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frans lundgren

social samling: 
att ställa ut samhället kring 1900

”Ögat är den bästa af alla läromästare, förutsatt att man förstår att be
gagna det, eller samtidigt får undervisning om hvad man ser.”1 

Stockholms stads utställning närmast utställningsfältets huvudentré var en 
omedelbar framgång. I den vitputsade nybarockbyggnadens rum och salar 
vandrade besökare runt bland mängder av föremål: ritningar över likbrän
ningsapparater, parkanläggningar och folkskolor; stadskartor över gatureg
leringens fortskridande, de skilda slagen av vägbeläggning samt telefon
nätets utsträckning; modeller i gips av isbrytare, vattenreservoarer och 
epidemianstalter; fotografier av vägbyggnadsarbeten, arbetsinrättningar 
och bakteriekulturer; grafiska framställningar av trafikflöden på broar, 
trikinförekomst i salufört fläsk och dödlighetens månadsfluktuationer, samt 
en stor mängd annat material av det mest skilda slag. Stockholms stads 
utställning var inte bara uppförd i en enligt omdömena arkitektoniskt 
lyckad byggnad. En rad kommentatorer lyfte dessutom fram delutställ
ningen som förebildlig även i andra avseenden.

Den löpande rapporteringen från Allmänna konst och industriutställ
ningen 1897 var trots sin oerhörda omfattning något torftig till sin karak
tär. Vid sidan av summariska dagsrapporter fylldes spalterna i huvudsak av 
översikter – ofta i form av promenader genom utställningsområdet – och 
introduktioner till någon särskild del av utbudet på utställningsfältet. De 
mer genomförda, principiella resonemangen var betydligt färre. Intressant 
i detta avseende är därför den kritiska artikeln ”Är vår utställning instruk
tiv? Några ord om konsten att se och konsten att utställa”, som publicerades 
i Svenska Dagbladet en dryg vecka efter invigningen i maj 1897. Författaren, 
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som skrev under signaturen H. C., menade att utställningen inte levde upp 
till de förväntningar som fanns inom det moderna utställningsväsendet på 
att bibringa besökarna fördjupade kunskaper och insikter. Innehållet i 
montrar, paviljonger och hallar tjänade nämligen inte sitt syfte som ”un
dervisningsmaterial i utställningens bildningsanstalt” och därmed förverk
ligades heller inte ”den moderna utställningsidén”.2

Som utgångspunkt för denna kommentar kring utställningens pedagogik 
använde artikelförfattaren sig av ingenjör S. A. Andrées skrift Konsten att stude-
ra utställningar (1891). H. C. konstaterade att Andrées föreskrivna metod 
för ett meningsfullt utställningsbesök var mycket krävande. Den innebar att 
besökaren för det första måste skapa sig en ”fullständig orientering”, för det 
andra ägna sig åt ”ett oerhört skärpande av iakttagelseförmågan”, samt slut
ligen, för det tredje, ”fullständigt utfråga utställarna sjelfva”. Sådana krav 
på besökaren måste dock uppfattas som ett fattigdomsbevis, menade artikel
författaren. En utställning som inte var upplysande ”i och för sig” var knap
past värd namnet, och de krav Andrée ställde på besökaren borde istället 
riktas mot själva utställningsmediet: det skulle i sig självt göra innehållet 
”åskådligt och instruktivt”. På Stockholmsutställningen var de många mont
rarna med industriprodukter snarare att betrakta som reklam, konstaterade 
H. C., och deras pedagogiska värde var inte större än möjligheten att ”lära sig 
åka velociped genom att betrakta de i butiksfönstren utställda maskinerna”.

Enligt den kritiske kommentatorn i Svenska Dagbladet fanns dock några 
få exempel på verkligt instruktiva inslag på utställningsfältet. I första hand 
framhöll han Stockholms stads utställning som förebildlig för en korrekt 
användning av utställningsmediet. Utformningen och organiseringen av 
innehållet i denna paviljong kom närmast ”utställningsidealet” och var ”i 
sin helhet” det bästa exemplet på ”det moderna sträfvandet att göra en 
utställning öfverskådlig, lättfattlig och undervisande”. Precis vad det var 
som gjorde paviljongen så lyckad framgick inte, men utifrån den övriga 
kritiken kan man dra slutsatsen att utställningsmediet hade utnyttjats på 
ett sådant sätt att det i sig självt skärpte besökarens iakttagelseförmåga och 
ledsagade denne till nya kunskaper och färdigheter.

Stockholms stads ambitiösa paviljong på Stockholmsutställningen 1897 
har inte rönt någon uppmärksamhet av eftervärldens historiker. Innehållet 
ter sig också torftigt och tekniskt: utställningen kan förefalla vara en plikt
skyldig redovisning av kommunala angelägenheter med begränsat allmän
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intresse. Det finns dock flera anledningar att ta samtidens entusiasm på 
allvar. Paviljongen var ett tidigt svenskt uttryck för de tillfälliga utställ
ningar kring sociala teman som började arrangeras i en rad länder under 
1800talets sista decennier: i samband med specialkongresser, på de stora 
utställningarna och som manifestationer av organisationer kring sociala 
frågor. Vid sekelskiftet 1900 skapades också permanenta sociala utställ
ningar i ett antal europeiska storstäder, så kallade sociala museer.

Det sociala museet kan som institutionstyp betraktad relateras till fram
växten av social eller samhällsvetenskaperna under 1800talet. Redan 
under 1800talets första decennier fördes tämligen detaljerade resonemang 
om vilken betydelse vetenskapligt auktoritativa beskrivningar av samhället 
kunde ha i det offentliga livet, dels som oomtvistlig grund för politiska 
meningsskiljaktigheter, dels för medborgarnas självförståelse. I enlighet 
med detta utformades en rad verksamheter också inom det vetenskapliga 
området som allmänna angelägenheter där man explicit vände sig till en 
medborgerlig sfär, det vill säga till publiker som inte själva var aktiva i 
vetenskaplig verksamhet. Den publika aspekten var inte minst central i 
diskussioner om värdet av att använda nya medier för att beskriva samhäl
let, exempelvis fotografi, statistiska tabeller och diagram.3

Trots den stora omfattningen av sociala utställningar kring sekelskiftet 
1900, och trots att det uppstod något som liknar en internationell rörelse 
kring de permanenta institutionerna, har mycket lite forskning ägnats 
dessa utställningar som ett fenomen i egen rätt. Det går knappast ens att 
skaffa sig en överblick över de olika former av sociala utställningar som 
organiserades, eller när och var de kom till stånd. Den främsta källan till 
kunskap är organisationshistoriker om sådana institutioner där utställning
ar var en del av den utåtriktade verksamheten samt översikter av världsut
ställningarna där delutställningar på sociala teman ibland förekom.4

Några få permanenta utställningar har dock av olika anledningar givits 
större uppmärksamhet, däribland sociologen Patrick Geddes Outlook Tower 
i Edinburgh, det tyska hygieniska museet i Dresden samt filosofen Otto 
Neuraths samhällsstatistiska museum i Wien. Man har emellertid främst 
behandlat dessa institutioner i ljuset av initiativtagarnas övriga verksamhet 
eller i något specifikt socialpolitiskt sammanhang.5 Därmed riskerar även 
dessa exempel på sociala utställningar att framstå som, om inte egenartade, 
så åtminstone tämligen isolerade företeelser. Eftersom de inte relateras till 
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varandra, och än mindre till hela den värld av sociala utställningar som 
organiserades decennierna kring 1900, tenderar analysen att bli snäv i ett 
bredare kultur, vetenskaps och mediehistoriskt perspektiv.

Några sociala utställningar har på senare år blivit föremål för mer ingåen
de analyser, bland annat med fokus på hur olika medier använts i respektive 
utställning. Det övergripande syftet har varit att visa hur respektive utställ
ning och dess representationspolitiska effekter varit en del av opinionsarbetet 
i en viss fråga, exempelvis kvinnoarbetets karaktär, folksjukdomars beskaf
fenhet eller levnadsomständigheter bland svarta amerikaner.6 Även dessa 
utställningar har såtillvida behandlats som särpräglade manifestationer och 
uppmärksammats i historieskrivningen kring olika sociala frågor. Därmed 
har inte heller dessa studier analyserat den sociala utställningen som ett 
bredare fenomen i samtiden. Ett arbete som i viss mån tagit fasta på de mer 
generella aspekterna behandlar de permanenta utställningar för arbetar
skydd som kom till stånd kring sekelskiftet: Stefan Posers Museum der Ge-
fahren: Die gesellschaftliche Bedeutung der Sicherheitstechnik (1998).7

I den här uppsatsen ska de sociala utställningarna undersökas som en 
specifik framställningsform med särpräglade anspråk och ambitioner. Em
piriskt koncentreras undersökningen till paviljongen på Stockholmsutställ
ningen 1897 och den permanenta sociala utställning som kom till stånd i 
Stockholm 1906. Det är särskilt tre aspekter av de sociala utställningarna 
som lyfts fram i uppsatsen. För det första att syftet med dessa utställningar 
var att lära besökarna att betrakta det samhälle de levde i, och därmed 
också sig själva, genom medieformer som ansågs vara omedelbart tillgäng
liga, otvetydiga och neutrala. För det andra att dessa utställningar använde 
olika medier för att beskriva förändringsprocesser över tid, och att dessa 
översikter var avsedda att ligga till grund för reflektioner kring framtiden. 
För det tredje att den sociala utställningen i sitt mer etablerade skede – då 
den kan karaktäriseras som det sociala museet – bör beskrivas som ett eget 
medium, som bland annat skulle göra det möjligt för betraktaren att öva 
sig i att relatera vardagliga erfarenheter till abstrakta kategorier.

Medier för att överblicka samhällets förändring

De stora utställningarna under 1800talet kan beskrivas som ett slags mass
medier för att kommunicera översikter av civilisationens utveckling och 
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tillstånd. Som Anders Ekström framhåller organiserades utställningarna 
med ett anspråk om att ”allt” fanns samlat där – förmedlat genom olika 
översiktsmedier som kartor, tabeller och diagram – och att ”alla” kunde 
betrakta tingens naturliga ordning med sina egna ögon.8 För att åstad
komma översikter som på samma gång var lätt tillgängliga och lärorika 
behövde man dock – som exempelvis skribenten H. C. inskärpte – använda 
sig av utställningsformen på ett sådant sätt att den blev åskådlig och in
struktiv. I praktiken handlade detta om att kombinera olika medier på rätt 
sätt. Då man i samtiden menade att en verklig översikt hade åstadkommits, 
som i fallet med Stockholms stads utställning, innebär detta att mediebruket 
varit förebildligt i relation till sitt syfte.

Det omfattande talet om civilisationens utveckling i samband med ut
ställningarna var främst riktat mot framtiden, men inbegrep också en 
historieskrivning. I diskussionerna inför Stockholmsutställningen 1897 var 
ett viktigt motiv att det gått tre decennier sedan den förra stora utställ
ningen i huvudstaden. Utställningsåren 1866 och 1897 blev också histo
riska referenspunkter i beskrivningar av de samhällsförändringar som ägt 
rum. Ett exempel var det material som utställningens presskontor tillhan
dahöll. Där utgick man regelbundet från statistiska översikter och presen
terade olika jämförelser mellan de aktuella åren – förändringens karaktär 
motiverade att en ny utställning arrangerades. Även i Stockholms stads 
utställning framhölls att detta var det viktigaste skälet till att delutställ
ningen hade kommit till stånd: ”den tid af mer än trettio år, som förflutit 
efter den i Stockholm senast hållna större utställningen, betecknar ett syn
nerligen märkligt skede i hufvudstadens historia”.9

De aktuella samhällsförändringarna var på det sättet inte bara en allmän 
bakgrund till Stockholms stads utställning, utan konstituerande för dess 
utformning. På en rad sätt strävade man efter att beskriva och åskådlig
göra förändringarna för publiken – genom att framställa den samtida situa
tionen i ljuset av det förflutna, genom att kontrastera olika exempel mot 
varandra, och genom kommentarer om den fantastiska utveckling som det 
utställda materialet demonstrerade. Publiken kunde också använda mate
rialet för att göra egna jämförelser, allt för att få en riktig uppfattning om 
hela vidden av stadens omdaning i materiellt, sanitärt och socialt avseende 
under de tre senaste decennierna.

Utställningen var på det sättet utformad för att dra in besökaren i olika 
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jämförelser över tid. Genom serier av föremål från olika tidsperioder inom 
ett visst verksamhetsområde framhölls samtidens exceptionella karaktär. I 
Andreas Hasselgrens beskrivning fick exempelvis paviljongens många exem
pel på äldre former av gatubelysning tjäna som en påminnelse om att tidigare 
förändringar uppfattats som ”riktiga revolutioner” trots att man ur sam
tidens perspektiv inte kunde förstå hur någon ”kunnat finna sig i en så 
primitiv upplysning”. De historiska jämförelserna i utställningen fick över
huvudtaget stor uppmärksamhet i kommentarerna: föremålen lämnade 
”vittnesbörd om den storartade utveckling hufvudstaden genomgått under 
de senaste decennierna”.10 

Det förekom även historiska föremål i utställningen som inte hade pla
cerats i en systematisk framställning, utan hade valts för att tjäna som 
kontrasterande material. Bland annat visades några ekplankor som ”i ordets 
bokstavliga mening representera gamla Stockholm”. De hade påträffats 
under grundarbetet till det nya riksdagshuset och bedömdes vara mer än 
sexhundra år gamla. Man påpekade att dessa lämningar ”egentligen” inte 
hörde till ”den officiella utställningen”, men att det inte gjorde dem mindre 
intressanta. Det ålderstigna byggnadsmaterialet var en attraktion i sig, och 
dess autenticitet togs i anspråk för att bokstavligen rama in en bild av ”det 
forntida Stockholm”. På ett liknande sätt infogades ett ”minne från gamla 
Stockholm” i en fullt fungerande modell av ett modernt vattenreningsverk 
– i detta fall en tvåhundraårig trästock, den enda del av stadens äldsta vat
tenledning som bevarats till eftervärlden.11 Autenticitetsanspråken i utställ
ningen uppnåddes såtillvida inte enbart genom mediernas förmodade rea
lism, utan även genom att dokument och lämningar med historisk status 
infogades i presentationen. De tekniska och medialt lågkulturella perspek
tiven på staden kunde låna trovärdighet och allvar från ett mer konventio
nellt museimaterial.

Det var dock främst genom medier med anspråk på en särskild realism 
– statistik i olika former, kartografi och fotografi – som Stockholms stads 
utställning inbjöd publiken att överblicka samhällets förändring. Stora 
mängder av statistiska tabeller och diagram över utvecklingen på de mest 
skilda områden visade positiva konjunkturer, men också ett slags föreoch
efter bilder. I avancerade grafiska representationer kunde publiken följa 
förändringarna över tid. Exempelvis åskådliggjordes stadens fysiska om
daning genom två kartor som visade framkomligheten dels två decennier 
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tidigare, dels i samtiden genom isolinjer för transporttider från centrum 
till varje del av staden. De föregående decenniernas omfattande arbete med 
att jämna ut höjdskillnader hade möjliggjort nya flöden i gatusystemet, 
vilket skulle demonstreras i kartorna. En rad epidemiska sjukdomars ut
veckling över tid kunde följas i ett annat diagram, medan dödlighetens 

Stadens tekniska omvandling översatt till abstrakta sundhetsförhållanden. 
Förändring av mortalitet respektive vatten och avloppsflöden under tre decen
nier. Diagram återgivet i E. W. Dahlgren, red., Stockholm: Sveriges hufvudstad 
skildrad med anledning af Allmänna konst- och industriutställningen 1897, bd 1 

(Stockholm, 1897).
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Visualiserings och reproduktionstekniker som del av det kulturella framsteget. 
Fotografier av bakteriekulturer återgivna i E. W. Dahlgren, red., Stockholm: 
Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af Allmänna konst- och industriutställ-

ningen 1897, bd 2 (Stockholm, 1897).
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utveckling över tid relaterades till utbyggnaden av vattenledningar i ytter
ligare ett. Nästan alla typer av kommunal verksamhet som visades i utställ
ningen underkastades jämförelser över tid.12

Utställningsformen kompletterades också med en mer transportabel och 
permanent sammanställning – en kulturhistorisk översikt över stadens 
förändring i tryckt form. Stadsfullmäktiges anslag för utställningen inklu
derade utgivningen av detta illustrerade praktverk i tre stadiga volymer om 
över femtonhundra sidor, Stockholm: Sveriges hufvudstad skildrad med anledning 
af Allmänna konst- och industriutställningen 1897 (1897). I förordet påminde 
redaktören E. W. Dahlgren om bakgrunden till arbetet. Avsikten hade 
varit att åstadkomma ett ”värdigt utställningsföremål” och det hade tidi
gare saknats sammanfattningar av de stora framsteg som gjorts på det 
kommunala området i Stockholm. Bildmaterialet var synnerligen ambitiöst 
med återkommande färgtryck. Det omfattade i stora delar också de bilder, 
diagram och kartor som visades på utställningen, genomgående återgivna 
med fotografiska reproduktionstekniker så att inget tvivel skulle råda om 
”afbildningarnas trovärdighet”.13

Det monumentala bokprojektet var tydligt inriktat på representativa upp
gifter. Snarare än att utreda det förflutna etablerade det en bild av stadens 
utveckling för samtiden och framtiden. I en kommentar beskrevs det som 
ett ”bestående äreminne”, som långt efter att ”den personliga hågkomsten 
förbleknat” skulle bevara minnet av förhållandena i staden detta speciella 
år.14 På samma sätt som då andra mediearkiv byggdes upp i samband med 
utställningen var framtidens publik på ett påtagligt sätt närvarande i arbe
tet. Att syftet med trebandsverket inte i första hand var historiskt framgår 
också av diskussioner i samband med att arbetet recenserades. Omdömena 
var överlag positiva, men det fanns undantag. En kritiker menade att det 
fanns många invändningar att göra om bokverket skulle betraktas som ett 
historiskt översiktsarbete.15 Detta föranledde bokens redaktör att förklara 
att avsikten inte hade varit att ge ut en historisk urkundssamling. Enligt 
Dahlgren hade utgivningen motiverats av den stora utställningen och det var 
den kommunala verksamheten i ”det nuvarande Stockholm” som var ”arbetets 
kärna”. Om man tog fasta på kritiken, fortsatte han, borde ”Gamla Stock
holm” ha uppförts i naturlig storlek på utställningsområdet och därigenom 
reducerat Industrihallen och Maskinhallen till några mindre paviljong
er.16
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Innehållet i boken var ett slags encyklopedi över staden och långt mer 
omfattande än specialutställningen. Men det monumentala bokverket var 
på samma gång sammanlänkat med Stockholms stads paviljong. Bokens 
första illustration visade själva utställningsbyggnaden och bildmaterialet i 
övrigt kunde även beskådas i paviljongen. Andra bilder förstärkte utställ
ningens ambition att överblicka samhällsförändringen. Exempelvis inleddes 
varje volym med en utvikbar stadsvy. Den första vyn var en gravyr från 
1500talets slut, den andra ett panoramafotografi från vattentornet vid 
Mosebacke – en plats i stadens infrastruktur som låg högre än den publika 
utkikspunkten vid Katarinahissen – medan den tredje var ett panorama
fotografi taget från en av minareterna i Industrihallen. De tre successiva 
utblickarna påminde om de nya betraktelsemöjligheter som utställningen 
erbjöd. Stockholms stads utställning kan beskrivas som en uppfordran till 
publiken att betrakta sin vardagliga omgivning – och utställningen lanse
rade också en rad nya sätt att göra detta på. Det budskap som framställdes 
genom paviljongen var att staden var ett angeläget och lärorikt studieobjekt 
för alla.

att lära ut medborgerligt seende

Stockholms stads paviljong hade tillkommit med tanke på ”stadens egna 
invånare” som sin främsta publik.17 För tillresta besökare var referenspunk
terna i utställningen färre. Den som var välbekant med staden hade därför 
också bättre förutsättningar att dras in i ett aktivt förhållningssätt till det 
utställda materialet och tillägna sig nya sätt att betrakta sin vardagliga 
omgivning. Syftet var inte explicit, men av utställningsarrangemangen och 
kommentarerna kring dessa framgår ändå att förhoppningen var att publiken 
skulle tillägna sig ett slags medborgerligt seende, som innebar att samhällets 
gemensamma angelägenheter kunde bedömas på nya sätt. Detta breda 
publika tilltal hindrade inte att tekniskt avancerat och specialiserat mate
rial inkluderades i utställningen. Spänningen mellan den tänkta publiken 
som allmänhet eller specialist var också ett återkommande tema i samband 
med de sociala utställningarna kring 1900.

Utställningsfältet på Djurgården 1897 rymde fler inslag än Stockholms 
stads utställning som kan karaktäriseras som sociala utställningar. De pu
blika tilltalen skiljde sig dock åt, exempelvis vad gällde Statistiska central
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byråns eller Hygieniska museets utställningar. Stadens utställning förutsat
tes utan förbehåll intressera en bred publik, och skulle även fungera som 
en mer allmän attraktion. Redan i samband med att arrangörerna erbjöd 
den bästa platsen på området för Stockholms stads paviljong framhöll de 
att den sannolikt skulle bli ”en af utställningens mest framstående sevärd
heter”.18 När det gällde liknande material i andra utställningar uttrycktes 
däremot tveksamhet. För att överbrygga gränsen mellan lekmannens och 
specialistens blickar på materialet krävdes det att utställningsmediet an
vändes på rätt sätt.

Statistiska centralbyråns monter var uppbyggd av en rad befolknings
statistiska representationer som skulle locka publiken till aktiva jämförelser. 
I förarbetena talade man om nödvändigheten av att ur myndighetens publi
kationer skapa lämpliga ”utställningsföremål” i form av statistiska kartor 
och diagram som kunde belysa frågor av ”allmänt intresse”. Bland annat 
ställde man ut diagram över dödlighetens utveckling för män och kvinnor, 
för olika civilstånd, samt på landsbygden och i städerna. I monterns mitt 
återfanns två väldiga kartor över riket som socken för socken visade de 
föregående decenniernas befolkningstäthet respektive relativa befolknings
ökning. En mängd mindre kartor beskrev utvecklingen vad gällde exem
pelvis in och utvandring, oäkta barn samt självmord. På en ställning i 
monterns mitt hade det mest spektakulära utställningsföremålet placerats, 
ett så kallat stereogram över den svenska befolkningsutvecklingen sedan 
1700talets mitt. Det tredimensionella diagrammet i gips åtföljdes av en 
tryckt förklaring och man kunde genom olika betraktelsevinklar följa be
folkningsförändringar över tid på en rad olika sätt. Materialet i montern 
var på samma gång en demonstration av de mest avancerade vetenskapliga 
representationsformerna och utformat för att tilltala en bred publik.19

Hygieniska museet var en institution som hade bildats 1880 med finan
siellt stöd av Anna HiertaRetzius för att bygga upp och tillhandahålla 
samlingar av åskådningsmaterial kring den hygieniska vetenskapen och dess 
praktiska tillämpningar. Med den nya inrättningen vände man sig främst 
till professionella grupper som ansågs behöva fördjupad hygienisk kunskap, 
men den var också avsedd som ett medel för undervisning och uppmuntran 
till vidare studier av dessa frågor bland ”den stora allmänheten”. Den 
breda innebörden av termen hygien i detta sammanhang innebar att museet 
innehöll en mängd tämligen olikartade material, allt från apparater för 



frans lunDgren320

ventilation och översikter över livsmedels kvantitativa sammansättning, 
till prov på ”för ögonen skadliga” undervisningsmaterial. Under 1890talet 
hade museets samlingar upphört att fungera som en självständig inrättning 
och istället integrerats i den expanderande medicinska undervisningen i 
”allmän hälsolära” på Karolinska Institutet.20

I samband med deltagandet på utställningen 1897 hänvisade man från 
medicinskt håll till andra tillfälliga utställningar av hygieniskt material 
utomlands. Istället för sådana ”spridda bilder” ville man här erbjuda en 
”fullständigare bild från ett helt land öfver dess utveckling med avseende 
på sjukvård och sanitära arbeten”. För detta syfte samlades i ett nationellt 
inventeringsarbete ett stort antal ritningar och redogörelser in till en särskild 
utställning. Trots att samma typ av material visades i Stockholms stads 
paviljong menade arrangörerna i det här fallet att det inte kunde intressera 
”den stora allmänheten” eftersom det förutsatte specialistkunskaper. De 
förbipasserande tycktes också främst intressera sig för fotografierna, och 
det bristande intresset för mer noggranna studier tydde på att andra inslag 
på utställningsfältet i högre grad tilltalade publikens sinnen.21 Även andra 
tolkade utställningen som en angelägenhet för specialister eftersom den 
stora ”allmänheten” inte kunde finna något i den ”som fängslar blicken”.22

De sociala specialutställningarna på världsutställningarna kring sekelskif
tet 1900 inordnades i såväl specialisternas domän som i en medborgerlig 
intressesfär. Då delar av Stockholms stads paviljong från 1897 visades på 
världsutställningen i Paris tre år senare återkom denna dubbla karaktär i 
referaten. I svensk press citerades en fransk minister som menade att den 
sociala utställningsbyggnadens exteriör med sina ”nyktra linjer” väl mot
svarade innehållet: ”Istället för ornament endast kartor, grafiska framställ
ningar och böcker”. Den sociala avdelningen hade samtidigt stora skaror 
besökare, framhöll han. I själva verket hade ingen ”attraction på hela utställ
ningen” varit mera succéartad – den sociala utställningen var ”verldsexpo
sitionens hjerta och hjerna”. I samma artikel citerades republikens president 
som konstaterade att ”den ytlige utställningsbesökaren” knappast hade fun
nit något ”fängslande” i den sociala avdelningen. Det stora arbete som bedri
vits genom alla specialistsammankomster i anslutning till den sociala utställ
ningen gjorde den dock till världsutställningens ”kulminationspunkt”.23

De olika beskrivningarna av specialutställningens attraktionskraft kan 
förstås som ett sätt att skriva fram en ideal publik. Den besökare som inte 
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intresserade sig för det lärorika materialet hade per definition ett ytligt 
förhållningssätt, medan den som uppfattade den sociala utställningen som 
en verklig attraktion var att betrakta som seriös. Men även om det faktiska 
intresset för utställningen beskrevs på olika sätt var entusiasmen över dess 
betydelse stor. Utställningens innebörd som en manifestation av gemen
samma angelägenheter var otvetydig. Den svenska skribenten konstate
rade efter sin rundvandring i specialutställningen: ”Ju närmare man inlåter 
sig på studiet af detta ofantliga åskådningsmaterial, desto mera lefvande, 
intressant och lärorik, för att inte säga uppbygglig, förefaller den empiriska 
vetenskap som här presenteras i bild och litteratur.”24 När publikens in
tresse väl fångats genom attraktioner som fängslade blicken, ansågs den 
sociala utställningen i sig ha sådana egenskaper att den förändrade betrak
tarens tänkesätt.

Under åren kring sekelskiftet 1900 utvecklades ett slags rörelse kring 
möjligheten att göra sociala utställningar som befordrade ett medborgerligt 
seende. En ledande organisatör på området var den brittiske biologen och 
sociologen Patrick Geddes. Han utvecklade visuella framställningssätt och 
undervisningsmetoder som hade det gemensamt att de var avsedda att leda 
till olika former av medborgerlig aktivitet. På exempelvis Parisutställ
ningen 1900 anordnade Geddes en variant av sitt sociala museum, Outlook 
Tower, i ett av Trocadéropalatsets gallerier, från vilket det även utgick 
rundturer på utställningen som en del av olika studiekurser. I hemstaden 
Edinburgh hade han redan tidigare etablerat ett permanent socialt museum 
som till hela sin konstruktion var utformat för att öva besökarna att se sin 
vardagliga miljö och sina egna liv på nya sätt. Dessutom utvecklade Geddes 
olika grafiska framställningsformer för samma syfte, vad han kallade ”thin
king machines”. Genom diagrammen skulle betraktarens uppmärksamhet 
riktas mot de sociala och kulturella sammanhang denne ingick i och lära 
sig att reflektera över dessa förhållanden på ett systematiskt sätt.25

Geddes laborerade på ett mycket medvetet sätt med olika medieformer 
i sina museiprojekt. I Edinburgh var museet inrymt i en hög byggnad där 
besökaren skulle börja med att besöka en camera obscura på taket, för att 
sedan betrakta omgivningarna direkt från en utsiktsplattform på nästa 
våning. Därefter följde på varje våning kartor, diagram, översikter och 
modeller allteftersom man närmade sig gatunivån. Att lära besökarna att 
betrakta sin livsmiljö på nya sätt var ett led i strävandet efter att åstad
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komma en förmåga till vad Geddes beskrev som ett ”synoptiskt seende”. 
De moderna vetenskaperna om samhället, som Geddes samlade under 
beteckningen ”sociology”, skulle i sin tur läggas till grund för en ny veten
skap som han benämnde ”civics”. Relationen mellan dessa områden lik
nade han vid den mellan bakteriologin och den hygieniska vetenskapen. 
En grundläggande analys av samhället utgjorde basen för en ny form av 
vetande, men vilka medel kunde utvecklas för att förändra relationerna i 
detta samhälle? Enligt Geddes var ett svar på den frågan att utveckla olika 
medieteknologier som inte bara översatte specialistens förståelse av sam
hällsförhållandena för allmänheten, utan bidrog till att upphäva skillnaden 
mellan deras perspektiv.26

I Stockholms stads utställning på Djurgården 1897 förekom inte några 
motsvarande program. Organisatörerna av utställningen tycks inte heller i 
skrift ha formulerat några mer långtgående visioner om vad man ville 
åstadkomma. Vad var det då som gjorde att utställningen ansågs så lyckad 
att den kunde betraktas som exemplarisk och framhållas som ett ideal för 
utställningsmediet? Flera kommentarer tog fasta på att utställningen var 
enhetlig, konsekvent genomförd och organiserad med omsorg om varje 
detalj. Den stora mängden material hade ordnats på ett sådant sätt att be
sökaren måste ”övervinna frestelsen att fastna vid den mångfald af detaljer” 
som där ”fängsla blick och eftertanke”.27 Utställningen hade med andra ord 
en förmåga att dra in besökarna i ett aktivt förhållningssätt till materialet 
och samtidigt leda dem vidare. Andra framhöll att den överbryggade skill
naden mellan specialister och allmänhet – utställningen var ”synnerligen 
instruktiv både för lekmän och fackmän” och ”fullständigt afpassad” för 
att ”lämna en öfverskådlig bild”.28

Flera inslag i utställningen hade också den viktiga egenskapen att de 
kunde överraska eller förvåna besökaren. Ett exempel var den tredimensio
nella modell över staden som återgav höjdskillnader. Avsikten med gips
modellen var att visa förutsättningarna för det omfattande arbete som 
gaturegleringen innebar, men dess attraktionskraft på publiken kunde även 
tillskrivas de möjligheter till perspektivbyten som var inbyggda i modellen. 
På flera sätt inbjöds utställningsbesökaren att inta stadsplanerarens över
siktsposition, att på samma gång betrakta förutsättningarna för och de 
medel som stod till buds för att genomföra förändringar. Denna position 
var attraktiv kanske främst för att den var obekant. En skribent menade att 
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även den som var hemmastadd i Stockholm hade ”svårt att känna igen sig 
i denna labyrint av backar och knallar”.29 Intrycket på publiken förklarades 
av en annan skribent med att den tredimensionella kartan inbjöd till olika 
jämförelser, exempelvis om vem som bodde på den högsta punkten, även 
om det inte var just detta den var avsedd för.30

Den främsta attraktionen i paviljongen var dock en annan modell, en 
genomskärning av en av gatorna i stadens centrum i naturlig storlek. I rap
porteringen från utställningen ägnade man stort utrymme åt de perspek
tivförskjutningar modellen åstadkom. Två fulla våningsplan användes. Den 
övre halvan utgjordes av en skickligt målad stadsvy intill Kungsträdgården, 
med riktig gatubeläggning i golvnivå. Då betraktaren rörde sig fram mot 

Medier för virtuellt resande: gipsmodell av staden framför perspektivmål
ning från Kungsträdgården. Stockholms stadsmuseum.
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räcket i det övre planet kunde denne se ner i genomskärningens fortsättning 
under marknivån. I den undre delen såg man bland annat vattenledningar, 
gasrör, elkablar, gatubrunnar, brandposter, telefonkabeltrummor och av
loppskulvertar som byggts in i de modernaste delarna av staden. Alla skri
benter återkom till vilken succé denna inblick i ”det underjordiska Stock
holm” varit bland besökarna.31 Upplevelsen kunde jämföras med en anato
misk övning, exempelvis avslöjade modellen att stadens infrastruktur lik
nade ”kärlsystemet i en lefvande kropp”.32 Flera kommentatorer framhöll 
också att modellen erbjöd ”en klar och liflig föreställning” om allt det arbete 
som var nedlagt i de moderna städernas infrastruktur, omständigheter i 
närmiljön som man annars sällan reflekterade över. För den som saknade 
fackutbildning inom området förmedlade modellen mer kunskap än vad 
”långa avhandlingar” skulle ha gjort.33

Flera skribenter beskrev också den lyckade effekten av att först bli förflyt
tad till en bekant plats på ett illusoriskt mycket skickligt sätt, för att därefter 
få en helt ny bild av samma plats. Besökaren blev ”slagen med öfverraskning” 
vid första anblicken av gatuvyn, men den verkliga överraskningen kom när 
man närmade sig räcket och fick se ”hufvudändamålet” med bilden. Ska
rorna av besökare framme vid räcket visade också att modellen var lyckad 
i det avseendet; den väckte verkligen ”allmänhetens intresse och uppmärk
samhet”.34 I det nedre planet kunde besökarna granska den okända världen 
under jord och avloppens dimensioner tycktes göra det möjligt att gå raklång 
i dem. Pedagogiskt hade modellen en påtaglig förmåga att väcka besökarens 
intresse, men den tillhandahöll dessutom en position där publiken kunde 
placera sig själv i relation till det som framställdes.

Vad skulle då de nya sätten att betrakta staden på leda till? En viktig 
 effekt som flera skribenter framhöll var att publiken fick större förståelse 
för de gemensamma kostnader som finansierades med skatter. Utställ
ningen gav invånarna möjlighet att ”utan besvär” skaffa sig sådana kunska
per.35 Någon framhöll att den syn på staden som förmedlades genom ut
ställningen gav besökaren ett nytt förhållningssätt till gemensamma åta
ganden. Resultatet var ”en nyväckt känsla af aktning”, inte bara för dem 
som betalade skatt, utan för dem som involverade sig i de kommunala 
angelägenheterna för att de ansåg att det var ”en samhällspligt”.36

När Stockholms stads utställning summerades jämfördes den bland annat 
med tänkta utställningar över andra städer. En skribent menade att andra 



social saMling 325

huvudstäder möjligtvis skulle kunna åstadkomma större utställningar, men 
att ingen annan stad skulle kunna ordna ett ”fullständigare” uttryck för 
”kommunalanda” och ”offervilja för det allmänna”.37 Besökarna på utställ
ningen förväntades lämna byggnaden med ett nytt förhållningssätt till det 
gemensamma. Men betraktandet av staden tog inte slut vid utgången. En 
av poängerna med utställningen var – på samma sätt som i Geddes olika 
pedagogiska projekt – att besökarna återvände till sin vardag med ett nytt 
sätt att se på sin omedelbara omgivning. Stockholms stads utställning ut
sträcktes i enlighet med denna pedagogiska idé också till andra platser i 
staden. En rad offentliga inrättningar hölls öppna i samband med utställ
ningen och adresser och öppettider angavs i specialkatalogen. Den som 
önskade kunde exempelvis bege sig till ett läroverk, vattentorn, fattighus 
eller sjukhus för att med egna ögon se och jämföra förhållandena där.38

organiseringen av ett socialt museum

I samband med de tillfälliga sociala utställningar som anordnades kring 
sekelskiftet 1900, exempelvis på världsutställningarna, var det vanligt att 
man argumenterade för att samlingarna av föremål, bilder och modeller 

Nedstigning i det moderna Stockholm. Stockholms stadsmuseum.
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borde permanentas. I många fall saknades dock ekonomiska resurser och 
en tydlig institutionell förankring. Det var exempelvis fallet med de socia
la specialutställningarna på världsutställningarna i Paris 1867 och 1878.39 
När permanenta sociala utställningar realiserades kring 1900 skedde detta 
som regel med bas i någon av de många nya fristående organisationer som 
bildats kring sociala frågor. Vid sekelskiftet var därför förutsättningarna 
för att bygga upp och upprätthålla permanenta samlingar av detta slag 
betydligt bättre än tidigare.

I takt med att permanenta utställningar etablerades under 1890taletblev 
begreppet ”socialt museum” allt vanligare. Vid samma tid togs initiativ till 
nya offentliga museer på en rad områden. I många fall skedde det i förläng
ningen av det arbete som utförts i specialutställningar i samband med de 
stora utställningarna. Museibegreppet hade en allmänt positiv laddning, 
inte minst eftersom det förknippades med ett effektivt medium för att på en 
och samma gång etablera och sprida systematisk kunskap. I exempelvis Ged
des olika museiprojekt var denna dubbla karaktär central; museerna skulle 
på en och samma gång åstadkomma en materialisering av den vetenskapli
ga metodiken och fungera som en allmän och publikt attraktiv läroanstalt.40

Museibegreppets positiva associationer gjorde att beteckningen behölls 
även då egentliga museer inte realiserades. Detta var exempelvis fallet med 
den franska organisationen Musée social, vars verksamhet invigdes 1895. 
Från början var syftet att bevara den sociala utställningen från världsut
ställningen i Paris 1889, men de ursprungliga planerna gick om intet och 
efter några år övergick arbetet till att etablera en mer omfattande organisa
tion som systematiskt skulle samla in och sprida kunskap om ”den sociala 
frågan”. Trots att själva utställningsaspekten blev en liten del av den omfat
tande institutionen behöll man det ursprungliga namnet som lättare kunde 
”accepteras av alla” jämfört med det mer rättvisande ”institut”. Den senare 
beteckningen ansågs dessutom signalera auktoritet och centralstyrning. 
Visionen var en öppen, objektiv och oberoende institution vars betydelse 
skulle bygga på medborgerligt initiativ och deltagande.41

Det första svenska sociala museet, som öppnades på Birger Jarlsgatan vid 
Stureplan våren 1906, hade sitt ursprung i en rad initiativ och förebilder. 
En viktig organisation i sammanhanget var Centralförbundet för socialt 
arbete som bildats 1903. CSA fungerade som ett slags centralorganisation 
för ett stort antal föreningar med social inriktning under tiden före första 
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världskriget. Redan i de första deklarationerna om vad det nya förbundet 
skulle ägna sig åt framfördes planer på att skapa ”ett socialt museum”. 
Detta skulle ske vid sidan av att förbundet bildade ett eget specialbibliotek, 
inrättade en upplysningsbyrå, organiserade offentliga föreläsningar och 
tryckte populära skrifter. I praktiken skulle det dock dröja innan ett museum 
kom till stånd, och när det väl skedde var flera andra aktörer inblandade.42

När man i den svenska pressen refererade till den franska organisationen 
under 1890talets andra hälft framhöll man att den hade sitt ursprung i 
världsutställningarnas sociala specialavdelningar. Dessa utställningar kun
de därför betecknas som de första sociala museerna. I den franska organi
sationen användes visserligen namnet något ”oegentligt” eftersom det 
snarast rörde sig om ett öppet specialbibliotek.43 När beteckningen socialt 
museum senare användes i svenska sammanhang påpekades det ofta att 
termen även kunde användas för vissa utställningar. I praktiken användes 
dock orden ”utställning”, ”permanent utställning” och ”museum” ofta som 
synonymer. Allmänt förknippades dock museibegreppet med en tillgänglig 
och pedagogisk medieform med förmågan att väcka publikens intresse för 
vidare studier och engagemang.

Den publik som omtalades i dessa sammanhang var identisk med ”allmän
heten” i dess abstrakta mening. Det sociala museet skulle vara en offentlig 
mötesplats för denna generella politiska kategori.44 I CSA:s organ Social 
Tidskrift återkom man ofta under åren före det sociala museets invigning 
till behovet av ”social folkupplysning” för att kunna komma till rätta med 
olika samhällsproblem. Den föreställda publiken bestod dock inte bara av 
enskilda individer som praktiskt skulle upplysas, arbetet var också mer 
politisktteoretiskt motiverat. Enligt företrädare för CSA var det inte till
räckligt att specialister och politiker hade kännedom om de sociala förhål
landena och arbetade för att lösa olika problem. I takt med demokratise
ringen var man dessutom beroende av den allmänna opinionen och det 
krävdes därför att ”folket själft” involverades i reformarbetet. En förutsätt
ning för detta var att alla fick ”en klar, nykter blick” på problemen. Det 
praktiska upplysningsarbetet handlade därför också om ”att ingjuta allmän
anda” hos publiken, och det pedagogiska uppdraget i stort kunde därför 
beskrivas som ett ”vidgande och fostrande” av denna allmänanda.45

Vid denna tid uppmärksammades också flera sociala utställningar i Social 
Tidskrift, bland annat i reportage från Berlin, Liège och S:t Louis. Med stor 



frans lunDgren328

entusiasm beskrevs det breda intresse för de sociala frågorna som låg till 
grund för utställningarna, liksom de olika teman, material och medietek
niker som de byggdes upp av och som fick ”människor att tänka öfver sociala 
förhållanden”.46 Utställningarna förklarades vara ett levande uttryck för 
den betydelse som man numera tillmätte ”en sund socialpolitik”. I samband 
med denna rapportering framhölls också betydelsen av att få till stånd en 
permanent social utställning i Sverige som kunde fungera som ”en verklig 
samlingspunkt” för personer med dessa intressen. En rad tänkbara samar
beten föreslogs och i dessa diskussioner påminde man om att det från 
Stockholms stads utställning 1897 fanns ”en rikhaltig men oanvänd samling 
utställningsföremål” som nu åter kunde komma till användning.47

Den pedagogiska verkningskraften var ett viktigt tema i reportagen från 
de utländska utställningarna. Bland annat beskrevs olika tekniker för att 
skapa ett intryck av realism i den visuella presentationen av olika problem. 
Detta framhölls bland annat apropå Berlinutställningen och dess sätt att 
visa skyddsanordningar i industrin så att de ”bättre falla i ögonen” på publi
ken. Yrkeshygieniska frågor gjorde i sin tur ”ett gripande intryck” genom 
att demonstreras av ”anatomiska preparat och färglagda fotografier” samt 
”mikroskopiska preparat”. I en annan del av utställningen, som rörde tu
berkulosen, gavs med olika medel ”en fasansfull bild af lungsotens härj
ningar”.48 I rapporteringen från S:t Louis framhölls hur man utnyttjade 
såväl statistiska beskrivningar och färglagda fotografier som projicerade 
skioptikon och kinematografbilder i utställningen. Den realistiska effekten 
var dock inte enbart av godo. Med avsmak beskrev författaren hur man 
framställde enskilda brott, vilket gjorde att delutställningen om polisväsen
det liknade ”en jätteillustration till de brottmålshistorier, som fylla Ame
rikas gula press”. Här var den visuella realismens verkningskraft pedagogiskt 
förfelad och författaren beklagade att materialet drog till sig ”massor av 
pojkar och unga män”.49

Rapporteringen från olika sociala utställningar var ett medvetet led i 
förberedelserna till att ordna ett socialt museum i Stockholm. Den dekla
ration som angavs i samband med CSA:s bildande följdes upp på ett möte 
i februari 1905 då muntliga presentationer gavs av några av de utländska 
utställningarna och en arbetskommitté bildades.50 Under det följande året 
involverades flera andra organisationer i det intensiva arbetet för att reali
sera utställningsplanerna. Genom initiativ från CSA engagerades Natio
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nalföreningen mot tuberkulos, Centralförbundet för nykterhetsundervis
ning, Folkbildningsförbundet, Kommerskollegium samt Statistiska central
byrån. Dessutom kom, som David Östlund har visat, en ny organisation till 
stånd under arbetet med den planerade utställningen, Föreningen för arbe
tarskydd.51 Det sociala museet blev därmed också ett sätt att ytterligare 
organisera olika intressen kring dessa frågor.

Redan i samband med de första artiklarna i Social Tidskrift fick frågan om 
sociala utställningar uppmärksamhet i dagspressen. I en artikel konstatera
des att Sverige inte kunde ”ligga isoleradt från den stora kulturvärlden”och 
följaktligen borde organisera en social utställning. Frågan var en gemensam 
angelägenhet och i hela samhällets intresse, och den uppmärksamhet man 
kunde vänta sig från ”allmänheten” måste därför ha en motsvarighet hos 
”det allmänna, stat och kommun”.52 När företrädare för CSA skrev i tidning
arnas spalter om den kommande utställningen, tog de ständigt tillfället i akt 
att inskärpa behovet av social upplysning som grundades i opartiska beskriv
ningar av samhällsproblemen.53 Man påpekade också särskilt att utställ
ningen både var avsedd för fackpubliken och den breda ”allmänheten”.

Utställningen kunde öppnas i slutet av april 1906 med deltagare från hov 
och regering.54 Resultatet av det omfattande förberedelsearbetet beskrevs 
överlag som mycket lyckat och i pressen framhölls att besökarna tillhörde 
alla skikt i samhället. Visionen om en plats från vilken allmänheten kunde 
betrakta samhället var helt central i retoriken kring detta ”för vårt sam
hällslif så viktiga museum”.55 Talet om att utforma utställningen så att den 
både väckte intresse och, med olika visuella tekniker, var direkt tillgänglig 
för en bred allmänhet kan också relateras till en mer principiell diskussion 
om behovet av att etablera gemensamma referensramar i samhället. När 
det sociala museet beskrevs som en ”nyhet för svensk socialpolitik” hand
lade det därför inte enbart om innehållet i utställningen.56 Nyheten gällde 
i lika hög grad museets förmodade funktion: att vara ett medium för opar
tiska beskrivningar av de angelägenheter som angick alla.

ett medium uppbyggt av andra medier

De sociala utställningarna byggdes upp genom mängder med material 
framställda i en rad olika medier. Men alla dessa skrifter, fotografier, tabeller, 
diagram, modeller och exempelsamlingar bildade dessutom sammantaget 
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en ny medieform som tillskrevs särskilda egenskaper och uppgifter. Det 
sociala museet i Stockholm 1906 relaterades till en rad samhällsproblem 
som den nya institutionen skulle bidra till att lösa. Inom CSA menade man 
att de stegrade kraven på individuell frihet i samhället krävde ökad ”social 
kunskap” bland befolkningen. Detta var en förutsättning för vad man kal
lade ”samhällskänsla” och ett bredare ansvar för det gemensamma. På 
samma gång konstaterade man att den ekonomiska och tekniska utveck
lingen hade resulterat i en ökad samhörighet. I det moderna samhället 
förenades människorna ”genom tusentals intressen” samtidigt som avstån
den mellan dem minskade genom ”de modärna samfärdsmedlen”. Det 
sociala museet skulle därvidlag verka sammanbindande på ett liknande sätt 
som telegrafen, postväsendet och pressen.57

På vilket sätt är det då befogat att tala om det sociala museet som ett 
medium? Det är naturligtvis ytterst en fråga om definitioner, men en an
ledning är att det sociala museet i sin samtid beskrevs som en medieform 
med för sig specifika egenskaper. I synnerhet förknippades denna medieform 
med en kapacitet att göra abstrakta relationer och fenomen direkt tillgäng

Det myller av material som visades i utställningens olika delar utgjorde också 
ett sammanhållet helt: det sociala museet. Fotomontage ur Idun, vol. 19, 1906.
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liga för en bred publik. Museet beskrevs också av organisatörer och andra 
som ett eget medium i den meningen att det var en ”ny metod” för, eller 
en ”utvidgning” av den redan omfattande upplysningsverksamheten.58 
Därvidlag jämfördes museet med och beskrevs som något kvalitativt an
norlunda än föreläsningar med bildvisning, tidningsartiklar, upplysnings
skrifter eller periodiska tidskrifter. I tidningarnas rapportering både från 
Stockholms stads utställning 1897 och från det sociala museet 1906 påpe
kade man dessutom att det inte fullt ut gick att beskriva innehållet i utställ
ningarna för läsarna. Tidningstexten kunde inte återge utställningen på ett 
rättvisande sätt; fotografiska avbildningar gav ett alltför begränsat perspek
tiv på materialet; diagrammen, kartorna och tabellerna gjorde i sig själva 
ett mycket starkare intryck än beskrivningarna av dem. Slutligen var exem
pelsamlingarna, modellerna och de rörliga delarna i utställningarna något 
som behövde studeras med egna ögon.59

Dessa utställningar tillskrevs dessutom en särskild förmåga att skapa 
överblick över samhällsförhållandena. Materialet presenterades med anspråk 
på att ge ”en fullständig inblick” i väldiga områden: ”Allt, som berör vårt 
lands arbetareförhållanden, finns här sammanfört”.60 Även när kommen
tatorerna menade att visst material saknades slog man fast att utställning
ens värde bestod i att den ”genom materialets koncentrering” gav betrak
taren ”en klar öfverblick”. Denna förmåga förknippades i sin tur med en 
tanke om att utställningarna erbjöd en form av realism som inte var till
gänglig på andra sätt. Särskilt det visuella materialet lyftes fram för sin 
pedagogiskt verkningsfulla realism: ögat är ”den bästa af alla läromästare, 
förutsatt att man förstår att begagna det”.61

Det visuella var i själva verket nyckeln till det sociala museet som medium. 
En viktig utgångspunkt var tilltron till visuell pedagogik. ”Ingen pedagogisk 
metod kan […] jämföras med åskådningsmetoden”, konstaterade man.62 
Det var dessutom viktigt att skapa en ”omväxlande och tilltalande” utställ
ning i stort. Statistiska framställningar skulle exempelvis i så stor utsträck
ning som möjligt ges grafisk form, eftersom sådana var ”ett för flertalet 
lättare tillgängligt åskådningsmaterial”.63 Detta ledde till ett stort arbete 
med att omvandla officiell statistik från exempelvis Kommerskollegiums 
avdelning för arbetsstatistik. Men det ansågs nödvändigt eftersom siff
rorna tog tid att studera och var svåra att minnas: ”de grafiska kurvorna 
förstå sig alla på och de bevaras också i minnet lättare än siffror.”64
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I kommentarerna kring utställningen i Stockholm 1906 framhölls även 
det visuella materialets effekt på publikens uppmärksamhet. En skribent 
konstaterade att ”talrika skaror” samlades på gatan i ”intressefullt åskå
dande” framför de stora fönstren innan den sociala utställningen öppnade 
för dagen.65 En annan framhöll att ett visst statistiskt diagram aldrig undgick 
”att göra ett starkt intryck på åskådarna”.66 Samtidigt som de visuella kva
liteterna framhölls påpekade man att materialet inte var utformat ”till 
ögonfägnad, utan för åskådliggörande”.67 Det visuella var utgångspunkten 
för att rikta betraktarens uppmärksamhet, väcka ett intresse som kunde 
leda vidare till ett fördjupat studium av en fråga eller ett material. På vissa 
bilder fanns också hänvisningar till ett mer omfattande tryckt material som 
låg samlat i mappar, vilket någon beskrev som ett medel för att verkligen 
göra utställningen till ”ett arkiv och studierum”.68

Det sociala museets uppbyggnad, och speciellt de visuella attraktionerna, 
tog dessutom sin utgångspunkt i överväganden om publikens klasstill
hörighet. Visserligen var museet konsekvent riktat till den inkluderande 
kategorin ”den breda allmänheten”. Men vissa typer av visualiseringar 
ansågs särskilt värdefulla för att nå en publik utanför de så kallade bildade 
grupperna. När man konstaterade att ”grafiska framställningar och foto
grafier” tillhörde det ”mera populära åskådningsmaterialet” syftade detta 
också på att materialet tilltalade en bred publik.69 Om det sociala museet 
skulle fungera som ett medium för att binda samman allmänheten i en 
gemensam samhällsförståelse behövde materialet vara intresseväckande och 
direkt tillgängligt också för samhällets lägre skikt. På samma gång skulle 
det sociala museet bidra till ett slags klassharmoni. Idealt sett skulle publi
ken inte bara betrakta samhället genom dessa utställningar, utan bli delak
tig i en medborgerlig aktivitet.
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