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Reseberättelse från Jyväskylä: 
museer som förändrar liv och 
andra reflektioner om etik 

 
Sammanfattning: Sedan 1996 hålls årligen en konferens i Jyväskylä, 
museologins centrum i Finland, anordnad av och för 
museologistudenter. I år var arrangemanget lite speciellt eftersom 
studenterna i samarbete med ICOM Finland (International Council of 
Museums) arrangerade en konferens på temat ”Museietik 2.0” 
(Museoetiikka 2.0). Jag reflekterar här kring några av de teman som togs 
upp på konferensen. Först diskuterar jag utställningsetik och behovet av 
nya etiska regler som möter museers roll som samhällsutvecklare. 
Därefter frågar jag vem som får delta i skapandet och förmedlandet av 
kulturarv. Slutligen tar jag upp tillgänglighetsaspekten i konservatorns 
arbete och hur den kan komma i konflikt med autenticitetsideal. Detta 
är alltså bara en bit av det breda spektrum av idéer om museietik som 
presenterades under två dagar i Jyväskylä. Det som konferensen gav 
mig, och som jag här skulle vilja förmedla vidare, är bilden av ett 
mångfasetterat museiväsende i förändring som är i behov av 
uppdaterade etiska regler. 
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Med spänning mot Museietik 2.0  
På tåget från Helsingfors till Jyväskylä funderade jag dels på hur det 
skulle gå för mig att förstå flera föreläsningar på finska, dels tittade jag 
på talarschemat och förundrades över alla de perspektiv som går att 
lägga på temat museietik, alltmedan skogen susade förbi utanför och 
aprilsolen kikade in genom tågfönstret. 
 

I många år hade finländska ICOM-kommittén väntat på en debatt 
om museietiken i Finland och på att få input i frågan från studerande i 
ämnet – detta berättade kommitténs ordförande Eero Ehanti i sitt 
inledande tal. På talarlistan stod flera anställda vid olika museer i 
Finland, några forskare, en student och två internationella 
gästföreläsare från Norge respektive Storbritannien. Fler än 100 
personer deltog på konferensen och det nämndes att man även hade 
fått internationell uppmärksamhet. 

 
Som ABM-student från Sverige kände jag mig som ett 

internationellt inslag bland alla finländska museologistudenter. Jag 
hade råkat upptäcka denna konferens med sin spännande talarlista när 
jag klickade mig fram på Jyväskylä universitets hemsida och beslöt mig 
genast att åka dit (trots att jag bara läst finska i ett och ett halvt år). 
Nog stack jag ut lite när jag hackade mig fram på min finska i pauserna 
men jag förstod mer än vad jag hoppats på. God stämning och ett 
spännande växlande mellan finska och engelska blev det under två 
dagar av föreläsningar, seminarier och pausprat. Många perspektiv gavs 
som utlovat på etik inom museiväsendet i Finland och internationellt. 
Några av dessa perspektiv presenteras nedan. 

Utställningsetik och museernas 
samhällsutvecklande funktion  
På konferensen var den centrala frågan ifall ICOM:s etiska regler är för 
begränsande för museerna eller ifall de på vissa områden är 
otillräckliga och borde ge mer vägledning. Hur skulle ICOM kunna 
utveckla detta regelverk till att passa dagens museer och deras 
uppgifter i samhället? 
 

En av talarna belyste att en väldigt liten del av de etiska reglerna 
berör utställnings- och publikationsverksamheten, medan den största 
delen handlar om administration, ekonomi, personal och utrymmen. 
Det var även just kring utställningsfrågor och museipedagogik flera av 
föreläsningarna rörde sig. På Vest-Agder-museet i Norge har de haft 
flera utställningar om känsliga ämnen och parallellt med detta en 
satsning på museietik. Enligt Kathrin Pabst som jobbar där och som 
skrivit sin avhandling om museietik ger inte ICOM:s etiska regler 
några svar angående hur man ska ta upp kontroversiella, känsliga eller 
tabubelagda ämnen i museiutställningar. Detta är ändå en viktig del i 
museernas debattskapande och normkritiska funktion. Det är 
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förvånande att de etiska reglerna inte behandlar sådana utställningar 
alls. Utställande av mänskliga kvarlevor och föremål av religiös 
betydelse tas visserligen upp under punkten ”Att visa känsligt 
material” (4.3), men då ligger ju fokus på särskilt kontroversiella 
artefakter och inte på hela utställningar med kontroversiella teman. 

 
Kathrin Pabst berättade om fotoutställningen Tilbake til kroppen 

som man år 2009 kunde besöka på Vest-Agder-museet. Där 
reflekterade konstnären Rita Anne Berntsen över synen på kroppen 
och förmedlade sin berättelse om sexuella övergrepp som hon utsatts 
för som barn. Under denna utställning var det många besökare som 
föll i gråt. Till Rita, som var närvarande vid utställningen, kom ganska 
ofta personer som berättade sin egen historia om sexuella övergrepp. 
Kathrin Pabst frågade sig på vilket sätt museet ska ta ansvar för 
konstnären, besökarna och personalen vid en sådan här utställning. Är 
det rätt att ha utställningar på sådana svåra och upprörande teman 
utan psykologisk uppföljning? Det här är en fråga som jag tycker borde 
ges ett större perspektiv. Det har öppnats många museer som särskilt 
berör svåra teman den senaste tiden. En sådan typ av museum är så 
kallade ”Museums of atrocities” där man försöker få besökaren att leva 
sig in i en katastrof. Detta fenomen kräver liknande reflektion. Här 
finns det möjlighet för ICOM att markera museernas ansvar såväl som 
nytta i arbetet med svåra och rent av hemska frågor. 

 
Museernas nytta och deras samhällsutvecklande funktion var ett 

ämne som var ständigt närvarande under konferensen. I ICOM:s 
definition av ”museum” står det visserligen att ett museum arbetar för 
samhällsutveckling och utbildning, men i själva reglerna återspeglas 
inte detta särskilt mycket. Tyngdpunkten ligger på respekt för dem 
som utställningen handlar om och respekt för olika kulturer i 
samhället. Detta är förstås en viktig aspekt när man jobbar med 
museietik, men idag känns det inte som den enda aspekten som bör tas 
upp. 

 
Under föreläsningarna var det tydligt att flera museer strävar efter 

att med sina utställningar skapa debatt om aktuella ämnen och 
förändra folks syn på sin historia och på sig själva.  Det är också tydligt 
att det saknas etisk vägledning från ICOM för sådana projekt. Till 
vilken grad går det då att skapa generella etiska regler för 
museiutställningar? Är ändå inte etiken bakom en utställning något 
som behöver ses över från fall till fall – något som beror på vad temat 
på utställningen är? Flera av föreläsarna nämnde den här balansgången 
mellan specifika och generella regler. En slutsats jag drar från denna 
diskussion är att även om det inte går att ge specifika regler borde det 
ändå gå att bemöta eller mer tydligt erkänna dagens strävan efter en 
samhällsreflekterande utställningsverksamhet som inte bara berör lätta 
och okontroversiella ämnen. 

 
Sharon Heal, ordförande för Museums Association i 

Storbritannien, tog upp just vikten av att våga skapa politiska och 
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”obekväma” utställningar. Själv hade hon nyligen besökt Skottland och 
förvånats över den totala frånvaron av utställningar om 
folkomröstningen angående Skottlands självständighet. Denna 
omröstning, som tycktes vara på allas tunga, var för vågad och politisk 
för museerna, var Heals slutsats. 

 
Museums Association har sin egen Code of Ethics for Museums.  

Jag anser att man där tydligare uppmuntrar till att museerna ska 
behandla aktuella teman och sträva efter samhällsförändring. Reglerna 
från Museums Association är också mycket generella. 

 
Sharon Heal förmedlade ivrigt budskapet i föreningens senaste 

kampanj ”Museums change lives”. Hon utvecklade detta med att 
museer ska ha en positiv inverkan på samhället genom att skapa 
välmående, inspirera människor och skapa bättre platser. Skapar bättre 
platser gör museerna genom att i samarbete med lokalbefolkningen 
och lokala organisationer utveckla staden eller bygden där museet 
ligger. Målet är även att utveckla känslan av lokal identitet genom att 
samla in och ställa ut material som speglar alla grupper i samhället. 
Publikt deltagande är alltså en viktig del i kampanjen ”Museums 
change lives”. 

 
”We have to get over the fear of the public,” sa Heal. Med ganska 

många riktlinjer som betonar tillgänglighet och deltagande speglas 
denna strävan i Museums Association’s etiska regler. Tillgänglighet och 
deltagande är aktuella ämnen inom museietiken som det ännu bara 
börjat forskas om. 

Allas kulturarv – allas deltagande? 
I Helsingfors dagen före konferensen undrade jag om jag kommit till 
de interaktiva museiaktiviteternas högborg när jag besökte 
konstmuseet Ateneum och råkade hamna mitt i deras aktivitetsdag 
”Konst åt oss”, en särskild dag riktad till studenter. Där kunde man 
sätta sig och teckna i museets verkstad, eller använda museets ”levande 
bibliotek” och låna en museianställd som berättade och visade runt 
bakom kulisserna på museet. 
 

Interaktiva utställningar och aktivitetsdagar är ett sätt att få 
människor mer intresserade av och engagerade i sitt kulturarv. Nästa 
steg är att låta allmänheten vara med i museiarbetet och 
utställningsproduktioner. Satu Savia, forskare vid Helsingfors 
stadsmuseum, tog upp sådana deltagandefrågor på konferensen. Att få 
allmänheten att bli mer delaktiga i museernas verksamhet kan ses som 
självklart för den som följer museidebatten i USA och Storbritannien, 
men i Finland är participatory curation något som blivit praxis först de 
senaste åren berättade hon. Undantaget är konstmuseer där man har 
en längre tradition av att samarbeta med allmänheten i 
utställningsproduktionen. 
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När museer arrangerar projekt tillsammans med allmänheten är 

ändå frågan vilka som ges möjlighet att delta. ”Vem får använda 
kulturarvet?” var titeln på museilektor Tiina Piispanens föreläsning. 
Piispanens intressanta vinkling var hennes diskussion om vem som 
tillåts berätta om kulturarv. Kan till exempel en invandrare anställas 
som guide för att berätta om det som räknas som finländskt kulturarv? 
Behöver i så fall hen tala väldigt bra finska för att få guida om detta på 
finska? Får hen i guidningarna jämföra finländska kulturarv med 
kulturarven i sitt eget hemland? Dessa frågor hade väckts genom ett 
projekt som den kulturpedagogiska enheten Taite genomfört på 
museer i Tammerfors, där även Tiina Piispanen arbetar. I projektet 
”Moniääninen museo” (Det flerstämmiga museet) arrangerades en 
guidekurs för personer med utländsk bakgrund. Målet var att 
deltagarna skulle komma i kontakt med museerna och få möjlighet till 
anställning. 

 
Projektet fick bra respons av deltagarna, men i slutändan fick 

ingen anställning på något av museerna, med undantag av några 
timanställningar för bokade guidningar. Även om det kan tyckas 
självklart att människor oberoende av bakgrund ska få vara delaktiga i 
museernas arbete, är det inte lika självklart i praktiken. Piispanen 
frågade under föreläsningen när man ska lära sig att se invandrare som 
en del i samhället och som subjekt istället för objekt i museernas 
verksamhet. Hon pekade på ICOM:s sjätte etiska regel: ”Museerna 
verkar i nära samarbete både med de samhällen och samfund de 
tjänar, och med dem där deras samlingar har sitt ursprung.” 

Vilka som sedan inkluderas i dessa samhällen i praktiken funderar 
jag lite över. Kulturutvecklingsenheten Taite i Tammerfors håller på 
mycket med museipedagogik och integration i samarbete med stadens 
museer. Piispanen framhöll att integration är en tvåsidig process där 
alla i samhället behöver förnya sin bild av Finland och av sin egen 
identitet. 

Bevarande, autenticitet och tillgänglighet  
Under konferensen delades vi in i olika grupper och fick delta i 
seminarier på teman relaterade till museietik. Jag hamnade i gruppen 
som diskuterade teorins och praktikens konservatorsverksamhet 
tillsammans med flera konservatorer och andra från museifältet. 
 

Vi diskuterade autenticitet och tillgänglighet och hur dessa värden 
ofta krockar. Jag exemplifierade med Strindbergmuseet, där till och 
med De Handikappades Riksförbund hade insisterat att de inte ville 
har ramper och dylikt eftersom det skulle förstöra upplevelsen av 
Strindbergs lägenhet. En interiörskonservator i seminariegruppen hade 
erfarenhet från balansgången mellan autenticitet och tillgänglighet. 
Hon menade att man ständigt måste väga argument mot varandra. 
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En annan deltagare tog upp Jyväskylä universitets 
vetenskapsmuseums byggnad som ett aktuellt exempel. Byggnaden var 
stängd mellan åren 2007 och 2010 för renovering. Den är byggd år 
1883 och hyser på bottenvåningen ett vetenskapsmuseum och på 
andra och tredje våningen klassrum och mötesutrymmen. Vid 
restaureringen bytte man bland annat belysning och elteknik och 
installerade en hiss. Där hade man tänkt mycket kring hur man skulle 
bevara det autentiska, och renoveringen skedde i samarbete med 
Museiverket i Finland. I en av föreläsningssalarna fick man fram 1880-
talets originalfärg och målarteknik vid en undersökning och 
återskapade väggarnas ursprungliga stil vid restaureringen. Detta fick 
ge en känsla av det gamla och samtidigt samsas med projektorsdukar 
och annat modernt som behövs i dagens undervisning. Tillgängligheten 
ökar på sätt och vis med ett klassrum med modern teknik, men vad 
gör det med autenticiteten? Och vilken tidsperiod ska man egentligen 
välja att återskapa? 

 
I diskussionerna kom vi även in på vikten av att bjuda in 

allmänheten att lära och påverka också restaurerings- och 
konserveringsarbeten. En konservator berättade att folk ofta var 
intresserade och kom fram och ställde frågor när de såg henne arbeta i 
allmänna utrymmen på museerna. Av flera skäl är det bra att bjuda in 
folk att lära sig om konservatorns arbete. Det finns många perspektiv 
på hur man bäst bevarar ett objekts autenticitet. Därför är det bra att 
besökare får ta del av hur man arbetar med bevarandet av kulturarv 
och att allmänheten får vara med i diskussionen kring detta. Vi 
konstaterade på seminariet att detta är en fråga om resurser eftersom 
dagens konservatorer generellt inte har tid att även jobba med publik 
verksamhet. 

 
Både i ICOM:s och i Museums Association’s etiska regler 

framhålls att man inte ska glömma tillgängligheten i 
bevarandestrategierna. Jag menar att det är viktigt ur demokratisk 
synpunkt att alla ska få samma möjligheter att ta del av kulturarven, 
även om det kan påverka känslan av autenticitet. 

 
På konferensens paneldiskussion tog någon upp ett exempel från 

västra England där man installerat en kamera högst upp i en historisk 
fyr så att besökare kunde se utsikten från marken ifall de inte kunde 
klättra upp i fyren. Det ökade tillgängligheten både för rörelsehindrade 
och för höjdrädda på ett enkelt sätt utan att påverka fyren särskilt 
mycket alls. 

Avslutande funderingar 
Det finns många överväganden att göra för dagens museianställda. 
Förhoppningsvis ser vi snart en uppdaterad version av ICOM:s etiska 
regler som möter dagens museiverksamhet lite bättre. Om museer ska 
förändra människors liv behöver de våga ha utställningar på aktuella 
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och debattskapande ämnen. De behöver även engagera människor och 
göra folk från alla grupper i samhället delaktiga i museets verksamhet. 
 

När sista seminariedagen är över känner jag mig berikad med nya 
perspektiv på museietik. Jag promenerar på butiksgatorna i centrala 
Jyväskylä där det är liv och rörelse på grund av kommunal- och 
riksdagsvalet kommande helg. Valaffischerna trängs med varandra och 
representanter från landskapet Mellersta Finlands olika partier 
samtalar engagerat med dem som sökt sig fram till deras 
informationsstånd. Kanske finns det något här för museerna att göra en 
utställning om, tänker jag. 


