document and information”, s. 28. 
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är just denna relation mellan människa och ting som är viktig.4 Bengt Lund-

berg, t.f. professor i museologi vid museologiska institutionen i Umeå diskute-

rar inspirerad av Foucault, museologins uppgift som att överbrygga den klyfta 

som finns mellan de historiska, materiella kvarlevorna och historiska berättel-

ser.5  

I Sverige och Norden drivs mycket av den museologiska forskningen fram-

åt genom tidskriften Nordisk Museologi, där Per-Uno Ågren, grundare av  mu-

seologiska institutionen i Umeå, är redaktör. Lundberg gav tillsammans med 

Ågren år 1999 ut forskningsprojektet Historiebilder. Här diskuteras hur muse-

erna visualiserar den tid som varit och hur de genom tolkandet av det förflutna 

också ger en bild av sin egen historiesyn. I studien undersöker de förhållandet 

mellan museets intention och publikens perception.  

I Umeå kom också etnologen Staffan Carlén 1990 ut med en doktorsav-

handling med avseende just på museiutställningen och kommunikationen mel-

lan denna, utställaren och åskådaren. Carlén skildrar detta genom att analysera 

Nordiska museets utställningar genom hundra år. Studiet av den relation, här 

nämnda forskarna diskuterar, måste bli tvärvetenskaplig. Traditionella huma-

nistiska ämnen som historia och konsthistoria blandas med samhällsvetenskap-

liga ämnen som sociologi samt informations- och kommunikationsvetenskap. 

Bildningssyftet för museerna går hand i hand med den etiska tyngdpunkten av 

socialt ansvar som nuförtiden vilar på museerna, menar Gary Edson. 6 Han har 

tillsammans med David Dean skrivit om utställandet på museer. De inspireras  

bl.a.i boken Handbook for Museums av informations-och kommunikationsve-

tenskapliga tankar om hur människor lär sig och tar till sig kunskap. 

Metod och källmaterial 
I uppsatsen har jag tänkt mig att göra en jämförande analys och tolkning av hur 

Armémuseums nya utställning skiljer sig från den gamla och om man genom 

                                                 
4 Waidacher, Friedrich, 1997:2, “Museology − why, where, when?”, s. 95 f. 
5 Lundberg, Bengt, 2000:2, ”Museologi som vetenskapligt fält”,  s. 42 ff. 
6 Edson, Gary, 1997, Museum Ethics, s. 48. 
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den nya utställningen nått fram till en bredare publik och därmed uppfyller 

bildningssyftet. I anknytning till detta diskuterar jag utställandets problematik. 

Som utgångspunkt för undersökningen ligger det bildningssyfte som återfinns i  

Icom:s identifierande av hur ett museum bör verka. De källor jag använder mig 

av är; fotografier; museets besöksstatistik innan stängningen av den nya ut-

ställningen och efter öppnandet av den nya; en marknadsundersökning rörande 

besökarna och deras attityder till den nya utställningen; pressklipp om hur den 

nya utställningen tagits emot i samhälle/media; intervju med min handledare 

Åke Blix (ansvarig pedagogiska avd.), Leif Nilsson (utställnings-ansvarig) och 

Svante Folin (redaktör, pedagogiska avd.), vilka var de tre i en trojka som utar-

betade det nya Armémuseums programförklaring.7 Genom att granska dessa 

källor och väga dem mot varandra söker jag finna svar på hur Armémuseum 

ställer ut, nu till skillnad mot förr, till vem man vänder sig och om man kan 

tänkas ha uppnått bildningssyftet. Till stor hjälp och förståelse i min gransk-

ning av källorna har varit bl.a. Staffan Carléns bok Att ställa ut kultur, Gary 

Edson’s och David Dean’s böcker om utställningen som medium och Bengt 

Lundbergs och Per-Uno Ågrens Historiebilder, om museers intentioner och 

besökarnas reception. Även Eilian Hooper-Greenhill’s Museum, Media & 

Message med texter av olika författare har varit till stor nytta. De olika källorna 

har en relativt stor bredd, de täcker utställarnas intentioner, massmedias och 

besökares reception och en jämförande analys av bilder från den gamla och nya 

utställningen. Kvalitativt är det en svaghet att jag till uppsatsens förfogande, 

bara har en marknadsundersökning, med ett relativt begränsat antal besökare. 

Jag hoppas emellertid att de olika källorna tillsammans, granskade med hjälp 

av litteraturen, skall kunna bidra till några slutsatser. 

                                                 
7 Min handledare under praktiken på Armémuseum, Åke Blix, har en ”ideologipärm” där det finns en 

programförklaring tillsammans med annat material om planerandet inför den nya basutställningen. Detta 

material har varit viktigt för min förståelse av planeringsarbetet runt den nya utställningen, även om jag 

inte rent uttryckligen hänvisar till materialet i brödtext eller fotnoter.  
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Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 
Man förändrade drastiskt det gamla Armémuseum och gjorde en ny basutställ-

ning för att anpassa sig till museiutredningens bildningssyfte och en bredare 

publik. Hur har Armémuseums basutställning förändrats för att passa bild-

ningsuppdraget och dra till sig en större publik? Vilka målgrupper har man? 

Hur har den nya utställningen tagits emot i samhälle/media? Vad finns det för 

utställningsproblematik? Har man lyckats med bildningssyftet att nå en bredare 

publik? Ingen tidigare forskning har, vad jag vet, gjorts angående den nya ut-

ställningens trendbrott med museets utställningshistoria. Min ambition med 

uppsatsen är att söka knyta källmaterial som fotografier, en marknadsunder-

sökning, pressartiklar och min intervju med de tre kreatörerna av utställningen, 

till tidigare forskning inom utställnings- och kommunikationsområdet. Under-

sökningen inleds med ett teoriavsnitt där jag diskuterar utställningsproblema-

tik. Som utgångspunkt för det inledande resonemanget om museet som kultur-

mötesplats, ligger Pierre Bourdieus teorier om det sociala rummet. Han redo-

gör där för hur olika grader av kulturellt och ekonomiskt kapital hänger sam-

man med olika sociala villkor och livsstilar.8 Grupperna med det högsta kultu-

rella och/eller ekonomiska kapitalet dominerar samhället. Han menar att sam-

hället, inklusive skolan, bidrar till att reproducera det sociala rummets makt-

strukturer. Detta sker genom en i grunden omedveten samhällelig process där 

barn i dominerande sociala grupper följer den vana som finns i deras familj.9 I 

”Museerna och deras publik” redogör Bourdieu och medförfattaren Alain Dar-

bel sedan för hur de dominerande grupperna påverkar urvalet av kulturarv och 

hur de lägre sociala grupperna stängs ute från att kunna identifiera sig med det 

på museet utställda. Jag knyter an detta inledande resonemang med bildnings-

syftet, där skolan nämns som en viktig samarbetspartner. Särskilt studeras då 

Armémuseums museiinstruktion och regleringsbrev.  

                                                 
8 Bourdieu, Pierre, 1995, “Socialt rum och symboliskt rum”, s. 15 ff. 
9 Bourdieu, 1995, “Det nya kapitalet”, s. 31 f. &  38. 
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Teori och bakgrund 

Problematik runt utställandets kommunikation 
Eilean Hooper-Greenhill skriver, inspirerad av Michel Foucault, att genom 

historien har relationen mellan tingen och människan representerat olika valda 

verkligheter.10 Museet som vi känner till det idag är ett arv från den franska 

revolutionen. I demokratisk anda skulle de samlingar som förut ägts av aristo-

krater, finnas tillgängliga att skåda för hela folket. Efterhand blev det allt vikti-

gare att klassificera de olika föremålen i samlingarna. Museets huvuduppgift 

blev sålunda att samla, vårda och visa föremål. Redan på ett tidigt stadium 

kommer alltså museimännens subjektiva värdering av föremålen in i bilden. 

Vad som skall räknas som bra och dålig kultur. Skapandet av museet kom att 

förknippas med en ny demokratisk anda, där var och en skulle kunna finna sin 

kulturella identitet.11  

Museerna förvaltar vårt kulturarv och är alltså en del av samhällets kollek-

tiva minne. Av museiutredningen framgår att museernas främsta syfte är bild-

ningssyftet. Den breda allmänheten skall kunna identifiera sig med museerna 

och ta till sig utställningarna. Men hur görs detta? I utställandet av kultur finns 

många problem. Vad ställs ut och hur ställs det ut? Vem ställer ut och vem 

representerar egentligen utställaren? Kan alla identifiera sig med det utställda? 

Museet som institution verkar ibland inte ha förändrats i takt med samhället. 

Kultursociologen Pierre Bourdieu menar att det finns i samhället inbyggda 

kulturmönster som är mycket svåra att komma ifrån. Trots de senaste årtionde-

nas arbete för att nå en bredare publik kan man konstatera att museibesökarna 

                                                 
10 Hooper-Greenhill, 1992, s. 9.  
11 Hooper-Greenhill, 1992, s. 167 ff. 
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kommer allt som oftast från en socialgrupp med relativt hög utbildning från 

universitets- eller högskolestudier. Bourdieu och Darbel skriver att redan från 

låg ålder blir man i vissa socialgrupper med hög utbildning, t.ex. högre tjäns-

temän och lärare, introducerad i konst- och kulturvärlden. Man lär känna kultu-

ren och olika facktermer för att kunna uttrycka vad man ser. I åter andra soci-

algrupper med t.ex. arbetare och lägre tjänstemän finns ofta inte denna förtro-

genhet med konsten, kulturen och facktermerna inom området. Detta mönster 

med en kulturelit är något som dessvärre skolan förstärker menar Bourdieu och 

Darbel. Kännedom om konst och kultur prioriteras inte i skolan. I skolans sena-

re stadier, på en del gymnasieprogram och universiteten, finns utbildningar 

inom kulturområdet. Dock, om man inte redan lärt känna förtrogenhet med 

konst och kultur, är det svårt att på detta stadium för sitt framtida yrkesarbe-

tande, välja en inriktning som man egentligen inte vet något om. Hela resone-

manget visar på en i samhället underliggande maktstruktur. Den högsta social-

gruppen, elitens barn, övertar förfädernas roll i sin dominans av samhället. Det 

är de som bestämmer vad som är kultur och kulturarv och vad som skall ställas 

ut på museum. Det blir analogt den kultur som dessa människor kan identifiera 

sig med. Några få från samhällets kulturelit säger sig representera ett folk eller 

en nation. Men sanningen är att utställarna har sitt sociala bagage och kan inte 

representera någon annan än sig själva och sin kultur. Hur skall museerna kun-

na komma i takt med samhället och nå ut till de människor som inte känner 

igen sig och kan identifiera sig med den kultur som ställs ut?12   

Göran Nylöf sociolog vid statens kulturråds utredningsenhet, är inne på 

samma tankegångar som Bourdieu. Han skriver att samhället tillåter ett visst 

mått av ojämlikhet i den kulturella participationen. Samhället utbildar speciella 

kulturaktörer som museiverksamma, journalister, lärare och konstnärer. Ett 

meritvärderingssystem ligger till grunden för den kulturella participationen, 

d.v.s. kompetens, kvalitet och inflytande från t.ex. forskning, politik eller  

konstnärligt arbete. Utan dessa specialister skulle vi ha en kulturdebatt på en 

mycket lägre nivå i samhället, men det är detta meritsystem som slår igenom 

                                                 
12 Bourdieu, & Darbel, 1970, ”Museerna och deras publik” s. 91 ff., 78 ff., 72 ff. 
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när man konstaterar att högre utbildade går mer på museum än lägre bildade. 

Jämlikhetsmålet i kulturpolitiken kommer i konflikt med bevarande- och för-

nyelsemålet av kulturarv. Dock kan man se att utbildningsnivåns betydelse för 

museibesöket är mer påtaglig vid högre ålder än vid lägre. Dessutom växer 

andelen av en årskull som utbildar sig vidare genom gymnasie- eller högskole-

studier. Detta kan över en längre period förändra statistiken över museivanor 

på ett positivt sätt. 13 

I det bildningsuppdrag som åligger museerna blir det därför av stor vikt att 

samarbeta med skolorna och erbjuda ett bra pedagogiskt program, så att man 

redan på ett tidigt stadium knyter barn och ungdom till sig. Alla, oberoende av 

socialgrupp, skall ha en chans att lära sig de termer med vilket man dechiffre-

rar kulturen. Detta nämns också i museiutredningen samt det faktum att muse-

erna bör samverka med och komma ut till de fora som är vanliga mötesplatser 

för människorna. Hembygdsgårdar och folkbildningsförbundens studiecirklar 

t.ex.            Museet måste känna sin publik och samhället det finns i för att 

kunna attrahera besökare till sina utställningar och anpassa sitt budskap till 

dessa. För att uppnå detta är det av vikt att det inte bara är en enkelspårig 

kommunikation utan att också besökarna kan ge respons tillbaka, t.ex. genom 

enkätundersökningar och intervjuer. På detta sätt kan man förbättra sina tolk-

ningar i utställningarna och närma dessa till publiken.14 George Hein skriver 

vidare angående publika undersökningar att museet har en viss bild det vill 

förmedla och lära ut, men museet kan aldrig helt kontrollera vilken bild som 

lärs ut. Individer ser utefter sina unika preferenser en mening med saker som 

museet ofta inte alls kan förutse. För att verkligen komma nära vad besökarna 

lärt sig och sett för mening med utställningen, måste publikundersökningarna 

förfinas m.h.a. en ingående kvalitativ forskning.15  

David Dean och Gary Edson skriver att museet kan ha svårt att nå ut till de 

grupper i samhället som hela tiden får kämpa för att uppfylla de mänskliga 

basbehoven. Det finns lite tid och ork för kulturella aktiviteter om energin hela 

                                                 
13 Nylöf, Göran, 1986:2, ”Kultursociologiskt perspektiv på museer”, s. 31. 
14 Edson, Gary & Dean, David, 1994, The Handbook for museums, s. 171 ff. 
15 Hein, George, 1999, “Evaluating teaching and learning in museums”, s. 190, 201. 
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tiden får gå till den primära överlevnaden. Enligt Maslows hierarkiska modell 

av de mänskliga behoven ligger basbehoven längst ned i en triangel och dessa 

är t.ex. mat och ett hem. Högst upp i triangeln ligger självförverkligandet. De 

besökare som ofta kommer till museet tenderar att ligga högt upp i triangeln; 

de har hög utbildning och en i alla fall stadig ekonomi.16 Detta relaterar till 

Bourdieus tankegångar. För att nå de lägsta socialgrupperna måste museet ut i 

samhället, t.ex. på arbetsplatser, på tågstationer, på härbärgen. Emellan dessa 

båda extremer finns flertalet av samhällets innevånare och dem måste museet 

övertyga att det är värt den dyrbara fritiden att gå på museum. 17 För att få till 

stånd förändringar får man nog inte alltför mycket förvänta sig krav och önske-

listor från samhället utanför museet. Förändringen måste till stor del komma 

inifrån museerna själva och detta kan bara göras genom museologiskt nytän-

kande hos museianställda.18 

Vad söker människor då på sin fritid? I studier av vad människor helst vill 

uppnå med sin fritid har man hittat ett fåtal motiv: Dels vill man träffa vänner 

och vara social, man vill göra något värdefullt av sin tid, man vill känna sig 

komfortabel, man vill uppleva något nytt, man vill ha ett tillfälle att lära sig 

något och man vill vara aktiv. Det är viktigt, skriver Dean och Edson, att besö-

kare känner sig väl till mods på ett museum och inte otillräckliga med en rädsla 

för att inte förstå vad som ställs ut.19 

Hur kan ett museum skapa en positiv, komfortabel miljö så att besökarna 

förmår ta till sig kunskapen? Historiskt sett har museerna varit formella och 

tysta, ett ideal för de vetenskapligt lagda. Idag med ökad tillgänglighet, fordras 

någonting annat. Besökarna måste kunna känna sig avslappnade och museerna 

har svarat med mer informella utställningar där man kan gå i egen takt, hur 

man vill, och ta till sig tolkningarna av det utställda utan att känna krav på hur 

man måste gå eller ta till sig det utställda.20 Dean och Edson skriver att lärande 

                                                 
16 Edson & Dean, 1994, s. 174 f. 
17 Edson & Dean, 1994, s. 174 ff. 
18 Kulturrådsrapport 1991, kap. 2.4.1. 
19 Edson & Dean, 1994, s. 176 f. 
20 Edson & Dean, 1994, s. 177 f. 
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sker på två sätt: kognitivt, rationellt eller känslomässigt.21 De flesta människor, 

skriver de vidare, föredrar aktivt lärdomsinsamlande, en aktiv upplevelse, mot 

att passivt läsa eller höra om något. Människan tar till sig information främst 

visuellt men genom att uppleva också med andra sinnen, förstärks informatio-

nen. Ljud, lukter, kallt eller varmt och materialkänsla förstärker en besökares 

upplevelse av en utställning och därmed minns man bättre informationen.22 

Ofta vill museum kommunicera och lära ut vissa saker. Men vad besökarna 

verkligen lär sig är svårt att veta, som nämnts ovan. Varje människa bär på sitt 

sociala bagage, sin egen världsbild och informationen man tar till sig filtreras 

genom tidigare upplevelser. Kultur, religion, fysik och psykologi och social-

ekonomisk status är mycket viktiga faktorer i denna världsbild, skriver Dean 

och Edson. För att nå människan måste man kunna identifiera sig med informa-

tionen, skriver de vidare. Detta kan vara information som knyter an till all-

mänmänskliga ämnen inom alla kulturer som livscykeln, vardagsliv- eller sa-

ker, familjerelationer och könsroller. På en sådan kommunikationsbas kan 

mycket abstrakt information ges så länge som det sker på ett lätt och överskåd-

ligt sätt. Om besökarna inte kan identifiera sig med det som ställs ut, menar 

Dean och Edson att kommunikationen istället blockeras.  Föremålen blir svåra 

att tolka om man saknar förkunskaper om dem. Att presentera föremål utan ett 

sammanhang eller med ett tekniskt, svårt språk skrämmer många besökare. Det 

blir därför av vikt att använda ett klart och enkelt språk samt att sätta in före-

målen i ett sammanhang. Genom att placera föremålen i en kontext så blir be-

sökaren medagerande. Dennes perception leder till besökarens eget tolkande av 

materialet. Man upplever någonting och när man upplever något så processas 

informationen och man minns bättre. Minnen lagras som sammanhang, möns-

ter och associationer.23 Starka, engagerande bilder till texterna underlättar in-

lärningen. Man har också i studier sett att stora och rörliga bilder får mer upp-

märksamhet än mindre eller orörliga bilder. Ovanliga eller speciella föremål får 

likaledes mer uppmärksamhet liksom föremål med vissa kvalitéer som att de är 

                                                 
21 Detta är ett inlägg i det vida omdebatterade ämnet om hur människan tar till sig kunskap. 
22 Edson & Dean, 1994, s. 178 f. 
23 Edson & Dean, 1994, s. 179 f. 
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farliga eller värdefulla.24 Upplevelseutställningar som jag diskuterar senare i 

uppsatsen, har ofta blivit museernas svar på kravet att tillmötesgå en större 

publik och bildningssyftet. Genom olika scenerier i kombination med föremål 

intresserar man åskådaren att själv bli aktiv genom att denne skall uppleva ett 

sammanhang. Hur kan man då ge en riktig bild av det som utställes? En sak är 

säker – det är svårt att hitta en absolut sanning. Snarare består sanningen av 

många olika sanningar eller perspektiv. Historia- och kulturfrågor är aldrig 

objektiva, utan de är ideologiskt laddade. Museer kan inte heller antas skildra 

hela den historiska sanningen även om de så långt möjligt enligt ICOMS stad-

gar, försöker vara objektiva. Faran är att museerna lätt ses som bärare av det 

absolut sanna. Jag anser det måste vara av vikt att museerna framhåller att det 

som utställes är en bland många tolkningar av historien. Museet skall engagera 

och väcka debatt, men inte trycka på sina besökare ensidiga och stereotypa 

uppfattningar.  

Stefan Bohman skriver t.ex. att det är viktigt att museer relativiserar histo-

rien och formandet av nationen. Sveriges historia är inte bara dess kungars utan 

också folkets. De tematiseringar som man ofta använder måste ifrågasättas. 

Bohman exemplifierar med utställningen ”Den svenska historien” från 1993. 

Här är det fokus på kungar och maktpersonligheter och tematiskt handlar ut-

ställningen om hur dessa skapade nationen. Detta är ju den traditionella histori-

en så som den berättats alltsedan nationen blev ett begrepp på 1800-talet, då ju 

f.ö. museiväsendet växte sig starkt i Sverige.25 Sedan dess har andra männi-

skors historia skrivits och dessa historiska perspektiv måste också lyftas fram. 

Man kan t.ex. lyfta fram genusperspektiv eller invandrarperspektiv.  

Museerna måste se ut i samhället vad som är aktuellt i sin egen tid och re-

latera gammalt och nytt, föremål som skeenden, så att band skapas mellan då-

tid och nutid. På så sätt uppfattas museet som en aktiv institution i samhället 

och inte som något samhällsfrånvänt. För att anknyta till idéerna ovan om att 

människor vill lära sig genom att själva agera, tror jag museerna måste ta med 

besökarna på en upplevelse där de inte är säkra på vad som skall hända, liksom 

                                                 
24 Edson & Dean, 1994, s. 180 ff. 
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en resa. Museerna måste, tror jag, sluta bete sig som läroböcker med givna svar 

och i högre grad slunga ut besökarna i häftiga frågeställningar. 

Armémuseums syfte och förmedlingsroll 
I första paragrafen i museets statliga instruktion står det först av allt att ”Sta-

tens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen om det 

svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. 

I andra paragrafen står det sedan vad myndigheten särskilt skall göra. Detta rör 

insamlandet av föremål, vården av samlingarna, visandet av samlingarna och 

forskandet inom sitt verksamhetsområde. Om visandet står det att myndigheten 

särskilt skall hålla ett urval av samlingarna tillgängligt och också driva och 

stödja utställningsverksamhet samt annan pedagogisk verksamhet.26 Museiut-

redningen skriver att den uppgift som sammanfattar museernas relation till 

1974 års kulturpolitiska mål är bildningsuppgiften. Genom att t.ex. sprida kun-

skap om vad som kan hända om yttrandefrihet saknas, värnar museerna om det 

kulturpolitiska målet med yttrandefrihet.27 I regleringsbrevet för Armémuseum 

år 2003 nämns de för verksamheten gällande kulturpolitiska målen tagna 1996. 

Dessa sammanfattas fortfarande, anser jag, i det över allt annat överskuggande 

bildningsmålet. Målet för Statens försvarshistoriska museer står det sedan sär-

skilt, skall vara att utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kul-

turarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Under ”Verk-

samhetsgren Förmedling” står det att målet är att öka tillgängligheten till sam-

lingarna och nå fler och nya besökare. Museimyndigheten är skyldiga att åter-

rapportera till kulturdepartementet vad man har gjort för att uppnå detta mål. 

Bl.a. skall man redovisa vilka prestationer man har gjort för att ge perspektiv 

på verksamhetsområdet och skapa debatt utifrån detta vad rör frågor som kön, 

klass, kulturell bakgrund och generation. Man skall också visa vilka åtgärder 

som vidtagits för att nå besökare i hela landet och vad man gjort för att till-

gängliggöra museet för funktionshindrade. Vidare skall man redovisa antal 

 
25 Bohman Stefan, 1997, Historia, museer och nationalism, s. 17, 20 f., 53. 
26 Svensk författningssamling 1997:337, instruktion för Statens försvarshistoriska museer, s. 1 f. 
27 SOU, 1994, Minne och bildning, s. 22 ff. 
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besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder samt hur 

många skolvisningar, studiebesök och annan programverksamhet som man haft 

för skolor. Ett annat mål som uttryckligen nämns är att vidareutveckla den pe-

dagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och 

högskola. Även vad som gjorts för att uppnå detta mål skall återrapporteras till 

kulturdepartementet.28 Bourdieus resonemang leder, som nämnts, fram till att 

det blir viktigt att barn redan i låg ålder introduceras i kulturämnen. Museiut-

redningen anser att skola och museer måste samverka och ta ett ansvar till-

sammans med kommunerna för att uppnå bildningsmålet. Vad gäller att nå 

ungdomen och engagera den, pekar museiutredningen på vikten av att ställa 

föremålen i större och gärna oväntade sammanhang. Utställningarna bör präg-

las av ett tvärvetenskapligt tänkande, kunskapsinnehåll och samhällsengage-

mang. Museibesöket skall vara en helhetsupplevelse för många sinnen. I bila-

gedelen till SOU har tre ungdomar fått skriva om hur ett ungdomens drömmu-

seum skulle se ut. De nämner då också att en utställning skall kännas en resa, 

det är positivt med utställningar som talar till flera sinnen.29 Som nämns i dis-

kussionen ovan, kan människan på detta sätt kreativt lära sig nya saker. Man 

nämner också folkbildningsförbund som viktiga samarbetspartners för bild-

ningsmålet.30 Genom att vända sig till studieförbunden som mest framgångsrikt 

når ut till de flesta, kunde både sociala och geografiska trösklar övervinnas. I 

högre grad skriver man, måste museer kunna komma ut i samhället och delta i 

de fora där människor naturligt träffas, t.ex. hålla föredrag under lokala tema-

aftnar m.m.31 

                                                 
28 Regleringsbrev 2002-12-19, s. 1 ff. 
29 Haage, Sanna, m.fl., 1994, ”Drömmuseet−en framtidsvision”, s. 33. 
30 SOU, 1994, Minne och bildning, s. 103 ff. 
31 SOU, 1994, Minne och bildning, s. 106 f. 
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Undersökning 

Sammanställning av intervju med utställningsgrupp  
Tre personer, triumviratet, som de kallar sig, utarbetade en plan för att förändra 

det gamla Armémuseum. Åke Blix var och är chef för den pedagogiska avdel-

ningen, Svante Folin redaktör för pedagogiska avdelningen och Leif Nilsson, 

chef för utställningsavdelningen. De hade alla arbetat en längre tid på Armé-

museum. De tyckte att den gamla utställningen som i stort hade bestått sedan 

1947 års invigning, kändes föråldrad. Man hade en känsla av säger de, att Ar-

mémuseums utställning var klubblokal för pensionerade militärer. Föremålen 

var museets främsta syfte och inte det öppna publika bildningssyftet. Historien 

sådan den skildrades var också väldigt traditionell. Kungarna och officerarna 

var i centrum och kriget romantiserades. Man pekade på den svenska ärorika, 

krigshistorien utan att direkt peka på krigets baksidor och katastrofala följder. 

De tre menar att det är lätt att romantisera krig som skett för länge sedan, trots 

att dessa krig, precis som dagens krig, alltid innebar elände för de inblandade. 

Besökarna till museet var få och tillhörde i allmänhet nyss nämnda grupp. Säl-

lan nämndes museet i media och när det någon gång hände så var det i ironis-

ka, löjeväckande sammanhang. Triumviratet kände ett ansvar gentemot museet 

och ifrågasatte Armémuseums gamla utställning och syftet med den. Någonting 

måste göras, utställningen kunde inte bara fortsätta i den gamla stilen. De tre 

stängde in sig och arbetade tillsammans. Man fick kommentarer från övrig per-

sonal om att de stängdes ute från samarbete och inte hade någon insyn i vad 

som planerades. De tre tyckte dock att det var lättare att arbeta fram en utställ-

ningsplan i en liten projektgrupp och framhärdade i sitt triumvirat. År 1993 

stängdes museet för allmänheten och skulle inte komma att öppna igen förrän 

år 2000. Den långa stängningstiden berodde på att renoveringen av huset sköts 
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upp år för år av myndigheterna. Under denna långa tid arbetade man hårt med 

planeringen och med att genomföra den. Museet låg vid stängningen fortfaran-

de under Försvarsdepartementet. Armémuseum hade ju fram till 1870-talet 

fungerat som artilleriets förrådslokal. Man upplevde på museet att Försvarsde-

partementet egentligen inte hade tid och intresse för museiverksamhet. Senare 

1996-97, när det bestämdes att museet skulle ligga under Kulturdepartementet, 

så hade man på museet en känsla av att detta inte riktigt ville befatta sig med 

Armémuseum. Att det inte ansågs rumsrent att syssla med armén, vapen och 

krig i kulturkretsar. Inte förrän tre år efter nyöppnandet av Armémuseum, nu i 

oktober 2003, kom kulturminister Marita Ulvskog på ett besök. Man upplever 

alltså att man som museum blivit styvmoderligt behandlat från statsmakterna 

och inte fått så mycket stöd för att anpassa sig till de moderna riktlinjerna för 

ett museum, med bildningssyftet som det främsta utav dessa. 

För museibyggnationerna lånade man statspengar. Dåvarande myndighets- 

och museichefen tyckte egentligen inte att museet borde göras om så fullkom-

ligt. Han menade också att det var viktigt att arkitekturen i den gamla musei-

byggnaden var åskådlig. Hela skeppet av vackra valv skulle synas i perspektiv 

när man blickade genom utställningssalarna. Triumviratet har i nuvarande ut-

ställning helt struntat i arkitekturen eftersom man menar att syftet är inte att 

visa på lokalerna i främsta hand, utan att åskådliggöra kriget som sådant och 

den svenska krigshistorien. Det fanns också invändningar mot att museet skulle 

vara stängt så länge. Man förutspådde att ett museum som stänger helt, dör 

publikmässigt. Därför fanns det en del åsikter om att man skulle ha några rum 

på museet öppna under ombyggnationerna. Triumviratet menade dock att 

många museer innan Armémuseum hade varit helt stängda för ombyggnatio-

ner. Vasamuseet och Livrustkammaren t.ex. När museet sedan väl nyöppnade, 

skulle det bli desto mer spännande att se hur det förvandlats, menade triumvira-

tet. Året efter nyöppnandet hade man en stor publik på omkring 80000 besöka-

re. De två sista åren har dock besökarantalet sjunkit till omkring 50000 besöka-

re/år. För museet är det viktigt med en bred programverksamhet och marknads-

föring. Man har skolprogram t.ex. Ett problem för museet är hur man skall 

möta barnen som publik. Många museer har ju speciella barnverksamheter och 
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barnen är den kommande publiken. Krig är som ämne allvarsamt. På Armému-

seum vänder man sig till skolbarn i åldern tio till tolv år och uppåt. Från den 

åldern har man ofta en inre förståelse för krig, menar man på museet. Förutom 

grundskolan samarbetar museet med universitetet genom att tillhandahålla 

praktikplatser för museologutbildningen vid Uppsala Universitet. Man samar-

betar vidare med andra museum som Livrustkammaren och Flygvapenmuseum 

i Linköping vilket ingår i samma museimyndighet, Statens Försvarshistoriska 

museer. Man lånar t.ex föremål av varandra och under 2003 har Livrustkam-

maren och Armémuseum haft en tillfällig utställning tillsammans som heter 

”Krigets prakt”, vilken finns på bottenvåningen i Armémuseum. Armémuseum 

bjuder också in gästföreläsare till olika programpunkter. 

Av intervjun framkommer det att Armémuseum fortfarande får kämpa med 

en negativ stämpel från det förflutna, trots ett nyöppnande med intensiv mark-

nadsföring och trots efter nyöppnandet, det myckna positiva omtalandet i me-

dia. Armémuseum blev t.ex. nominerat till årets museum i Europa år 2000, 

men trots all positiv respons, finns en del fördomar hos allmänheten att museet 

är till för vapenälskare. 

Sedan nyöppnandet har dock publiken breddats samtidigt som man fortfa-

rande får hit de militärhistoriskt bevandrade som förut utgjorde i stort sett den 

enda besökargruppen. Samtidigt som man har arrangerat utställningen tema-

tiskt med realistiska figurscener för att visa föremål och historia i ett samman-

hang, så har man också det man kallar för en studiesamling av vapen. Studie-

samlingen planeras att göras större och också inkludera uniformer. Trots att 

man tycker museet på så sätt försöker tillgängliggöra samlingarna för olika 

publika intressen har man fått stark kritik från en del personer i museets vänfö-

rening. Någon i vänföreningen har sagt att den nuvarande utställningen är en 

skam för Sverige. Några i vänföreningen har helt enkelt inte tyckt om den mer 

objektiva, realistiska bild man försökt ge av kriget istället för den traditionellt 

mer nationalistiska. Detta har lett till en fortfarande pågående konflikt mellan 

en del medlemmar ur vänföreningen och museet.  

I utställningen har man använt sig mycket av ljus och färg, även ljud för att ta 

fram vissa stämningar. Man ställer sig annars kallsinnig gentemot användning 
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av multimedia på museet. Man menar att ljud, färg och ljus är också en form av 

multimedia. Multimedia där besökare skall ha tillgång till datorer med t.ex. 

interaktiva program ser man lite som en övergående trend. Man menar att det 

som är speciellt för just ett museum är de sceniska sammanhang man ställer in 

sina samlingar av föremål i.  

Överst på plan tre börjar utställningen ”KRIG”. Det allra första man ser när 

man kommer in i rummet är en schimpansgrupp som slåss och en modern fall-

skärmsjägare. Reaktionerna museet har fått angående detta uppslag är kluvna. 

En del medlemmar i vänföreningen tycker att det är ett skamgrepp och att man 

jämför det hederssamma militäryrket med schimpansslagsmål. Andra männi-

skor tycker att det hela ger en negativ bild av mänskligheten. Att vi skulle ha 

en nedärvd vålds/krigsgen och att vi därmed inte kan bättra oss och bli fredliga. 

Andra åter upplever detta som en provocerande men bra frågeställning angåen-

de krigs uppkomst.  

Armémuseums gamla basutställning 
Den gamla utställningen började med Vasatid på det 

översta tredje planet. När man kom upp för trappan så 

gick man till höger istället för till vänster, där dagens 

utställning börjar. De olika epokerna benämndes efter 

olika kungar. På övre våningen låg till höger om trappan äldre och yngre Vasa-

tid, Karl X Gustav, Carl XI och Carl XII. På andra sidan trappan, där dagens 

utställning ”Krig” börjar, så fanns Frihetstiden som sedan följdes av Gustavi-

ansk tid, Trofésamlingen (som ligger på ungefär samma ställe idag) och Carl 

XIII. En trappa ner där dagens mer moderna krigshistoria under 1900-talet 

finns, låg vad som kallades för Bernadottesalen. Trots namnet rymdes i en stor 

sal såväl 1800-talets krigshistoria sedan Bernadotte, som 1900-talets krigshi-

storia fram till 1980-talet. Som nämndes i inledningen var fokus i utställningen 

på kungarna och temat var det traditionella historieberättandet. I Carl XI-salen 

t.ex. sitter fanor och standar över montrarna direkt på väggarna. En del av des-

sa kan ha tagits som krigsbyte under svensk stormaktstid, andra är t.ex. svens-

ka regementsstandar och fanor från olika slag. Framför en del av fanorna och 
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standaren sitter konstfullt arrangerat ett antal långskaftade pikar.  I en stor 

monter ser man en större kanon och olika porträtt på härförare. Ehrenstrahls 

porträtt på Carl XI i slaget om Lund 1676 finns också med i montern (se bil-

den) samt en bataljscen. Under Carl XI-porträttet står en lite längre utställ-

ningstext om slaget vid Lund. På en av väggarna hänger ett stort svenskt riks-

vapen med de svenska lejonen på vardera sidan om det. Det är en ärofull bild 

av stormaktstiden som här skildras. Perspektivet är kungens och strategernas. 

Soldattorpet som fanns med i den karolinska utställningsdelen, var som Åke 

Blix säger, en nyare tids pedagogiska grepp, att skildra den enskilde soldatens 

vardag i fredstid. Man ville ge ett pedagogiskt sammanhang med rekvisita som 

rustningsharnesk, uniformer och gevär, istället för att fokusera på föremålen 

som sådana. Exteriört skildrade torpet 1600-tal men interiören var snarare från 

omkring 1850. 

Utanför soldattorpet fanns en 

liten gräsplan med ett träd, en 

karolinsk soldat med sin häst och 

en fotsoldat. Dockornas huvuden 

var gjorda i trä av en konstnär och hade kostat mycket pengar. Men i detta 

sammanhang som Blix säger, där man sceniskt ville levandegöra ett samman-

hang, så skänker dockorna inte så mycket inlevelse i det karolinska människo-

ödet. Inuti soldattorpet så kunde man se en liten soldatfamilj; mamma, pappa 

och de två små sönerna. Familjen befinner sig i köket och mamman står vid 

spisen med den mindre av sönerna medan pappan sitter vid köksbordet till-

sammans med den äldre av sönerna och läser i en bok. Dockorna här är dock 

gjorda av vax och ser mer realistiska ut än dockorna på utsidan av torpet. I and-

ra delar av utställningen, t.ex. under frihetstid och 

gustaviansk tid, finns utklädda skyltdockor som 

antagligen beställts från en herrekiperingsaffär. 

Dessa ger inte ett så realistiskt intryck. Skyltdock-

orna står ofta mot ett bakgrundspanorama som t.ex. det Kungliga lägret på 

Ladugårdsgärdet i början av 1770-talet. Åke Blix menar att man i utställnings-

sammanhang valde att visa fina, kanske oanvända uniformer istället för sådana 
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som verkligen slitits och använts. I sammanhanget finns problemet med urva-

let. Officersuniformer har också sparats i större utsträckning än menigas uni-

former. Åke Blix pekar på problemet med detta utställningsförfarande. Via 

utställningen visas en falsk bild av vad som verkligen användes och inte, under 

en viss tid. I dagens utställning vill man som Åke Blix säger, visa det vanliga 

och typiska. Man får, som nämnt ovan, en känsla av att Sveriges krigshistoria 

inte sätts in i en objektiv kontext. Frihetstiden och den gustavianska tiden 

skildras t.ex. med ståtliga uniformer och 

panoramavyer trots att krigsexpeditionerna under 

denna tid i stort var misslyckade. Krigens förluster 

och dåliga sidor tycks helt negligerade. I 

Bernadottesalen hänger längs med väggarna, i denna stora sal med olika avdel-

ningar, rader av gevär, värjor, sablar och moderna automatvapen oskyddade. I 

montrar finns skyltdockor med olika tiders uniformer. I de olika avdelningarna 

av salen står uppställda på golven olika slags större vapen som t.ex. granatkas-

tare från 1900-talet, pansarvagnskanoner och kulsprutor. Det hela känns smått 

surrealistiskt, en sal utformad med dödlig estetik, där föremålens historiska 

sammanhang uteblir. Längs med väggarna i salen finns också sten- och brons-

byster av olika generaler och höga militära befattningshavare. Mellan två bys-

ter finns en monter med medaljer och ordnar. Återigen är det strategernas per-

spektiv som skildras och äran som följer med att vara soldat under dem. Man 

tycks inte ha satt in Sverige i ett större, internationellt sammanhang, ens under 

mer modern tid. Sveriges långa tid i fred är en del av historien, även den militä-

ra, men även denna kontext kommer bort i frossandet av krigets föremål. 

 

Armémuseums nya utställning  

Utställningen heter ”KRIG” med stora bokstäver i me-

tall, och börjar högst upp på tredje våningen direkt till 

vänster. Den mörka ingången med höga dörrar liknar 

entrén till ett slags tempel. I mörkret innanför dörrarna 

ser man en uppförstorad bild på ett kranie i stålbrynja funnet i korsbetningen 

på Gotland. Vid entrén står ordspråk om krig på metallplattor, som t.ex. ”Kri-
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get är alltings fader”. Man hör illavarslande ljud, metalliska, gnisslande och 

flyglarmsaktiga. När man väl gör entré, kommer man in till en blodröd sal med 

kolonner i samma röda färg. Återigen får man känslan av att vara i ett krigets 

tempel. I salens fyra hörn står också fyra meterhöga skulpturer av krigsgu-

dar/gudinnor. Framför sig i salen ser man nu en realistisk modell i naturlig ska-

la på en schimpansgrupp i slagsmål. Bredvid gruppen står en text om att män-

niskans likhet med schimpansen genetiskt skiljer sig mindre än två procent. 

Det står också att kollektivt våld finns hos våra närmaste släktingar, schimpan-

serna, precis som hos själva.32 Strax bredvid ser man en fallskärmsjägare som 

precis landar med all sin utrustning. På ena kortväggen hänger uppförstorad 

Breughels stora målning om krigets ondska. Framför sig på norra väggen 

hänger uppförstorade bilder från Goyas etsning ”Krigets fasa” och ”Schlacht-

feld” av Urs Graf. Mittemellan dessa bilder finns ett stort anslag med namnen 

på alla krig från 1690 t.o.m. 1990-tal. Om man vänder sig mot södra långväg-

gen ser man en i väggen inbyggd monter som likt en tavla visar en arsenal av 

upphängda vapen, från olika kulturer och olika tider. Utan tvekan är detta en 

slagkraftig introduktion till ämnet; krigshistoria. Något liknande, föremål i 

realistiska, sceniska sammanhang med silikondockor, ljud och ljuseffekter exi-

sterade inte i den gamla utställningen. Det känns spännande och skrämmande 

på samma gång att fortsätta vidare. 

Utställningen skildrar kronologiskt Sveriges krigshistoria från vikingatid 

och fram till modern tid, ungefär vid Berlinmurens fall. Till skillnad mot i den 

äldre utställningen berättar man här om kriget ur folkets perspektiv. Stormakts-

idén med Östersjön som ett svenskt innanhav, t.ex., var den härskande klas-

sens, men det var folket som skulle komma att få lida för den under kommande 

drygt hundra år.  Vid skildringen av trettio-åriga kriget ser man en bild på Gus-

tav II Adolf och alldeles intill en realistisk, skalenlig modell med tennsoldater, 

så många tusen (5800) som faktiskt deltog i slaget vid Breitenfeld år 1631. Lite 

ovanför denna modell finns ett tvärsnitt med silikonfigurer som i större skala 

visar hur soldaterna kunde se ut. Till skillnad mot i den gamla basutställningen 

                                                 
32 Denna schimpansgrupp och tillhörande text har gett upphov till kritik. Skulle människan genom denna 
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får man här en känsla för folket som utgjorde basen för arméerna. Stormaktsti-

dens krig skildras sedan i ett antal rum främst genom realistiska scener med 

silikondockor. Föremålen är mycket färre i denna utställning och istället lyfter 

man fram dessa i ett större sammanhang. Texterna belyser sammanhangen sett 

ur folkets perspektiv.  Man kan t.ex. se en lägerscen från livet i fält för en fa-

milj, en gammal gumma som karvar kött ur ett hästkadaver och en indelt soldat 

som står inför sina herrar; officeren (ofta adelsman), prästen och byns rotebon-

de. Här skildras i ett genusperspektiv också kvinnans och barnets liv i fält och 

under krig. I den äldre utställningen däremot, var fokus 

hela tiden på kungarna och strategerna, de dominerande 

männen. Jag kan dock tycka att andelen utställda 

föremål kunde ha varit fler i salen där trettio-åriga 

kriget skildras. Som det nu är finns det bara några 

mindre montrar som visar landsknektens respektive bondesoldatens vapen. 

Tänk om man t.ex. i samband med tennsoldaterna i Breitenfeldslaget, haft stora 

montrar som visade vapnen från tiden. I kontrast till folkets vedermödor skild-

ras adelns överdåd. En adelsman sitter vid ett bord medan elden knastrar i den 

öppna, konstruerade spisen. I taket är det barockmåleri och en barockinspirerad 

flammande elektrisk ljuskrona. Barockmusik hörs. I en monter ligger dyrbara 

samlarvapen med fanér av ben eller elfenben. Här finns texter om drottning 

Kristina och den framväxande Göticismen som den företräddes av Olof Rud-

beck d.ä. Den andra hälften av 1600-talet skildras i utställningen bl.a. genom 

hur Sverige så sakteliga börjar industrialiseras med styckebruk och masstill-

verkande manufaktorier. Standardiseringen av vapen kommer igång på allvar 

och Sverige blir ett exportland av vapen. En detaljerad rekonstruktion av ett 

styckebruk och standardiserade vapen i montern finns i ett tematiskt samman-

hang. Detta till skillnad mot i den gamla utställningen då man koncentrerade 

sig på kungarna och för dem framgångsrika bataljer, som Carl XI och slaget 

vid Lund 1676. Samtidigt så framhåller man också de mäktiga männens bety-

delse, man tar t.ex. upp Axel Oxenstiernas betydelse för stadsförvaltningen. 

 
förklaring vara sociobiologiskt betingad att kriga?! 
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Dock är det inte en odelat positiv bild som ges av de styrande och man fram-

håller att det inom folket fanns opposition, t.ex. snapphanarna i Skåne. Man har 

i utställandet distans till Sverige som stormakt och försöker skildra landet ut-

ifrån sett. En text lyfter fram freden som Ludvig XIV slöt 1679 med sina fien-

der. Sverige som var allierat med Frankrike åtnjöt positiva efterbörder av fre-

den, då fienden Danmark tvingades lämna tillbaka landskap som tillhört Sveri-

ge. På det sättet är det inte bara nationalistiskt ära och berömmelse som lyfts 

fram genom redovisandet av vunna slag, utan man visar också på det realistiska 

faktum att Sverige under Carl XI:s tid till en del var beroende av Frankrike. I 

det mindre intilliggande, gula rummet finns en utställning som handlar om 

sjukdomar och skador i krig. Sjukdomarna som grosserade i fältläger och på 

båtar tog livet av oändligt många fler soldater än själva krigen. I mitten av 

rummet står en modern krigskista tillverkad vid Fonus enligt 1975 års krigs-

gravsinstruktion. I en monter ser man amputeringsverktyg och en mindre am-

puteringsscen med silikondockor belyser mer än väl hur det hela gick till. I ett 

hörn ligger en silikondocka i naturlig storlek och vrider sig av plågor i sin svå-

ra sjukdom. Till skillnad mot i den gamla basutställningen får man säga att 

stormaktstidens krig med tillhörande fasor är realistiskt skildrade, ingenting 

återstår av det forna romantiserandet av epoken. I den gamla utställningen vi-

sades frihetstid och gustaviansk tid på ett ståtligt sätt med vackra uniformer 

och pukor. Här i den nya utställningen får man däremot den reella känslan av 

att Sveriges militära stormakt är långt bort. Man berättar t.ex. om de två miss-

lyckade krigen mot Ryssland. En krigsscen i naturlig skala visar också en ka-

non och silikondockesoldater, varav en del är sårade. Det är svenskar som blir 

beskjutna av ryssar under det ryska angreppet på Finland 1808. Texten bredvid 

handlar om Finland i det svenska väldet. Början på Sveriges långa fredliga tid 

skildras sedan genom en tältscen som skildrar hur exercerandet var förlagt till 

stora hedar och hur dessa tillfällen samtidigt förvandlades till folkfester. En 

soldat rör i grytan ovanför den provisoriska elden och bakom honom står en 

dam i ett marknadstånd och säljer kringlor. Man hör ljud av slamrande i grytan 

och knaster från elden. Det känns som att utställningen sätter in den militära 

historien i en större historisk kontext, t.ex. berättar man om 1800-talets fattig-
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dom, emigrationen till Amerika, 1900-talets tekniska explosion och Göta Ka-

nal-bygget. Där Bernadottesalen låg fortsätter 1900-talets historia. Sverige 

sätts in i internationella och samhälleliga perspektiv och man pekar på vår ne-

utralitet och långa tid i fred. Utställningen skildrar t.ex. rösträtten som slår ige-

nom för såväl kvinnor som män, samt den röriga politiska scen som känne-

tecknar 1900-talets början. Man hajar till när man ser en 

autentisk svensk nazistaffisch om ett möte någonstans. 

Genusperspektivet finns med genom att man t.ex. visar 

kvinnouniformer och berättar om hur kvinnorna alltmer kom-

mer in i de militära rollerna under 1980-talet. Man använder 

sig mycket av film. En gammal stumfilm om första världskriget visas liksom 

längre fram en tv-film om efterkrigstidens händelser 

som Kennedy och Cuba-krisen. Jag tror nutidshistorien 

skulle kunna vinna på att fler moderna vapen visades, 

t.ex. i samband med den rekonstruerade Berlinmuren 

där olika moderna kriser tas upp som det kalla kriget, 

Koreakriget 1950-53, Pragvåren 1968, Vietnamkriget 1957-75 och murens fall 

med kalla krigets slut. Flera moderna vapen skulle kunna understryka stäm-

ningarna i utställningen. Röster, musik, ljud av fallande bomber och ett skick-

ligt spel med ljus skapar alternerande stämningar av gemyt och oro. Gammal-

dags karbidlampor ger ett varmt, gult sken bl.a. i en förrådsinteriör från bered-

skapstiden. Det t.o.m. luktar förråd. Golvet är knaggligt, cementerad sten. En 

text berättar om beredskapstiden. Interiören skapar ett slags gemyt, men strax 

rycks denna känsla bort när man hör ett flyglarm någonstans ifrån och fallande 

bomber. Ibland känner man faktiskt en viss ängslan av vad som skall möta en 

längre fram. Framför en obepansrad bandvagn sitter ett nutida svenskt par i sin 

soffa i ett typiskt svenskt vardagsrum och ser på tv. En storskärm bredvid soff-

gruppen visar en karta över olika nutida konflikter. Mittemot detta scenario 

finns en monter och text om minor. Ett foto visar två afrikanska kvinnor som 

står och samspråkar. De har båda blivit av med något ben eller en arm. Utställ-

ningen lyckas skildra hur lätt vi får information om krig i världen, men hur vi 

samtidigt distanserar oss mera från krigets verklighet. Utställningen avslutas 
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med en marketenteri-interiör. Ett flipperspel finns där liksom en jukebox i ett 

lite mindre rum som spelar musik. Där finns också en kondisdisk. Man hör en 

sträng officersröst som skäller på en värnpliktig. Bredvid marketenteriinteriö-

ren finns något som skulle kunna beskrivas som en skjutbanescen. Några olika 

tiders gevär från 1600-tal till nutid ligger framlagda med tillhörande ammuni-

tion. Som skottavlor längre fram ser man informerande texter om varje gevär. 

Bakom dessa skottavlor finns montrar med skjutprov av varje gevär i olika 

material, stål, trä och tvål. Texter handlar om eldhandvapen och skottsår samt 

om hur mortaliteten på själva slagfältet har minskat trots de effektivare vapnen. 

Till sist finns också ett dataspel, men man finner att man inte kan spela. Solda-

ter springer omkring men man har ingen chans att avgöra hur kriget på skär-

men skall avslutas. Till skillnad mot i den gamla utställningen får man ett brett 

perspektiv på 1900-talets brokiga historia. Sveriges moderna samhälls-och 

krigshistoria sätts in i ett internationellt perspektiv. Frågor man ställer sig när 

man går ifrån denna utställning, rör hur mänskligheten i framtiden skulle kunna 

undvika krigande. Armémuseums utställning har förvandlats från vapenfixe-

ring till en frågeställning om varför krig uppkommer.  

En marknadsundersökning gällande det nya Armémuseum 
Under vårvintern år 2003 genomförde några studenter vid KTH:s institution för 

data- och systemvetenskap en marknadsundersökning åt Armémuseum som ett 

projektarbete inom ramen för sin utbildning. Detta är den enda marknadsunder-

sökning som genomförts på Armémuseum. 

Armémuseum tillhandahåller besöksstatistik från såväl den gamla basut-

ställningen som den nya och undersökningen avsåg att komplettera denna stati-

stik med mer detaljerade uppgifter om besökarna och deras attityder till muse-

et. Undersökningsgruppen intervjuade m.h.a. av frågeformulär besökare under 

fyra olika dagar, vardag såväl som helg. Man ansåg att besöksunderlaget var 

för litet för att acceptera en undersökningsteknik med stort bortfall. Detta var 

skälet till att inte bara dela ut frågeformulär utan intervjuer. Målgruppen för 

undersökningen var museets svenskspråkiga besökare över 15 år. Stora grupper 

som skolklasser bortsåg man från då det skulle kunna leda till stort bortfall. 
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Allt som allt samlades 126 enkäter in.33 Som utgångspunkt för undersökningen 

fanns ett par hypoteser: Att besökarna uppmärksammat reklamen i tunnelbanan 

angående basutställningen, att många av besökarna som inte kommer från 

Stockholms län kommer från Mälardalsregionen och att de flesta besökarna 

uppskattar Armémuseums utställningar.34 

Undersökningen anser att den första hypotesen stämmer. Reklamkampanjen får 

anses ha uppmärksammats då mer än hälften av de tillfrågade, 50,8 procent, 

anger att de sett den.35 Den andra hypotesen om att många av besökarna som 

inte är bosatta i Stockholms län kommer från Mälardalsregionen stämmer inte. 

Undersökningen uppger att 15 procent kommer från Götaland eller västra Sve-

aland, 10 procent från Norrland och 4 procent ifrån Mälardalsregionen.36 Den 

sista hypotesen om att de flesta av besökarna uppskattar Armémuseums ut-

ställningar stämmer. Av de tillfrågade besökarna anger 94,4 procent att deras 

allmänna intryck av Armémuseum är bra eller mycket bra. De områden där 

svaren avvek något från normen var de frågor som handlade om Armémuseums 

öppettider samt inträdespriserna. Många av besökarna önskade längre öppetti-

der och rabatterade priser för betalningssvaga grupper.37 

Av de som hade besökt Armémuseum innan ombyggnaden tyckte 70,7 pro-

cent att det hade blivit bättre eller mycket bättre medan 2,4 procent tyckte att 

det hade blivit mycket sämre. Den person som angav att det hade blivit sämre 

motiverade detta med att museet var inte längre ett Armémuseum, utan mer ett 

samhällsmuseum.38 

En majoritet, 56,3 procent tyckte att den vägledande skyltningen var bra eller 

mycket bra. Några besökare tyckte det var bra med ljusskyltning på golvet, 

                                                 
33 Ahlborg, Andreas, m.fl., 2003,  Projektarbete MU, s. 1 ff. 
34 Stockholms län har särskiljts från övriga Mälardalsregionen. 
35 Fyra av besökarna beskrev dock reklamen felaktigt och är tveksamma. Några personer sa att de ej sett 
reklamen, men sade sig känna igen den när den visades. Flera av de som inte hade sett reklamen angav 
också att de inte brukade åka tunnelbana. 
36 Undersökningen säger att Norrland kan vara något överrepresenterat då det under de första undersök-
ningsdagarna var sportlov i norra Sverige. 
37 Ahlborg, Andreas, m.fl., 2003, s. 3 ff. 
38 Ahlborg, Andreas, m.fl., 2003, bilaga 1, s. 2 f. 
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även om det var svårt att till en början lägga märke till den. Vad gäller text-

skyltarna tyckte 88,1 procent att skyltarna var bra eller mycket bra. Många 

tyckte textstorleken var bra. De 2 personer (1,6 procent) som tyckte skyltning-

en var dålig angav både faktafel och stavfel som motiv.  En klar majoritet, 94,4 

procent angav att utställningens kronologiska ordning var bra eller mycket bra. 

En besökare (0,8 procent) angav att han tyckte det var dåligt eftersom utställ-

ningen inte var militärt kronologiskt ordnad. Vidare tycker hela 97,6 procent 

att det är bra eller mycket bra att Armémuseum har kombinerat uppbyggda 

scener med äkta föremål i montrar. En besökare tyckte arrangemanget var 

mycket dåligt.39  Vad gäller ljussättningen av utställningen angav 14 besökare 

att det var lite för mörkt medan 9 tyckte att det var effektfullt. Av besökarna 

tyckte 83,3 procent att ljuset var bra eller mycket bra medan 4 procent tyckte 

det var dåligt. Ljudnivån i utställningen tyckte 83,3 procent var bra eller myck-

et bra medan 4 procent tyckte att ljudnivån var för hög.40 Nästan hälften, 49,2 

procent, av besökarna kände inte till att museet har guidade visningar under 

helgen. Av de som kände till de guidade visningarna var det bara 20,3 procent 

som hade gått på en visning, av dessa tyckte dock 69,2 procent att visningen 

var bra eller mycket bra, medan 15,4 procent tyckte det var dåligt.41 

Undersökningen kommer fram till att av de 126 tillfrågade besökarna så är 

70 procent män och 30 procent kvinnor. När det gäller förstagångsbesökarna så 

är fördelningen jämnare mellan kvinnorna som utgör 44 procent och männen 

56 procent. Av återkommande besökare var däremot 87 procent män och 13 

procent kvinnor.42 De största åldersgrupperna av besökarna utgörs av de som 

mellan 20-29 år och de som är mellan 30-39 år. Männen dominerar som besö-

kare i alla åldersgrupper men i åldersgruppen mellan 50-59 är fördelningen 

ungefär 50 procent för såväl kvinnor som män, med en knapp dominans av 

männen. Undersökningen kommer också fram till att Armémuseums besökare 

har en generellt hög utbildningsnivå. Av de tillfrågade har 87 personer högsko-

                                                 
39 Ahlborg, Andreas, m.fl., 2003, bilaga 1, s.7 f. 
40 Ahlborg, Andreas, m.fl., 2003, bilaga 1, s. 9. 
41 Ahlborg, Andreas, m.fl., 2003, bilaga 1, s. 10. 
42 Ahlborg, Andreas, m.fl., 2003, s. 6. 
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leutbildning, 25 gymnasium, 7 annan eftergymnasial utbildning medan 7 en-

dast har grundskola.43  

Av intervjuerna att döma verkar besökarna ofta ha en positiv inställning till 

Armémuseum och den nya basutställningen. Rent kvantitativt kan man i Ar-

mémuseums besöksstatistik se att nyfikenheten på den nya utställningen var 

som störst precis efter nyöppnandet. På ett halvår från öppnandet i maj t.o.m. 

december 2000, drog man in 52480 besökare, att jämföras med 41226 besökare 

för år 1992 från januari till november (i december saknas uppgift).44 Till detta 

kommer att innan stängningen av museet i januari 1993 hade man ett symbo-

liskt inträde på ungefär 10 kr. Idag kostar entrén 60 kr. Av kommentarer från 

undersökningen framgår att många tycker det är smärtgränsen för vad det får 

kosta. Många anser att det är lite väl dyrt. Men många åter tycker det är bra 

med den fria entrén på tisdagkvällarna.45 Av besöksstatistiken kan man dessvär-

re se att besöksantalet har sjunkit, för år 2002 var besöksantalet 47524.46 An-

tagligen skall museet försöka med fri entré år 2004. 

Vad säger media? 
Hur kan kvaliteten på en utställning bedömas genom media?  Jag har läst fler-

talet av de tidningsrecensioner som skrevs vid museets nyöppnande och strax 

innan. Vad skriver tidningarna? Vilka är de vanligaste adjektiven i artiklarna? 

Även om detta inte ger en komplett bild av utställningens kvalité är det ändå ett 

mått av åsikter från ett antal kritiska medier, som har till särskild uppgift att 

granska företeelser i samhället. Även om de stora tidningarna och Stockholms-

tidningar överväger i recensionsmaterialet så finns det ett slående antal recen-

sioner också i mindre landsortstidningar. De flesta recensioner är positiva och 

framhåller det stora arbetet med att utforma utställningen, skulpterandet av 

dockorna o.s.v. I de flesta artiklar framgår museets nya syfte att förklara Sveri-

ges krigshistoria ur folkets perspektiv, där kriget och militären sätts in i ett 

                                                 
43 Ahlborg, Andreas, m.fl., 2003, s. 8. 
44 Armémuseums besöksstatistik. 
45 Ahlborg, Andreas, m.fl., 2003, bilaga 5, s. 5 f. 
46 Armémuseums besöksstatistik. 
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samhällsperspektiv. I Norra Västerbotten-tidningen skriver man att museiled-

ningen ansträngt sig för att skapa ett folkets museum där det militära livet 

åskådliggörs lika brutalt som det var. Det gamla Armémuseum som nu be-

gravts kallas här ålderdomligt.47 Stockholm (TT) uttalar sig om museet att det 

nu när det sorterar under kulturdepartementet, har blivit antimilitaristiskt. Mu-

seet är helt avskalat den militära heroismen.48 Något annat som i recensionerna 

benämns som positivt är att museet inte längre är ”föremålsbelamrat” och att 

användandet av en scenografi med dockor ger mer upplevelse och förståelse 

för olika skeenden. I Verkstäderna står det att Armémuseum har gått från fö-

remålsinriktning mot en pedagogisk helhetsbild.49 

Expressivt och expressionistiskt är andra adjektiv som används. Svenska Dag-

bladet skriver innan nyöppandet i en recension, att kvinnan som under 30-åriga 

kriget sliter kött från ett hästkadaver, liknar en barockt, expressiv skulptur i 

plast. En liknelse görs med Madame Tussauds vaxkabinett. Vidare står det att 

det gamla Armémuseum var föga uppmärksammat och att kriget där hade 

skildrats som en blandning av modevisning och vapenlek. Av den skada kriget 

vållar fanns det lite påminnelser. Man skriver att detta museum säkert kommer 

att få debatten att flamma upp om vad ett museum egentligen skall vara. Det 

framgår av artikeln att Armémuseum bryter mot den rådande trenden genom att 

presentera någonting kronologiskt och inte i dekonstruktivistiska teman. Ar-

mémuseum upplever sig därmed vara det enda heltäckande museet för svensk 

historia.50 Man är också i tidningsartiklarna noga med att framhålla att för per-

soner med specialintresse kommer det att finnas studiesamlingar av vapen och 

uniformer. I många av artiklarna lyfts också skolan fram som en särskild mål-

grupp samt att kvinnorna och kvinnohistorien finns med som en del av krigsut-

ställningen.  

Men det finns också några få kritiska artiklar. Doktor Gormander i Aftonbladet 

skriver att schimpanserna i utställningen är en sociobiologisk förklaring till 

                                                 
47 Sundin, Ulla Carin, 2000-03-16, ”Dammet ska bort − Armémuseet byter uniform”, s. 36. 
48 Stockholm (TT) 2000-05-18. 
49 Karlsson, Urban, 2000:6, ”Armémuseum återinvigt: Krigshistoriens verklighet − från medeltid till 
nutid”, s. 16–17. 
50 Fimmerstad, Lars, 1999-10-07, ”Krigshistoriens skräckkabinett”, s. 13. 
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krig som i sig själv är otillräcklig som förklaring till krigande. Han skulle istäl-

let ha velat se fler geopolitiska förklaringar till krig. Något annat han kritiserar 

är museets text om Karl XII som sinnessjuk. Han menar att museet vill vara för 

politiskt korrekt i debatten om den nationella identiteten, där Karl XII oskyl-

digt blivit föremål för beundran från nynazistiska grupper.51 En överste, Hodder 

Stjernswärd, skriver under debatt i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Hand-

lingar och Tidskrift, att nya friska grepp har tagits på ämnet som vittnar om 

fantasi och stor ambition. Trots allt, menar han att man i utställningen ibland 

har uttryckt sig tendensiöst och ovetenskapligt, vilket skulle kunna leda till att 

museet på sikt råkar i vanrykte. Schimpanserna kan inte jämföras med männi-

skan i sitt krigande menar han. Krig startas inte bara genom lusten att döda. 

Hur grymma krigen än må vara har de sällan varit självändamål i sig. Han på-

pekar också att det inte är rättvist att med facit i hand skriva överlägsna texter 

om historiens gång utan att bringa alla dem som stupat för vårt land den allra 

som minsta hyllning. Vidare menar han att den historia som berättas blir sned-

vriden om man inte alls nämner den stora roll som vissa kungar har spelat. 

Gustav II Adolf nämns t.ex. som hastigast trots att hans krigsorganisation anses 

ha revolutionerat krigskonsten. Stjernswärd menar också att den förra musei-

versionen visst berörde många andra än en liten krets militärintresserade.52  

I Vårt Försvar skriver Niklas Granholm under debatt att den nya utställ-

ningen är en besvikelse. Han säger att det finns rena faktafel i texterna och på 

skyltarna. Författaren frågar sig också vilken avsikt man har med dockorna. 

Uppenbart, skriver han, är att de är till för att skapa starka känslor hos männi-

skor. Men detta menar han svarar knappast på frågan varför krig utbryter. Vi-

dare fortsätter han att dramatiska scener skapar en slags förment realism, man 

ger besökarna en stark bild av händelser som kanske har inträffat, men bilden 

är inte nödvändigtvis sann. Vaxkabinett, menar han, har länge använts för att 

skrämma, roa eller hetsa upp besökaren. Granholm kallar till slut utställningen 

för ”nöjesfältshistoria”. Han undrar vilka pedagogiska resonemang som ligger 

bakom utställningen vilken vänder sig till en stor allmänhet med varierande 

                                                 
51 Doktor Gormander, 2000-05-28, ”Var verkligen Karl XII bög?”, s. 4–5. 
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förkunskaper. Han menar också precis som Stjernswärd att utställningen är 

fördömande mot en äldre tid och att vi är inte klokare nu än de som levt här 

förut. Granholm avslutar sitt debattinlägg med att risk för ideologisk mytbild-

ning finns. Historien underifrån är den som museet vill berätta men när den 

historiska kontexten inte samtidigt behandlas med tillräcklig uppmärksamhet 

får besökaren svårt att orientera sig och detta kan leda till ren mytbildning.53   

I Västerviks-Tidningen diskuterar man museets roll. Man frågar sig om ut-

vecklingen från föremålsredovisning till omskakande upplevelse är bra eller 

dålig. Den slags dioramavisning som finns på det nya Armémuseum existerade 

redan för hundra år sedan på det nya Biologiska museet på Djurgården, står det 

i artikeln. Per Dahl som skriver artikeln tror att den nuvarande utvecklingen 

mot upplevelse är nödvändig därför att läget för museer är idag annorlunda än 

vad det var för fyrtio år sedan. Då var som han skriver, Sverige ett homogent 

land med få invandrade medborgare. Den svenska historien var bekant. I mo-

dern tid har vi t.ex. många invandrade människor. Dessa kanske själva i sitt 

ursprungsland fått erfarenhet av krig. Då måste man också berätta en krigshi-

storia som inte är romantiserad och förljugen. Artikelförfattaren frågar sig ock-

så vilken art av kunskap ett museum skall ge. Kan man råda bot på kunskaps-

brist genom att i sin utställning börja från grunden med de mest grundläggande 

kunskaper? Fordras det inte text för att nå detta mål? Vill museet begränsa sig 

till att väcka ett grundläggande intresse och förmå besökaren att i efterhand 

söka ny kunskap? Artikeln avslutas med att det kanske är varje museums öde 

att locka till sig en viss grupp av intressenter. Ett konstmuseums öde är att 

locka till sig konstintresserade medan Armémuseums öde kanske är att dra till 

sig i främsta hand de redan militärhistoriskt intresserade. Frågan är skriver 

Dahl om dessa då kommer att nöja sig med den rådande utställningen eller om 

det gradvis kommer att återuppstå en mer traditionell föremålsutställning?54 

 
52 Stjernswärd, Hodder, 2000:4, ”Nya Armémuseum − ett försök till nyanserad kritik”, s. 155-59. 
53 Granholm, Niklas, 2000:3, ”Armémuseum eller vaxkabinett?”, s.  36–38. 
54 Dahl, Per, 2000-05-26, ”Den nymartiala pedagogiken”, s. 2. 
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Slutsatser 

Hur ställer Armémuseum ut? 
 

Den tidigare basutställningen var föremålskoncentrerad. Med bildningssyftet 

som utgångspunkt skapade man en ny basutställning som istället koncentrerar 

sig på tematiska sammanhang, där museiföremålen ingår.  

David Dean skriver att olika utställningsmetoder kan delas in på en skala 

som å den ena extrema sidan är rena föremålsutställningar med ingen tolkande 

information. Å den andra extrema sidan finns de rena informationsutställning-

arna, de som han kallar ”pedagogiska” utställningar. Här spelar föremålen 

mindre roll, eller närvarar kanske inte överhuvudtaget. I detta fall spelar tolka-

ren, d.v.s. utställaren en stor roll genom att presentera och kommunicera ett 

budskap som man vill skall komma besökaren till del. Fokus ligger snarare på 

budskapet och hur detta kommuniceras, än på föremålen. I det första fallet där-

emot spelar tolkaren (utställaren) en minimal roll. Föremålen presenteras inte i 

några sammanhang och underliggande innebörder eller värdeförståelser uteblir. 

Det finns inget specificerat meddelande som man vill nå ut med. Konst presen-

teras ofta på detta sätt. I mitten på skalan mellan dessa två extremfall skriver 

Dean, finns de utställningar som kopplar de dubbla museifunktionerna; att 

samla föremål och använda dessa i bildningssyfte genom informativa utställ-

ningar som belyser föremålen med t.ex. texter, bilder och modeller.55 

Om man skall sätta in Armémuseums nya basutställning någonstans på 

skalan borde det bli någonstans på mitten, men ändå inom ramen för det som 

Dean kallar ”pedagogisk”utställning och som sådan ligger närmare informa-
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tionsutställningen. Dean skriver att pedagogiska utställningar består av ungefär 

sextio procent information, som t.ex. texter, grafik o.s.v. medan föremålen ut-

gör ca fyrtio procent. Ungefär denna relation kan jag tänka mig finns i Armé-

museums basutställning.56 

 Enligt Dean härrör museernas pedagogiska och informationsrika utställ-

ningar från det faktum att museerna alltmer har närmat sig ett samhälleligt 

ställningstagande. Det pedagogiska har blivit ett primärt fokus i museiutställ-

ningar. Detta kan vi också utläsa från museiutredningens och ICOM:s tankar 

liksom museologiämnets uppkomst. Utställningar som innehåller föremål utan 

tolkande och informerande sammanhang har ofta enligt Dean, en föråldrad 

utställningsmetod. Dock finns det som Dean säger, sammanhang där även den-

na utställningsmetodik har sitt värde. Utställaren måste veta vad som är viktigt 

att förmedla. Är ett föremåls historia det intressanta i sammanhanget? Eller är 

t.ex. den känslomässiga effekten det viktigaste?57 Hur än museet väljer att ställa 

ut påverkas besökaren på ett eller annat sätt genom de val som utställa-

ren/tolkaren har gjort. Staffan Carlén skriver att varje utställare har sin kogniti-

va struktur. Med detta menar han att varje utställare med sin mentalitet och sitt 

sociala bagage har sitt specifika utställningsspråk. Utställningen kommuniceras 

till besökaren genom dels utställningsformen och dels utställningsspråket. Ut-

ställningsformen avser det konkreta innehållet i utställningen. Utställnings-

språket däremot är kanske något mer abstrakt. Det skapar atmosfär och ett dolt 

budskap i utställningen. Även om samma föremål hade ställts ut i samma rum, 

hade olika utställare skapat olika utställningar beroende på t.ex. ljussättning 

eller hur de hade arrangerat föremålen, t.ex. grafiskt–estetiskt istället för en 

kronologisk eller typologisk föremålsuppradning.58 I analysen av Armémuse-

ums utställningar framgår att utställningsspråket i den gamla utställningen 

framhävde kungarnas och strategernas krigshistoria. Troféer som t.ex. fanor 

tagna i krig styrker bilden av hjälten och ärorika krig. Vapen och uniformer 

ordnas typologiskt och kronologiskt efter regentlängden. Vackra uniformer 

 
55 Dean, David, 1994, Museum Exhibition − Theory and Practice, s. 4 f. 
56 Dean, 1994, s. 5. 
57 Dean, 1994, s. 5. 
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bärs upp av perfekta mannekängdockor. Det är en romantisk och samtidigt di-

stanserad bild av kriget som sådant som uppvisas. De katastrofer som följer av 

krig och som också förstås följde med historiska slag, anas inte i utställningen. 

Utställningsspråket i den nuvarande utställningen tar istället avstamp i folkets 

krigshistoria. Föremålen som vapen och uniformer sätts in i olika sceniska 

sammanhang där krigets fasor skildras. En människa med nutida krigserfaren-

het kan nog lättare identifiera sig med detta perspektiv än det äldre krigshisto-

riska romantiserandet. Som nämnts tidigare, finns det alltid en relation mellan 

de utställda tingen som valts ut för att påvisa något och människan som besö-

kare eller utställare. Vad är det då som styr utställaren i sitt sätt att ställa ut? 

Museimänniskorna och museet är inte isolerade företeelser i samhället, utan de 

är kopplade till samhället runtomkring det lilla såväl som stora. Idéhistoriska, 

politiska och kulturella strömningar som finns i samhället påverkar förstås ock-

så museiverksamheten och museimänniskorna. Carlén gör en undersökning av 

Nordiska museets utställningsverksamhet från 1873 till 1973. Han kommer 

fram till att utställningssätten har skiftat genom tiderna beroende av styrelse-

mannen och utställarnas mentalitet men dessa har i sin tur också påverkats av 

vilka trender som legat i tiden. Han menar att det fanns ett upplevelsesyfte som 

låg i tiden för jubileumsutställningen Svenskens 100 år – Känn dig själv! Be-

sökarna skulle samspela med utställningen och kunna ”känna igen sig”, identi-

fiera sig, med det man upplevde. Carlén menar att i och med upplevelsesyftet 

var cirkeln sluten, man var på ett sätt tillbaka vid de pedagogiska tankegångar 

som redan Hazelius, Nordiska museets grundare haft. Också på hans tid var 

upplevelsemomentet viktigt och utställningarna hade vaxdockor i interiörsce-

ner med panoramabilder i bakgrunden. Under dessa hundra år hade dock olika 

andra trender påverkat utställningarna. Under 1930-40-talen hade en etnologisk 

funktionalistisk helhetssyn på kultur växt fram. En tanke som blev central ock-

så i utställandet. Föremål sattes in i sitt funktionella sammanhang m.h.a. text 

och bild. Man lärde sig från varuhusen och reklamen om ljussättning och 

skyltning. Under 1900-talets första decennier hade trenden varit en annan. Mu-

 
58 Carlén, Staffan, 1990, Att ställa ut kultur, s. 12. 
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seimiljön skulle inte vara synonym med teaterscenens, utan föremålen skulle 

tala och deras vetenskapliga innehåll stå i centrum. Fortfarande hade man inte-

riörscener men utan dockor som kunde romantisera och störa föremålsrealis-

men. Den evolutionistiska tanken genomsyrade utställningarna som ordnades 

systematiskt och typologiskt. Man skulle visa på den evolutionära utvecklings-

linjen. I och med detta mer vetenskapligt analyserande utställningssätt premie-

rades inte en bred publik utan snarare ställde man ut för redan insatta och den 

s.k. bildade allmänheten. Hazelius idé hade ju varit folkbildningens, att den 

stora allmänhetens intresse skulle väckas genom interiörer med dockor och 

panoramor som gjorde att man på ett enkelt sätt kunde ta till sig utställningen.59    

I dagens museivärld, även på Armémuseum, kan man se att det fortfarande 

i grunden är Hazelius folkbildande, pedagogiska grepp med idén om upplevel-

se som är stark. Perceptionsaspekten skall i hela sin vidd tillgodoses. Museerna 

använder sig ofta av multimedia för att besökarna skall uppleva med alla sin-

nen. Ju fler sinnen som används desto starkare blir intrycken och därmed minns 

vi det vi lär oss mycket bättre, sägs inom ramen av modern informationsveten-

skap av t.ex. Dean och Edson. På Armémuseum använder man sig av multime-

dia som ljus, ljud, scenerier med panoramavyer och silikondockor samt även en 

del datorer. Men man känner sig som sades i intervjun, kallhjärtat inställd till 

alltför mycket datoriserande av utställningen eftersom man tror det är en över-

gående trend. 

Upplevelseutställningar, bra eller dåligt?  

Kampen om museernas berättande 
Trenden inom museivärlden har som sagt sedan ett par decennier varit upple-

velseutställningar istället för föremålsutställningar. Under museernas hela exi-

stens har dessa tenderat att vara motpoler till varandra. Av marknadsundersök-

ningen framgår det att de flesta intervjuade besökarna uppskattar Armémuse-

ums upplevelseutställning och tycker att denna är bättre än den gamla före-

                                                 
59 Carlén 1990, passim. 
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målsutställningen. Vilka är då besökarna och vem vänder man sig till? Av in-

tervjun framgår det att Armémuseum vänder sig särskilt till skolan som mål-

grupp och att besökskretsen även i övrigt har breddats, vilket också nämns som 

ett mål för museet i det statliga regleringsbrevet. I marknadsundersökningen 

kan man se att museets besökare är såväl kvinnor som män, även om de senare 

är i majoritet, såväl yngre som äldre finns representerade och här är det faktiskt 

ganska unga människor från 20 och upp till 39 som överväger. Vad jag förstår 

lockas många ur den unga publiken till Arméutställning p.g.a. det som upplevs 

som ett otraditionellt utställande, även om upplevelsekonceptet per se som sagt 

är sprunget ur Hazelius pedagogik. Dock kan man se att de flesta av besökarna 

har en hög utbildning, vilket analogt med Bourdieus teorier skulle visa på sam-

hällets underliggande maktstrukturer. Av besöksstatistiken och intervjun fram-

går det att nyfikenheten på museet var som störst vid nyöppnandet, sedan har 

besökssiffrorna drastiskt sjunkit igen. Kan museer egentligen räkna med att nå 

en bred publik, förutom de redan intresserade? 

Och om i så fall, kan de göra det utan att minska på kunskapsförmedling-

en? Finns det en fara i att museer i så fall förvandlas till enbart nöjes- och upp-

levelseproducenter istället för kunskapsproducenter? Det finns en del skepsis. 

Hodder Stjernswärd och Niklas Granholm som båda verkar vara militärt insat-

ta, menar i sina artiklar att Armémuseums upplevelseutställning är snedvriden 

genom att man inte tillräckligt djupt engagerar sig i det historiska samman-

hanget. Dockorna skapar en förment realism, menar Granholm. Genom att ska-

pa starka känslor via dockorna i tänkbara händelser, präntar man in bilder hos 

besökarna som inte nödvändigtvis är sanna och detta samtidigt, menar förf. 

som man otillräckligt tar upp olika historiska perspektiv. Granholm menar att 

det finns risk för mytbildning. Granholm kallar utställningen för ”nöjesfältshi-

storia”. Upplevelseutställningar och risk för mytbildning är något som mycket 

diskuteras inom museivärlden. Det framgår av Bengt Lundbergs och Per-Uno 

Ågrens undersökning med intervjuer på några museer att de flesta tolkar muse-

ernas utställningar som en bekräftelse på det de redan vet eller tror sig veta. Få 
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människor läser texterna.60 Etnologen Camilla Maartmann som säsongsvis job-

bar på Norsk Folkemuseum (liknande Skansen) som utklädd ciceron från en 

viss tid, säger också att de flesta hon möter har en bestämd idé om hur det var 

förr. Levandegöring skapar fiktioner som av publiken uppfattas som autentiska 

och ofta förstärker de individuella tolkningarna av historien. Dessutom är det 

ju ofta föremål eller byggnader från högre samhällsklasser som sparats, vilket 

leder till att redan i utgångsläget är förmedlingen av historien skev. Men Ma-

artmann skriver också att historien skulle bli lika snedvriden om museerna låg 

öde och människorna inte gick dit för att utställningarna inte engagerade. Hur 

än museet väljer att presentera samlingarna och historien, så kan det aldrig bli 

den helt sanna bilden. Denna begränsning hos museerna är något som alla i 

kultursfären känner till och detta borde väl också förmedlas till publiken i stort. 

Bara genom att förmedla detta, menar Maartmann, tillskriver man det förgång-

na något essentiellt, nämligen det förflutnas ouppnåelighet. Det förflutna kan 

varken återupplevas eller återuppväckas.61 Jag tror också att museer i mycket 

högre grad än vad de gör nu måste akta sig för den ”absoluta historien”. Histo-

rien utgörs som sagt av de mångas historia, där perspektiven är lika många som 

pusselbitarna vilka formar ett pussel. Detta tycker jag man måste göra musei-

besökarna uppmärksamma på. Museerna är trots allt en arena för makt där de i 

ämnet redan insatta har ett övertag, vilket Bourdieus resonemang leder fram 

till.  

Upplevelseutställningen, ett barn av den mediala kulturrevolutionen                            
Av marknadsundersökningen framgår det att de flesta som intervjuades tyckte 

Armémuseums utställning var bra och fann det mycket intressantare med sam-

manhang än bara föremål. Om upplevelsemuseer får människor att engagera 

sig i sin historia och identitet, anser jag att det är bättre att arbeta vidare med 

upplevelsetemat och söka väcka frågor istället för att strikt vetenskapligt ordna 

föremålsutställningar som erfarenhetsmässigt stänger en del människor ute då 

                                                 
60Lundberg, Bengt & Ågren, Per-Uno, 1999, Historiebilder – Om intention och reception i museer, pass-
sim. 
61 Maartmann, Camilla, 1997,  ”Velkommen til fortiden – en refleksjon omkring museets presentasjon av 
kulturhistorien”, s. 65 ff., 71 f. 
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de saknar ett ordnande sammanhang. Lundberg och Ågren skriver i linje med 

Bourdieus teorier att traditionellt sett har den socialt dominerande Alfa-

strukturen, där skriftspråkligheten bland människorna är utbredd, använt muse-

erna för att visa på sin överhöghet över Beta-strukturen. Den senare är mer 

muntligt än skriftligt orienterad och underordnad den skriftspråkliga Alfa-

strukturen. Museerna har demonstrerat kungarnas, furstarnas och de mäktiga 

handelsmännens föremål. Som kunskapscentrum museet i sitt föremålsberät-

tande baserat på föremål och text, alltsedan upplysningsepoken och framåt, 

haft stort släktskap med den tryckta bokens typografiska ordning. Därmed har 

berättelserna också varit tillägnade Alfa-strukturen. Till Beta-strukturens munt-

liga språkområde räknas däremot de elektroniska kulturrevolutionära medierna 

som tv, radio och i viss mån även språkformerna inom IT. 62 Som jag ser det är 

upplevelseutställningarna ett sätt att söka nå ut till den majoritet, Beta-

strukturen, som inte tar till sig text i lika hög grad som Alfa-strukturen. Den 

elektroniska revolutionen som pågått mer än hundra år har dock skapat en tred-

je s.k. Gammastruktur där aktörerna i elektroniska medier som tv och radio får 

en viss makt via mediernas stora genomslagskraft. Gammastrukturen påverkar 

samhället genom att göra yttrandefrihet till en marknad. Den som betalar mest 

hörs mest. Genom denna mediala kulturrevolution sprids inte bara historien via 

skolan, utan tv, radio, museer konkurrerar alla om att bli lyssnade till. Den som 

blir lyssnad till, har makten att forma människornas föreställningar. Upplevel-

seutställningen är helt enkelt ett sätt att få människors uppmärksamhet i sorlet 

av information. Upplevelseutställningen är ett barn av sin tid. Hittills har mu-

seerna inte i så hög grad uppmärksammat denna mediala kulturrevolution som 

samhället genomgått, samtidigt som 1974 års kulturpolitiska mål har satt bild-

ningsuppgiften i fokus för museerna. Det blir av vikt att museerna i ett alltmer 

marknadsstyrt samhälle på sitt offentliga uppdrag, söker nå ut till samhällets 

alla, olika grupperingar och skärskådar på ett helt annat sätt än tidigare, de oli-

ka historiebilder som sprids via olika medier, även sina egna.63 Jag tror den 
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63 Lundberg & Ågren, 1999, s. 17 ff. 
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mediala kulturrevolutionen eller om man så vill, det nya informationssamhäl-

let, samtidigt som det ökar riskerna för stereotypa, lättköpta idéer, också ökar 

chanserna för museerna att nå ut till medborgarna på ett individanpassat sätt, 

liknande bibliotekens. Jag tror museerna för att motverka mytbildning och i 

verkan för allmänhetens bästa måste fungera som en individtillvänd kunskaps-

bank med olika nivåer av information för olika individers olika kunskapsin-

hämtande.  

Ett individuellt sökande efter museet 
Ovan har vi läst Per Dahls funderingar i hans artikel om museets roll. Han tror 

att museernas upplevelseutställningar kanske är nödvändiga idag på ett annat 

sätt än förr, då det i Sverige idag finns grupper, t.ex. invandrare, som inte är 

bekanta med landets historia. Samtidigt frågar Dahl sig om vilken art av kun-

skap ett museum skall ge. Kan museet råda bot på kunskapsbrist genom att i 

sina utställningar ta upp de mest grundläggande kunskaper? Skall museet nöja 

sig med att försöka väcka intresse och förmå besökaren att i efterhand söka ny 

kunskap? Dahl avslutar artikeln med ett resonemang om att det kanske är varje 

museums öde att i främsta hand locka till sig de redan intresserade, i Armému-

seums fall, de redan militärhistoriskt intresserade. För dessa, menar han, är 

kanske inte rådande upplevelseutställning tillräcklig. Jag tycker själv inte att 

museerna kan ersätta böcker eller den grundläggande kunskap som skolunder-

visningen är ämnad för. Emellertid måste museerna fungera som ett komple-

ment, en kunskapsbank, dit man kan gå för att resonera om historia och nutid 

samt identitet, oberoende av vilka förkunskaper man har. Så fungerar demokra-

tin och detta säger bildningssyftet. Museerna som kunskapsbank skall hålla en 

hög nivå, men kunskapsförmedlingen kan ske på ett klart och enkelt sätt som 

ovan diskuterats. Jag tror ett bra museum kan klara av att hantera olika kun-

skapsnivåer hos besökarna genom att i utställningen ha olika valbara nivåer av 

kunskap. Grundkurs och överkurs, om man så vill. Precis som man går till bib-

lioteket och lånar böcker allteftersom vad man söker för kunskap, ska man 

kunna gå till museet och bygga på sina kunskaper. Armémuseum har vad jag 

kan döma två slags nivåer i sin basutställning, vilket är bra. Dels den kronolo-

giskt ordnade krigshistorien som delger en slags basfakta och dels studiesam-
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lingen av vapen för den mer insatte. Så småningom skall det bli också en stu-

diesamling av uniformer. Översten Hodder Stjernswärd och Doktor Gormander 

efterlyser i sina artiklar förklaringar till varför olika krig har uppkommit. 

Stjernswärd skriver att krig är sällan självändamål i sig, det brukar finnas ett 

motiv. En till nivå i basutställningen skulle kunna vara att i en valbar nära, an-

slutning till visandet av olika krig, i ord och bild, ev. via data, ta upp krigsför-

loppet och diskutera olika motiv. För att lägga till ytterligare informationsnivå-

er tycker jag man via Armémuseums hemsida skulle kunna hitta alla föremål 

som finns dolda i samlingarna, samt den information som finns om dessa. Pre-

cis som på ett bibliotek eller arkiv skulle man också kunna beställa ett visande 

av originalföremålen under vissa tider. I intervjun säger man att Armémuseum 

inte skall bli för datortillvänt, man tror det är en övergående trend. Om man 

betänker resonemanget ovan, verkar det dock som museerna kanske i högre 

grad måste vänja sig vid och anpassa sig till informationssamhällets mediala 

kulturrevolution. Precis som biblioteken lägger ut sina böcker på nätet, måste 

museerna lägga ut sina föremål och sin information på nätet för att engagera 

människor att bli aktiva kunskapssökare. Museerna måste tala samma språk 

som samhället runtomkring. I enlighet med mitt resonemang blir skolundervis-

ningen och skolans samverkan med museerna viktig, dels för att man redan i 

skolan som Bourdieu säger, måste lära sig att dechiffrera kulturen, dels också 

för att lära sig att använda museet som en kunskapsbank för informationshämt-

ning. Pekka Virtanen vid finländska Lusto Skogsmuseum skriver att samarbe-

tet mellan museer och olika andra områden som skolan och orten i sig, kan 

vara ett sökande efter museet. Det är användarna av museet som hela tiden 

måste definiera och definiera om, vad museet skall betyda för dem.64 Jag har 

ovan noterat att även på Armémuseum stämmer Bourdieus resonemang om att 

de flesta besökarna tillhör kategorin människor med hög utbildning. I Musei-

perspektiv 1986:2 diskuteras att andelen av en årskull som utbildar sig vidare 

genom gymnasie- eller högskolestudier är växande. Av marknadsundersök-

ningen framgår det ju faktiskt också att de flesta av Armémuseums besökare 

                                                 
64 Virtanen, Pekka, 1997, ”På en museresa till skogen – milstolpar från skogsmuséets stadier.”, s. 61. 
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kommer från åldersgrupper som var relativt unga när prognosen gjordes 1986. 

Kanske är det inte bara tecken på en negativ maktstruktur, kanske ser vi redan 

resultatet av en positiv utbildningstrend?   
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Sammanfattning 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att skildra hur Armémuseums basutställning 

har förändrats från en föremålsinriktad sådan, till en pedagogisk informations- 

och upplevelseutställning för att passa bildningssyftet. Den nya utställningen 

tycks ha tagits emot väl av samhälle och media, samtidigt som man verkligen 

lyckats nå en bredare publik, bl.a. skolan som är en stor målgrupp. Dock är 

besökssiffrorna sedan rekordökningen vid nyöppnandet år 2000, åter fallande 

och i nivå med strax innan stängningen av den gamla basutställningen. Vissa 

kritiker har uttryckt skepsis mot upplevelseutställningar och sökandet efter en 

bred publik. Många menar att dessa leder till fiktioner av historien som av pu-

bliken kan uppfattas som autentiska och sanna. Dock vill jag emot detta hävda 

att upplevelseutställningarna förmår intressera människor och kanske väcka 

frågor. Upplevelseutställningen har som en del av den elektroniska mediala 

kulturrevolutionen fått alltmer uppmärksamhet och är ett led i museernas an-

passande till det nya informationssamhället. Avslutningsvis kan jag se fram-

växten av ett individanpassat museum för den aktive informationssökaren. Här 

kommer jag fram till att Armémuseum i sin basutställning har två kunskapsni-

våer, en slags basfaktadel och en studiesamling för de mer insatta i vapen- och 

krigshistoria. Precis som man på ett bibliotek lånar böcker i takt med att man 

får mer information om ett ämne, skall man på museet kunna söka information 

på flera kunskapsnivåer. En sådan nivå skulle vara att museerna i likhet med 

biblioteken, tillgängliggör sina samlingar och sin information om dem på nätet. 

I enlighet med Bourdieus teorier om underliggande maktstrukturer i samhället 

framhåller jag vikten av samarbete mellan skola och museet som informations-

bank på ett tidigt stadium. 
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Bilagor 

1. Frågor till intervju: 
Hur gick det till för att få igenom beslutet om Armémuseums förvandling? 

Vem kom med förslaget? 

Jag läste i pärmen att den gamla utställningen i stort hade bestått sedan 1940-

talet? 

På fotona från den gamla basutställningen ser man porträtt av kungar. Var den 

gamla utställningen inriktad mot traditionell svensk kungahistoria? 

Jag såg på ett annat foto ett kollage som handlade om krigets baksidor? Hur 

skildrade man detta i den gamla utställningen? Gjorde man det över huvud 

taget? 

Någon i Armémusei vänner lär ha sagt att den nya utställningen är en skam för 

Sverige? Var den gamla utställningen ensidigt hyllande gentemot den svenska 

krigshistorien? 

Hur skildrade man de olika epokerna i den gamla utställningen? 

Vad fanns var i den gamla utställningen? 

Det finns en studiesamling av föremål; vapen och det planeras visst också en 

uniformsutställning. När öppnade vapenutställningen? Var detta inplanerat från 

början eller var det en eftergift mot Armémuseum vänner? Var det helt enkelt 

en tanke att ha en studiesamling? 

Vilken tid i Armémuseums utställningshistoria skildrar dessa bilder från den 

gamla basutställningen?  

Vad har ni fått för bemötande från publik och media efter öppnandet? Hur var 

det innan, under den gamla utställningen? 

Finns det mycket fördomar om att Armémuseum är ett vapenfetischismens 

Mecca? Hur bemöter man i sånt fall detta? 
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Hur gick det till när ni blev nominerade till årets museum 2000? 

Har ni mist den gamla besökargruppen av experter på militärhistoria? 

Hur ställer ni er till multimediateknik på museet? 

Tycker ni muséets organisation underlättar för förändringar? Har ni förslag på 

förbättringar? 

Det har diskuterats om en organisatorisk förändring? 

Arbetar ni mycket med att marknadsföra er som museum? Fanns det någon 

marknadsföring innan nyinvigningen? 

När upphörde Försvarsdepartementet att vara huvudman för museet?  

Vilka muséer brukar ni samarbeta med? Vilka andra institutioner utanför mu-

seivärlden samarbetar ni med?  

 

 

 


