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Förord 
I juni 2008 inleddes ett projekt i Nacka kommun med syfte att skapa två museer i 
bostadsområdet Fisksätra. Museiprojektet Två museer i Fisksätra finansieras med 
regionalt EU-stöd från Tillväxtverket och är tänkt att ”bidra till ett kulturarvsfokus 
som utgår från Fisksätraområdets potential”1

Fisksätra ligger i Nacka kommun i Stockholm. Det tar ungefär tjugo minuter att ta sig 
dit med Saltsjöbanan från Slussen. Fisksätra ligger intill vattnet, Lännerstasundet, och 
i hamnen finns Fisksätra Marina med bryggor för fritidsbåtar och plats för Strömma 
kanalbolag att lägga till med sina båtar. Det är i marinan de två museerna ska ha sina 
lokaler. I Fisksätra finns också en skola, en förskola som bedriver sin verksamhet i 
Villa Caprifol, en idrottshall, samt de nyöppnade folkets hus och Guds hus. 
Biblioteket i Fisksätra centrum är en populär mötesplats där man kan hitta spännande 
utställningar, har chans att lyssna på föredrag och delta i debatter om dagsaktuella 
frågor. I Fisksätra har ungefär sjutusen personer sina hem, vissa bor i större hyreshus 
medan andra bor i radhus. Det finns drygt åttio olika nationaliteter representerade och 
här bor många barn och ungdomar.  

 . Invigningen är planerad till 2012. Den 
här magisteruppsatsen har sin utgångspunkt i projektet och nedan följer en kortfattad 
beskrivning av projektets grundförutsättningar samt en introduktion till två andra 
magisteruppsatser som också tar avstamp i museiprojektet. 

Av de två museer som planeras i Fisksätra är det ena ett historiecenter som ska berätta 
om slaget vid Baggenstäket. År 1719 gjorde ryssarna ett försök att ta sig in till 
Stockholm genom Baggenstäkets inlopp vid Fisksätra. Svenskarna försökte förhindra 
detta och ett slag utkämpades längs Baggenstäkets stränder. Idag finns fortfarande spår 
efter slaget på bland annat Gammeludden och Skogsö. Genom historiecentret vill man 
bidra till att öka förståelsen av denna strid men också förmedla Baggenstäkets 1000-
åriga historia.2

Det andra museet har som syfte att ”stärka marginaliserade gruppers känsla av 
tillhörighet i samhället och rätten att ta plats på den demokratiska arenan”
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Genom projektledare Hèlene Burmeister fick vi som var studenter på 
magisterprogrammet i informationsdesign vid Mälardalens högskola 2009/2010 
möjlighet att bidra till museiprojektet. Förutsättningarna var fria och vi skulle var och 
en skriva en självständig magisteruppsats som tog avstamp i något problemområde vi 
kunnat upptäcka när det gällde museiprojektet i Fisksätra. Våra uppsatser kom att 
handla om så skilda områden som utställningstexter, sociala medier och berättelser 
som identitetsskapare:  

 . Man vill 
att Fisksätraborna med hjälp av sina berättelser ska spegla samtiden sedd ur deras 
perspektiv. Detta hoppas man ger människorna i Fisksätra en starkare självkänsla och 
medvetenhet om samhället och att de känner sig delaktiga. Genom ett digitalt arkiv 
vill man samla berättelserna med ljud och bild. 

                                                           
1 http://www.nacka.se/web/kultur/kulturh_konst_museer/tva_nya_museer/Sidor/default.aspx. 
2 http://www.nacka.se/web/kultur/kulturh_konst_museer/tva_nya_museer/Documents/ 
09_Bilaga_2_historiecenter_vid_fisksatra.pdf  (s. 17) 
3 http://www.nacka.se/web/kultur/kulturh_konst_museer/tva_nya_museer/Documents/ 
09_Rapport_%20forstudie%20_tva_museer_i_Fisksatra.pdf   (s. 18) 
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Råd och rön om utställningstexter – en kritisk granskning 

Malin Lindström tror att det kan finnas ett behov av utställningstexter på de nya 
museerna. Många utställningar använder sig av texter för att berätta om föremål och 
företeelser i utställningen. Kring dessa utställningstexter cirkulerar problem och 
många kritiska röster har höjts mot deras kvalitet. De anses bland annat vara för långa 
och svåra; styrande och opersonliga och skapade utan tanke på målgruppen. Vissa 
menar till och med att utställningar mår bättre utan text där föremålen får tala för sig 
själva. Malins uppsats ”Råd och rön om utställningstexter – en kritisk granskning” 
handlar om denna kritik. Hon vill att ansvariga för projektet med de nya museerna ska 
utveckla ett kritiskt förhållningssätt till utställningstexter för att på så viss kringgå de 
fallgropar som man annars riskerar att hamna i. 

Informationsdesign i sociala medier – råd och riktlinjer om hur museer kan 
använda sociala webbtjänster 

Christine Gylfe tror att webben och sociala medier kan bli en naturlig väg att knyta 
ihop de två nya museerna i Fisksätra. För museer överlag är sociala webbtjänster som 
exempelvis bloggar, nätverk och fildelningstjänster relativt nya former av 
kommunikationskanaler. Det har lett till att både svenska och internationella museer 
idag efterfrågar riktlinjer om hur de kan kommunicera på den sociala webben. Med 
utgångspunkt i ämnet informationsdesign utarbetar Christine råd och riktlinjer om hur 
de två nya museerna i Fisksätra kan använda och verka i sociala medier. 
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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om berättelser som ett sätt att skapa identitet och sammanhang. 
Jag har inriktat mig på berättelser på museer; hur berättelserna kan se ut, vilken 
funktion de kan fylla och vad man bör ha i åtanke när man vill använda sig av 
berättelser på ett museum. 

Arbetet bottnar i teorier kring historiemedvetande och berättelser som 
identitetsskapare och tar även upp frågan om historisk korrekthet och hur man kan 
hantera berättelser som handlar om svåra saker. Jag har ställt frågor till museipersonal 
om hur de ser på berättelser och hur de använder sig av berättelser i sitt arbete. 

Mitt arbete har dels varit inriktat på museer i stort och dels mot ett specifikt 
museiprojekt, Två museer i Fisksätra, som drivs av Nacka kommun. Syftet har varit 
att undersöka hur museerna i Fisksätra skulle kunna samla in och använda sig av 
berättelser för att förmedla information och skapa identitet. 

Abstract 

This work is about narratives as a way of creating identity and understanding. I have 
chosen to write about using narratives in museums; what kind of stories, for which 
purpose one may use them and what you should think about when using them in a 
museum. 

My work is grounded in theories about history consciousness and narratives as a way 
to create identity. I also raise the question about authenticity and how you can deal 
with stories about “difficult matters”. I have interviewed museum staff about their 
view on narratives and how they make use of it in their work. 

I have looked at both museums in general and at a specific project, Two museums in 
Fisksätra, a project initiated by Nacka kommun. My purpose has been to examine 
how the proposed museums in Fisksätra may collect and make use of different 
narratives as a source of information and as a way to create identity.  
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1  Inledning 
Vad tänker du på när du hör ordet berättelse? Tänker du på de sagor som lästes för dig 
vid läggdags eller tänker du kanske på när du skulle skriva en uppsats i högstadiet? 
Eller något helt annat? Det är inte så konstigt för berättelse är inget enkelt begrepp och 
vi använder dem för många olika ändamål. Den första litteraturen var muntlig och 
kunde reciteras, berättas eller till och med sjungas fram (Olsson & Algulin 1995, s 
11). Man kan gott säga att redan de gamla grekerna använde sig av berättelser och 
vem har inte hört talas om Homeros och lliaden och Odyssén?  

Mitt arbete handlar inte om skönlitterära berättelser och inte heller om sagor och 
sägner utan om berättelser som ett sätt att skapa identitet och sammanhang. Jag har 
valt att inrikta mig på berättelser på museer; hur de kan se ut, vilken funktion de kan 
fylla och vad man bör ha i åtanke när man vill använda sig av berättelser i en 
utställning på ett museum. 

Jag har haft förmånen att få komma in tidigt i ett projekt där det handlar om att skapa 
två museer i Fisksätra, Nacka. Det ena museet ska bygga på Fisksätrabornas egna 
berättelser och det är här jag ser att mitt arbete kan komma till nytta som ett redskap 
för att reflektera kring vad en berättelse är.  

1.1 Bakgrund 
I Fisksätra i Nacka finns det planer på att starta två museer och det ena är tänkt att 
bygga på Fisksätrabornas egna berättelser (det andra kommer att handla om ett slag 
som ägde rum vid Fisksätra på 1700-talet). Helene Burmeister är projektledare och har 
sammanställt rapporten Två museer i Fisksätra (2009). Här nämns ordet berättelse i 
olika former mer än tjugofem gånger och det fick mig att fundera. ”Berättelse” 
används här relativt oreflekterat och det är oklart hur man egentligen ser på dess roll 
och nytta. Att berättelser är något som beror på urval och sammanhang kommer dock 
fram i rapporten på sidan 9 “Berättelser kan spegla attityder och värderingar i flera 
skikt genom den ståndpunkt som framförs men också genom ordval och hur man 
väljer att gestalta berättelsen.”   

Bland den svenska litteraturen om berättelser som identitetsskapare finns Kenneth 
Nordgrens avhandling Vems är historien? (2006) där han bland annat tar upp 
berättelser kopplat till identitetsskapande och historiemedvetande. Jag har använt mig 
av Nordgrens avhandling som utgångspunkt i mitt arbete och sedan byggt på med 
teorier kring historisk korrekthet, diasporakulturer och berättelser om ”svåra saker”.  

Museer och kulturarv var något helt nytt för mig när jag påbörjade det här arbetet och 
för att få veta mer om hur man ser på berättelser ur ett museiperspektiv har jag tagit 
kontakt med yrkesverksamma inom museivärlden. I avsnittet om tidigare forskning 
har jag gjort en kortfattad sammanfattning kring museernas roll och museivetenskap. 
Jag kommer i arbetet att återkomma till de två planerade museerna där fokus ligger på 
museet som bygger på Fisksätrabornas berättelser. 
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1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur museerna i Fisksätra (främst det museum som ska bygga på 
Fisksätrabornas egna berättelser) kan samla in och använda sig av berättelser för att 
förmedla information och skapa identitet. Jag vill även få de som är delaktiga i 
museiprojektet i Fisksätra att reflektera kring vad en berättelse kan vara och vad de 
menar när de talar om berättelser. 

1.3 Frågeställning/problemformulering 
Utifrån projektets förutsättningar har jag kommit fram till följande frågeställningar: 

1. Hur kan man definiera begreppet berättelse när det avser berättelser som ska 
användas i museisammanhang? 

2. Hur kan berättelser användas som identitetsskapare? 

3. Vad innebär historisk korrekthet och autenticitet och hur kan man förhålla sig 
till det i Fisksätra? Vilka problem kan det medföra? 

4. Hur kan museerna i Fisksätra arbeta med berättelser? 

1.4 Avgränsning 
Jag kommer att reflektera kring insamling av berättelserna men jag kommer däremot 
inte ge förslag på vilka berättelser som museerna i Fisksätra kan använda sig av. 

Jag har främst haft museet som ska bygga på Fisksätrabornas egna berättelser i som 
utgångspunkt i mitt arbete men jag tror att mycket även går att applicera på det 
museum som ska handla om slaget vid Baggen-Stäket.  

I mitt arbete har jag tittat närmare på några svenska museer, nämligen Armémuseum, 
Stockholms medeltidsmuseum, Vasamuseet, Eskilstuna stadsmuseum samt 
Västergötlands museum. 

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Museernas roll i Sverige 

Museernas roll har förändrats över tiden och museernas uppdrag som det ser ut idag är 
att samla, vårda och visa. I Levande läromedel (2006) beskrivs museernas verksamhet 
genom tiderna genom fyra liknelser. Den första är skattkammaren och syftar på 
museernas insamlande verksamhet. Den andra liknelsen är arkivet som ska syfta på 
hur museerna i början av nittonhundratalet började strukturera sina samlingar. Den 
tredje är folkhögskolan som syftar på museet som en plats för lärande. Idag har 
museerna kanske blivit mer och mer av en teater, en arena och en mötesplats vilket 
knyter an till museernas tredje roll, nämligen att visa upp. 

Stefan Bohman gör i ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv” ur Museer och 
kulturarv (1997, s 11) ett försök att definiera vad museivetenskap innebär som 
ämnesområde. Han menar att museivetenskap kan definieras ”som kunskapen om 
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samhällets urval, bevarande, förmedlande och användande av historia, natur- och 
kulturarv”. Han har en viktig poäng när han skriver att museivetenskap inte bara 
handlar om frågor som rör museer som institutioner utan att det även handlar om 
museiverksamhet i samhället. Museivetenskap blir därför forskning om museer och 
inte forskning som utförs vid museer (2000, s 12). 

Museernas roll i samhället har också kommit upp till diskussion och det talas, enligt 
Peter Aronsson i antologin Makten över minnet, om en historielöshet, ett bristande 
historiemedvetande, hos svenskarna (2000, s 7). Denna bristande kunskap har sagts 
bero på att Sverige har haft en så lugn historia, vi har länge varit förskonade från krig 
(2000, s 8). Ett sätt att bygga ett historiemedvetande är att använda berättelser. Här 
verkar det finnas (eller åtminstone ha funnits) en konflikt mellan berättelser skapade 
av historiker och berättelser skapade av andra. Peter Aronsson skriver så här i Makten 
över minnet: 

Historikernas hållning till icke-akademisk historiekultur har präglats av misstänksamhet. 
Avståndstagandet har varit en del av disciplinens formering som ofta kretsat kring en 
professionalisering med metodologin, den källkritiska metoden, i fokus. Ofta har man med en 
viss nedlåtenhet konstaterat brister i det vetenskapliga underlaget hos skönlitterära författare 
och journalister. De historiska romanerna, dramerna och filmerna har sällan analyserats och 
bara i liten utsträckning har skolvärldens eller museernas didaktiska ambitioner och resultat 
undersökts. (2000, s 15) 

Vad händer då när det är människors egna berättelser som ska utgöra basen i ett 
museum som fallet är i Fisksätra? I mina frågeställningar har jag försökt närma mig 
detta på olika sätt bland annat genom att se närmare på historisk korrekthet och 
autenticitet.  

1.5.2 Vad är en berättelse? 

Den här uppsatsen kretsar kring ett begrepp, nämligen berättelser. Ordet berättelse kan 
vid en första anblick verka enkelt och okomplicerat. Du kanske ser en lägereld framför 
dig, hur sommarnatten smyger sig på och någon berättar en historia, sann eller 
påhittad. Kanske kommer du att tänka på sagornas ”det var en gång” eller när du läste 
berättelsen om Anne Franks liv. Tittar man i ordböckerna får man i 
Nationalencyklopedins ordbok följande definition av vad en berättelse är: ”[en] 
framställning i tidsföljd eller annan naturlig ordning av väsentliga omständigheter (hos 
ngn helhet)”. Ordet historia har enligt samma källa tre olika betydelser. Historia kan 
vara ”(vetenskapen om) mänsklighetens politiska, sociala och kulturella utveckling”, 
det vill säga ämnet historia. Historia kan även vara ”berättande återgivning av 
händelsekedja”, det vill säga något som liknar berättelse i sin definition. Den tredje 
och sista betydelsen är ”(anmärkningsvärd) händelse”.  
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För att uppnå mitt syfte med arbetet och försöka besvara mina frågeställningar måste 
jag ha en definition av vad jag menar med en berättelse. I sin avhandling Vems är 
historien? skriver Kenneth Nordgren om berättelser som ett sätt att skapa identitet och 
uppnå ett historiemedvetande och han ger bland annat följande definition av 
berättelser: 

En berättelse karakteriseras av att den: 

1. binder samman två eller flera händelser (kronologin) 
2. iscensätter en intrig som förklarar kopplingen mellan händelserna (meningen) 
3. bygger på ett selektivt förhållningssätt där bara det som anses viktigt ägnas 

uppmärksamhet (urvalet) 
4. struktureras av tid och rum (sammanhanget) 
(2006, s 17-18) 

Jag har valt att utgå från denna definition eftersom den i en till synes enkel punktform 
definierar ett svårfångat begrepp. Den går även att använda som en slags checklista för 
att se om en viss gestaltning är att betrakta som en berättelse eller inte. Dessutom 
poängterar denna definition att berättelsen bygger på ett urval, ett urval som kan se 
olika ut beroende på vem som gör det. 

Den sista punkten, att en berättelse struktureras av tid och rum, är värd att reflektera 
lite över. För vad är egentligen tid? Och vad innebär ett rum? Här följer en kortfattad 
diskussion kring begreppen kopplat till de två planerade museerna i Fisksätra. 

I Att resa i tiden, mål och medel i mötet mellan museum, skola och elever diskuteras 
frågan och författarna menar att tidsuppfattningen alltid är beroende av platsen 
(Aronsson, Gerrevall & Larsson 2000, s 130). Här görs en jämförelse mellan Rom i 
Italien och Kalmar i Sverige; när medeltiden började i Rom befann sig Kalmar 
fortfarande i järnåldern. När man talar om tid och rum kommer man även in på 
begreppen här och nu och Bosse Sundin, professor i idéhistoria, skriver om detta i 
”Hembygden som idé. Konstruktionen av lokal och regional identitet” ur Museer och 
kulturarv (Palmqvist & Bohman (red) 1997). Han citerar historikern Lennart 
Lundmark när han talar om samrumslighet och samtidighet, här och nu. När det gäller 
samrumslighet är platsen viktig och man bryr sig inte så mycket om vad som händer 
på andra ställen. I dagens samhälle är det snarare samtidigheten som dominerar, vi vet 
mer om vad som händer nu i andra länder än vad som hände för hundra år sedan i vår 
hemstad. Bosse Sundin skriver att ”Etermedierna – i synnerhet televisionen – krymper 
avstånden och vidgar begreppet ’här’. Samtidigt blir begreppet ”nu” snävare.” 
(Palmqvist & Bohman (red) 1997, s 62). Antologin Museer och kulturarv som Sundins 
text ingår i är från 1997 och idag kan man tänka sig att internet har vidgat ”här” ännu 
mer och att nuet kanske krympt ytterligare eftersom vi kan hålla oss mer och mer 
uppdaterade. Vi är exempelvis inte längre enbart hänvisade till nyheternas sändning 
klockan 21.00 utan kan ta del av nyheter dygnet runt.  

Tid och rum är två begrepp som återkommer när det gäller museerna i Fisksätra. En 
slogan för projektet Två museer i Fisksätra har varit ”Från forntid, till samtid mot 
framtiden”. När det gäller ”Slaget vid Baggen-Stäket” (som är det ena planerade 
museet i Fisksätra) kommer man antagligen att röra sig i den samrumsliga 
dimensionen medan berättelserna i ”Fisksätra 2.0” (arbetsnamnet för det andra 
planerade museet) rör sig mer i den samtidiga dimensionen.  
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2 Teori 
Jag inledde min litteratursökning utifrån sökorden berättelser, kulturarv och historia. 
Det ledde mig vidare till historiemedvetande och identitetsskapande. Det finns mycket 
skrivet kring historiemedvetande men jag fastnade för Kenneth Nordgrens avhandling 
Vems är historien? (2006). Nordgrens arbete tar upp frågan om historia i ett 
mångkulturellt perspektiv och han gör det bland annat genom att undersöka hur 
invandrade folkgrupper kan använda sin historia för att hitta en plats i sitt nya 
samhälle och hur historien kan användas för att tolka och förstå samtiden. Att använda 
berättelser är ett sätt som Nordgren behandlar. Frågan om vem som äger historien 
förde mig in på begreppen historisk korrekthet och autenticitet och därifrån till det jag 
valt att rubricera som ”svåra saker” efter boken med samma namn (Silvén & 
Björklund 2006). ”Svåra saker” handlar om berättelser om sådant som av olika 
anledningar väcker starka känslor och som kanske till och med uppfattas som 
kränkande. Jag tycker att det är intressant för mitt arbete eftersom man kan tänka sig 
att berättelserna från Fisksätra kan komma att ta upp sådant som kan vara känsligt och 
där människor kan tänkas uppfatta saker på olika sätt.   

2.1 Berättelser, historiemedvetande och identitet  
Min definition av berättelser utgår som jag tidigare nämnt från en definition som ges i 
Kenneth Nordgrens avhandling Vems är historien? (2006, s 17-18), det vill säga att 
berättelser är ett urval gjort för att binda samman händelser och förklara kopplingen 
mellan dessa händelser utifrån tid och rum. Nordgren utgår från ett historiedidaktiskt 
perspektiv vilket han själv definierar så här:  

Som kunskapsområde handlar historiedidaktik om hur vi förstår och kommunicerar historia i 
alla dess former – det vill säga, som vetenskap, som skolämne, som representation i 
massmedia, i det offentliga rummet, i konsten och i det vardagliga samtalet. Ur ett didaktiskt 
perspektiv är historien inte i första hand kunskaper om det förflutna utan samtida uttryck för 
kulturer och handlingar. (2006, s 14) 

Att se på historia som något som går att kommunicera i olika former och medier är 
intressant när det gäller mitt arbete mot projektet i Fisksätra. Historien blir ett 
”[…]samtida uttryck för kulturer och handlingar.”  

Inom historiedidaktiken spelar historiemedvetandet en viktig roll och enligt Nordgren 
är en vanlig definition av historiemedvetande upplevelsen av sammanhang mellan 
tolkningen av det förflutna, förståelsen av det närvarande och perspektiv på framtiden 
(2006, s 15). Nordgren skriver att vi orienterar oss i livet genom att på något sätt 
förhålla oss till vårt förflutna (och vår framtid). Tiden är här något mycket viktigt, utan 
den är det svårt att skapa sammanhang och mening. Detta kan jämföras med mottot för 
museerna i Fisksätra: ”Från forntid, till samtid mot framtiden”.   

Var kommer då berättelsen, som är själva navet i mitt arbete, in i det hela? Vill man 
dra det till sin spets kan man säga att all historia består av berättelser (Nordgren 2006, 
s 17). Berättelsen är ett sätt att skapa ett historiemedvetande och i förlängningen 
fungera som något identitetsskapande (Nordgren 2006, s 18) . Men på vilket sätt kan 
de fungera som identitetsskapare? För att överhuvudtaget kunna fundera på den frågan 
måste man utgå från att identitet är något som kan skapas och att vår identitet och syn 
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på densamma kan förändras. Vivien Burr, författare till Social constructionism (2003), 
skriver i sitt inledande kapitel om social konstruktionism som anti-essentialism och 
argumenterar för att det inte finns någon inre essens hos människor som gör dem till 
vad de är (2003, s 5). Burr skriver så här:  

Since the social world, including ourselves as people, is the product of social processes, it 
follows that there cannot be any given, determined nature to the world or people. (2003, s 5) 

Hon fortsätter med att vi tillsammans skapar våra egna versioner av verkligheten där 
den ena versionen inte är sannare än den andra utan istället beror på vilken 
utgångspunkt vi har (2003, s 6). Dessutom är dessa skapade versioner av verkligheten 
konstruerade med hjälp av språket (2003, s 105). Burr går så långt som att säga att 
”language is all there is” (2003, s 105). Identitet är, enligt Burr, ett vanligt begrepp 
inom konstruktionismen som ersätter det mer ifrågasatta begreppet personlighet. Hon 
skriver att en persons identitet skapas av olika delar som exempelvis ålder, 
klasstillhörighet, etnicitet och kön. Dessa delar är i sin tur konstruerade utifrån olika 
diskurser som finns i vår kultur (2003, s 106-107). Vissa identiteter kan vara svårare att 
kombinera än andra på grund av olikheter sinsemellan medan andra relativt enkelt låter 
sig kombineras (2003, s 108). Burr konstaterar att våra identiteter inte kommer inifrån 
oss själva utan är socialt konstruerade (2003, s 109). Jag har valt att med stöd i Burrs 
tankar om identitet och Nordgrens avhandling Vems är historien? (2006) se berättelser 
som något som kan användas för att skapa identitet.  

2.1.1 Exempel på berättelser som identitetsskapare 

Som ett exempel på hur man kan använda berättelser som identitetsskapare har jag 
valt Västergötlands museums projekt ”I Arns fotspår” där man utgick från en 
berättelse om en fiktiv person i hopp om att kunna skapa en identitet för en hel bygd. 
Jan Mattson och Anja Praesto beskriver i ”The creation of a Swedish heritage 
destination: an insider’s view of entrepreneurial marketing” (2005, s 163-164) fyra 
faktorer som de ansett varit viktiga för att kunna använda Arn som ett sätt att skapa en 
gemensam, kulturell identitet i västgötabygden. Den första faktorn är en stark, lokal 
samhörighet och en medvetenhet om bygdens historia och dess särart. Den andra 
faktorn är att fantasi och sagor säljer, som exempel tar författarna upp Harry Potter, 
Sagan om ringen och Warhammer. Den tredje faktorn är en trend att vilja lära sig 
något samtidigt som man roas. Som fjärde och sista faktor tas Jan Guillou som person 
upp. I Introductory sociology (1996) skriver författarna att den ökande globaliseringen 
följs av nyskapande eller återupplivande av lokala identiteter (1996, s 255) och ”I 
Arns fotspår” kan sägas vara ett exempel på det senare.   

En risk med att ha berättelser baserade på karaktärer (fiktiva eller verkliga) är att man 
utgår från stereotyper. I Att resa i tiden skriver Per-Ola Jacobson och Erika Larsson att 
det är lätt hänt att skildra forna tider som en odemokratisk tid med materiella brister 
men där människorna ändå var lyckligare än idag. De menar att det har funnits en 
tendens att framställa människor som goda och då speciellt de vanliga människorna. 
Kanske skulle det vara mer spännande att skildra ”ohändiga bönder, lata bondhustrur 
och elaka arbetare” (2002, s 119).  
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2.2 Diaspora: kultur och identitet 
Kenneth Nordgren skriver i sin avhandling Vems är historien? (2006) om assyrier och 
syrianer i Sverige och diskuterar i samband med det begreppet diaspora och 
diasporakultur.  Han menar att vad som är en diasporakultur kan vara svårt att 
definiera och att en kategorisering riskerar att utestänga vissa grupper (2006, s 55). 
Han gör dock ett försök till definition som bottnar i ett resonemang om diaspora som 
”ett sätt att historisera en exilgrupp och analysera dess sociala relationer, dess 
subjektivitet och identitet” (2006, s 55). Centralt i Nordgrens resonemang är skapandet 
av en identitet, förhållandet till ursprunget och förhållandet till det samhälle man lever 
i nu (2006, s 59).  Nordgren är mindre intresserad av att undersöka vilka grupper som 
kan betraktas som tillhörande en diasporakultur utan vill snarare se hur historien kan 
användas för att skapa en diasporakultur (2006, s 58). Att diaspora är något som 
skapas tar Nicholas Mirzoeff upp i introduktionen till antologin Diaspora and visual 
culture (2000). Han citerar Stuart Hall: ”diaspora identities are those which are 
constantly producing and reproducing themselves anew, through transformation and 
difference” (2000, s 4). Mirzoeff tar, liksom Nordgren, upp frågan om hur en 
diasporakultur kan definieras och om det måste röra sig om etniskt eller religiöst 
ursprung eller om även andra minoritetsgrupper kan betraktas som diaspora. Risken 
med att vidga definitionen är enligt Mirzoeff att begreppet lakas ur och att de 
ursprungliga diasporagrupperna hamnar i kläm (2000, s 8). Robin Cohen, författare till 
boken Global diasporas: an introduction (2008), skriver att diasporabegreppet har 
genomgått fyra faser, från att ha omfattat enbart den judiska diasporan till att idag ha 
en mycket vidare innebörd (2008, s 1) och skriver att ”there is a serious danger of 
emptying out the diasporic baby with an increasing volume of bathwater” (2008, s 9). 
Han ger förslag på hur en kategorisering av diasporakultur skulle kunna se ut. Han 
menar att det inte räcker att en grupp själva säger sig tillhöra en diasporakultur men att 
det är en av förutsättningarna. Övriga förutsättningar utgörs bland annat av gruppens 
gemensamma historia och erfarenheter. Dessutom måste det gå en tid innan det går att 
avgöra om en grupp kan sägas utgöra en diasporakultur eller inte. Cohen talar om 
olika slags diaspora beroende på vilken händelse/förutsättning som definierat gruppen 
mest och bidragit till att den uppstått (2008, s 16). En av dessa undergrupper är det han 
kallar för ”deterriorialized diaspora”. En sådan grupp kan exempelvis uppstå när det 
av praktiska skäl inte är möjligt att återvända eller om gruppen är spridd i flera led 
(2008, s 8). Cohen menar också att ”[…] in a global age where space itself has become 
reinscribed by cyberspace a diaspora can, to some degree, be cemented or recreated 
through the mind, through artefacts and popular culture, and through a shared 
imagination.” (2008, s 8). Tid och rum verkar vara återkommande teman oavsett om 
man talar om diasporakulturer, berättelser eller historiemedvetande.   

 I ”När diasporan går på museum” från Utställningsestetiskt forum (2009) diskuterar 
Håkan Wahlquist och Wilhelm Östberg (2009) bland annat om diaspora är ett positivt 
eller negativt laddat begrepp samt på vilket sätt medlemmar av en diasporakultur och 
museitjänstemän kan samarbeta och dra nytta av varandra. Här ställs frågan om 
etnografiska museer och diasporagrupper kan lära av varandra. Frågan är hur ett 
sådant samarbete skulle kunna utformas för att vara meningsfullt för både museerna 
och diasporagrupperna. Dessa båda intressenter har i viss mån olika syn på vad som 
ställs ut på museet och det finns en risk att museet kanske tappar en del av sin lockelse 
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för dem som inte tillhör en diasporakultur vilket kan vara viktigt för museerna i 
Fisksätra att tänka på. Så här skriver Wahlquist och Östberg om museernas roll: 

Men museerna kan inte heller ge upp sin egen identitet och sitt uppdrag att förmedla kunskap 
om de föremål man ställer ut. Om man överlåter ansvaret helt på representanter för 
föremålens ursprungskulturer reduceras museerna till att bara förmedla berättelser, 
testamenten. Då finns risken att det blir den information som råkar passa en dominerande 
grupp inom den aktuella diasporan. Hur intressant blir då museet för besökare som letar efter 
fakta, statistik, sammanhang? 

I Fisksätra kan det dessutom finnas diasporakulturer som har olika syn på vad som ska 
berättas. Som jag har förstått det är ett av målen med Fisksätra 2.0 att skapa en slags 
gemensam Fisksätraidentitet och då väcks även frågan om hur en sådan identitet ska 
se ut och vems berättelser den ska bygga på. Vad händer med frågan om historisk 
korrekthet och autenticitet när det gäller personliga berättelser?  

2.3 Historisk korrekthet och autenticitet 
Att definiera berättelser som ett urval som kopplar samman olika händelser i tid och 
rum säger inget om sanningshalten i berättelserna. Sanning i sig är visserligen ett 
omdebatterat ord och konstruktivister som Vivien Burr menar att det finns flera 
versioner som alla på sitt vis är sanna (2003, s 6). Urvalet kan också påverka hur 
berättelsen uppfattas men urvalet i Nordgrens definition (2006, s 17-18) tar inte upp 
frågan om historisk korrekthet. Jag anser att frågan om berättelsernas autenticitet är 
viktig att diskutera när det gäller museer då en av museernas uppgifter är att lära ut. I 
Miljön som minne – att göra historien levande i landskapet (1998) resonerar Jan af 
Geijerstam kring begreppet autenticitet som är en term som används av Unesco i deras 
riktlinjer för vad som ska klassas som världsarv (1998, s 28). Geijerstam menar att 
autenticitet inte är en objektiv egenskap utan istället beror på betraktarens kunskap. 
Han ger bland annat två exempel på detta. Det första exemplet är en amerikansk turist 
som besöker Stockholm och som tycker att staden och miljön känns autentisk. Frågar 
man däremot en infödd Stockholmare kanske denne istället kan peka på en rad saker 
som har förändrats och inte alls håller med om att det är en autentisk Stockholmsmiljö. 
Detta liknar ett konstruktivistiskt tankesätt med flera versioner som alla är lika sanna. 
Geijerstams andra exempel är Isehelgedomen i Japan som blivit klassad som 
världsarv. Denna helgedom rivs vart tjugoförsta år och återuppbyggs sedan. Det 
tempel som står där idag är inte fysiskt detsamma som stod där för 1400 år sedan. 
Ändå har templet en autenticitet (1998, s 28-30).  

Västergötlands museums satsning på resor i Arns fotspår var kontroversiell eftersom 
huvudpersonen, Arn Magnusson; aldrig existerat. Anja Praesto, som var initiativtagare 
till Arn-projektet, skriver så här i ”I Arns fotspår: hur västgötabygden skapade sin 
kulturella identitet” om vad hon tänkte och kände när hon (lite motvilligt) började läsa 
den första av Jan Guillous böcker om Arn, Vägen till Jerusalem:  

En sällsam känsla infann sig bara efter första sidan, en intuitiv övertygelse om att den här 
berättelsen skulle medföra en potential om något jag först inte kunde få grepp om . Det 
handlade om människorna i trakten, om förlorad och återbördad identitet och stolthet, om att 
fånga en möjlighet och om att stå i fokus.  (Mattsson & Praesto 2003, s 20) .    
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Hon fortsätter sedan med att ta upp berättelsens betydelse som meningsskapare 

Att marknadsföra bygden genom dess unika historia har legat latent, men inga övergripande 
satsningar för detta hade gjorts, kanske för att det saknats en röd tråd. Jan Guillous 
uppdiktade berättelse om riddaren Arn byggde så väl på verklighetens historiska händelser, att 
vi nu hade en berättelse som band ihop episoder i både tid och rum. (2003, s 20): 

I detta korta stycke ryms inte bara konflikten mellan vad som kan anses vara sant och 
inte utan även berättelsens möjlighet och dess stora fördel, nämligen att kunna skapa 
mening (den röda tråden) och sammanhang (knyta samman episoder i tid och rum). 
Här ställs Guillous ”uppdiktade berättelse” mot ”verklighetens historiska händelser”. 
Istället för att se en konflikt ser Anja Praesto möjligheten. Kritik som ofta riktats mot 
Arn-projektet är enligt Mattsson och Praesto (2003) att: 

• det är olämpligt att ett (läns)museum använder sig av en fantasiperson 

• det framgår inte tillräckligt tydligt att Arn är en påhittad karaktär 

De problem som befaras uppstå när just ett museum använder sig av en fantasiperson 
är att besökarna förväntar sig historisk korrekthet från museet och att de därför inte 
inser att Arn är påhittad (2003, s 24-25). Mattson och Praesto menar att det antagligen 
är fler människor som lär sig något om historien om man lockar fler besökare eftersom 
museet då får möjlighet att berätta om skillnaderna mellan dikt och verklighet (2003, s 
25). 

I Att resa i tiden behandlas begreppet autenticitet kopplat till rollspelsdagar som 
anordnas för skolungdomar av Kalmar läns museum (Aronsson, Gerrevall & Larsson 
(red) 2000, s 129-130). Här menar man att autenticiteten är viktig när det gäller bland 
annat föremål och scenerier och man försöker använda sig av tidstrogna kläder. 
Intervjuer med ungdomar som varit med i rollspel anordnade av museet visar att de 
utgår från att kläderna är tidstypiska och inte ifrågasätter autenticiteten. Detta, menar 
författarna, tyder på att det är viktigt att hålla sig till det historiskt korrekta. Platsens 
autenticitet är också viktig medan däremot händelserna (berättelserna) kan vara fiktiva 
(2000, s 131). Författarna introducerar vad de kallar ett ”holistiskt 
autenticitetsbegrepp” där helheten uppfattas som autentisk trots att alla detaljer inte 
uppfyller kraven på historisk korrekthet (2000, s132).     

Under det här avsnittet som handlar om historisk korrekthet och autenticitet kan det 
vara på sin plats att även ta upp begreppet kulturarv. I sin rapport Kulturarv och 
attraktivitet – en studie av Ales stenar och Västergötlands museum (2005) ger Ulrika 
Gunnarsson en definition av kulturarv som hon i sin tur hämtat från rapporten 
Kulturarv, turism och regional utveckling (Grundberg 2002 se Gunnarsson 2005, s 
18). Enligt Gunnarsson skriver Grundberg att kulturarvet är ”det vi minns eller vill 
minnas i nutiden av historien” (Grundberg 2002, s 13 se Gunnarsson 2005, s 18) och 
att kulturarv är det som ”Staten, samhällsmedborgarna och kulturarvsinstitutionerna 
kommer överens med varandra om att det ska vara”(Grundberg 2002, s 14-15 se 
Gunnarsson 2005, s 18). Kulturarv blir, liksom berättelser, en fråga om utgångspunkt 
och urval. Att då som man har tänkt sig att göra på museerna i Fisksätra använda sig 
av berättelser för att skildra ett immateriellt kulturarv blir dubbelt komplicerat. Jag tror 
att det är viktigt att hela tiden hålla i minnet att allt rör sig om ett urval och att vara 
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medveten om hur det kan påverka det material (materiellt eller immateriellt) som man 
samlar in och ställer ut. Vilket material är det som ges plats och finns det utrymme 
även för svåra berättelser, berättelser om det som vi kanske inte vill minnas i nutiden 
av historien. 

2.4 ”Svåra saker” 
I boken Svåra saker. Ting och berättelser som upprör och berör. (Silvén & Björklund, 
2006) finns en samling av saker som minner om svåra händelser och tragiska livsöden. 
Här finns bland annat Estonias bogvisir (2006, s 50), fosfortändstickor (2006, s 71) 
och krigsgravsinstruktionen (2006, s 106). Författarna ställer frågan om vilka föremål 
som har en chans att komma in i och överleva i museernas samlingar. ”Vem sparar 
föremål som vittnar om det onämnbara och obscena, det som är smutsigt och äckligt 
eller politiskt farligt? Kan kulturvårdarna tänka sig att också bevara minnet av fiffel 
och bedrägeri, det tabubelagda och motbjudande? Vem vågar se det svåra i det till 
synes oskyldiga?” (2006, s 6). En avsikt med arbetet med utställningen ”Svåra saker” 
var att föra en diskussion kring urvalsprinciper och att ”kritiskt granska det kulturarv 
som landets många museiföremål utgör” (2006, s 6). Varje föremål i boken kommer 
tillsammans med en historia, en berättelse. Författarna menar att bara föremålen för 
sig blir svårtolkade och att det därför är viktigt att museerna tar hänsyn till föremålens 
historia. Denna hänsyn, menar författarna, måste även genomsyra hur man väljer att 
katalogisera föremålen. Som exempel tar de upp att en upplåsbar livväst kanske även 
ska katalogiseras som ett minne efter en förlisning och skriver att ”mening måste 
berättas” (2006, s 9). I berättelsemuseet i Fisksätra kanske det kommer att röra sig om 
berättelser utan koppling till några föremål men det kan vara värt att tänka på att hur 
man benämner och katalogiserar berättelserna kan påverka tolkningen av dem. 

Troligtvis kommer man i arbetet med berättelsemuseet i Fisksätra att stöta på ”svåra 
saker” eller berättelsen som är svåra att förhålla sig till. Vad som är svårt eller inte 
måste avgöras av kontexten eftersom ”svårt” är ett socialt och kulturellt betingat 
begrepp (2006, s 9). Uppfattningen om vad som är att betrakta som något svårt/farligt 
beror på vad betraktaren bär med sig. I Fisksätra där många skilda kulturer finns 
representerade blir definitionen av vad som är svårt eller inte kanske än mer flytande. 
Se en vidare diskussion kring ämnet i resultatdelen där jag redovisar svaren på några 
frågor jag ställde till Eva Silvén, en av redaktörerna till Svåra saker – ting och 
berättelser som upprör och berör, och till Carolyn Östberg, en av de två intendenter 
som reste runt med utställningen ”Svåra saker”. 
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3 Metod 
Förutom litteratursökningen som resulterade i ovanstående teoriavsnitt ville jag se hur 
det kan se ut på museer idag. Använder man sig av berättelser? Om man gör det, på 
vilket sätt? Jag besökte därför fyra museer och skickade frågor via e-post till några 
anställda vid dessa museer. Jag tog även kontakt med Eva Silvén och Carolyn Östberg 
som arbetat med utställningen ”Svåra saker”.   

3.1 Valda museer 
Jag har tittat närmare på fem olika museer, nämligen Armémuseum, Stockholms 
medeltidsmuseum, Vasamuseet, Eskilstuna stadsmuseum och Västergötlands museum. 
Jag valde Armémuseum dels för att det behandlar militärhistoria vilket knyter an till 
slaget vid Baggen-Stäket som ska skildras på museet i Nacka och dels för att det är 
omgjort relativt nyligen4 och verkar ligga i framkant5

Jag valde främst museer som jag hade möjlighet att besöka. Jag har kunnat besöka de 
tre museerna i Stockholm och det i Eskilstuna, men inte Västergötlands museum.  

 när det gäller att använda sig av 
ny teknik. Liksom Armémuseum är även Stockholms medeltidsmuseum 
nyrenoverat. Basutställningen på Stockholms medeltidsmuseum handlar om 
Stockholm under medeltiden och är uppbyggt kring resterna av Gustav Vasas 
stadsmur. Man har även kompletterat med kopior av medeltida bebyggelse. På 
Vasamuseet är det regalskeppet Vasa som spelar huvudrollen och jag valde att besöka 
det för att det är ett av Sverige mest välkända museer. Eskilstuna stadsmuseum är 
däremot inte riksbekant men har just nu en utställning om en stadsdel, Nyfors, i 
Eskilstuna. I en artikelserie i Aftonbladet kallades Nyfors för ”arbetslöshetens 
epicentrum”. Utställningen ”Alla hjärtans Nyfors – kreativitetens epicentrum” vill ge 
en mer positiv bild av Nyfors och alla nyforsbor är välkomna att lämna sina historier 
(berättelser). Idén liknar den bakom Fisksätra 2.0 och Fisksätra och Nyfors har flera 
gemensamma beröringspunkter. I Nyfors finns, liksom i Fisksätra, många olika 
nationaliteter representerade och här finns också en stark lokal drivkraft. Slutligen 
intresserade jag mig för Västergötlands museum tack vare deras arbete med att skapa 
ett turistmål baserat på Jan Guillous fiktiva karaktär Arn.  

3.2 Museibesök 
När jag besökte utställningarna på Armémuseum, Stockholm medeltidsmuseum och 
Vasamuseet i maj 2010 letade jag främst efter berättelser enligt den definition som jag 
utgått från, nämligen att de är ett urval gjort för att binda samman händelser och 
förklarar kopplingen mellan dessa utifrån tid och rum. Besöken gjordes under en dag 
och jag har inte hunnit se allt som finns på museerna men min förhoppning är att jag 
sett det som den genomsnittlige besökaren ser. På Armémuseum och Vasamuseet gick 
jag på egen hand medan jag på Stockholms medeltidsmuseum först följde med på en 
guidad tur genom museet.  

                                                           
4 Armémuseum nylanserades år 2000 
(http://www.sfhm.se/templates/pages/ArmeStandardPage____281.aspx?epslanguage=EN 2010-04-26) 
5 Armémuseum har stora delar av sitt material upplagt på www.digitaltmuseum.se. Där står de för en stor 
del av det tillgängliga materialet, en sökning på Armémuseum ger drygt 79 000 träffar medan en sökning på 
Nordiska museet ger ungefär 32 000 träffar. (http://www.digitaltmuseum.se/ownerInfo.do 2010-04-26) 
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Jag utgick från följande punkter vid mitt besök: 

• Använder sig museerna av berättelser enligt den definition jag utgår ifrån? 

• Hur gestaltas berättelserna? 

• Vems är berättelsen? 

• När man inte använder sig av berättelser, hur gestaltas informationen då? 

3.3 Frågor via e-post 
När jag skulle ställa frågor till de museianställda valde jag att göra det via e-post. De 
tre stora fördelarna jag såg med att använda e-post var för det första att de 
museianställda fick möjlighet att svara på frågorna när det passade dem, för det andra 
att det sparade in res- och arbetstid och för det tredje att det skulle vara lättare att 
sammanställa svaren. Två nackdelar med e-postintervjuer, som jag ser det, är dels att 
man inte får den personliga kontakt som man får vid en intervju ansikte mot ansikte 
och dels att man missar möjligheten att ställa följdfrågor direkt. I sin bok Kvalitativ 
intervju – från vetenskapsteori till fältstudier skriver Anne Ryen om bland annat e-
postintervjuer som en ganska ny intervjuform (2004, s 195). Ryen menar att man bör 
betrakta e-postintervjun som en egen kommunikationsform och räknar upp ett antal 
för- och nackdelar (2004, s 196-199). Några av fördelarna är att det både sparar tid 
och pengar, att den man intervjuar ges möjlighet att fundera över frågorna och att den 
som svarar själv får formulera sig direkt i skrift (Ryen, 2004, s 197). Några nackdelar 
är exempelvis att det kan vara svårt att etablera en personlig kontakt och sådant som 
har med åtkomst och lagring av data att göra. Ryen förespråkar en typ av e-
postintervju som liknar en chat. Forskaren sänder en fråga via e-post, får svar och 
skickar sedan nästa fråga. Ryen ger exempel på en e-postintervju som hon genomförde 
på detta vis under ett års tid (2004, s 206).  

Jag har valt att sända samtliga frågor till informanterna vid ett och samma tillfälle i 
stället. Det gör att det kanske mindre liknar en intervju och mer en enkät med öppna 
svarsalternativ. Att jag valt att kalla det för intervju beror på att jag skulle ha ställt 
samma frågor om jag hade träffat de museianställda ansikte mot ansikte. Genom att ge 
informanterna tillgång till alla frågor på en gång ges de en, förhoppningsvis, tydligare 
bild av vad jag vill ha svar på och kan svara på frågorna i vilken ordning de vill. 

3.3.1 Vem frågade jag? 

Jag ville ställa mina frågor till dem som arbetar med berättelser i någon form. För att 
komma i kontakt med personer med passande kompetens och arbetsuppgifter skickade 
jag e-post till cheferna för Armémuseum, Vasamuseet samt Stockholms 
medeltidsmuseum. Jag beskrev kortfattat mitt arbete och bad om tips på vem/vilka jag 
kunde kontakta.  Jag fick på detta sätt kontakt med två anställda vid Armémuseum, en 
anställd på Stockholms medeltidsmuseum samt en anställd vid Statens maritima 
museer (där Vasamuseet ingår). En nackdel med att gå via museichefen var att hon 
fick möjlighet att styra vilka medarbetare jag fick kontakt med.  
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När det gäller ”svåra saker” har jag ställt frågor via e-post till Eva Silvén på Nordiska 
museet (frågorna finns i bilaga 2) och genomfört en telefonintervju med Carolyn 
Östberg, en av de två reseintendenterna i utställningen Svåra saker. Carolyn Östberg 
fick tillgång till samma frågor som jag ställt till Eva Silvén via e-post innan vi 
genomförde telefonintervjun. 

Anja Praesto, som var den som initierade Arn-projektet, tackade först ja till att svara 
på några frågor men var senare tvungen att avböja på grund av tidsbrist. 

3.3.2 Mitt mål med frågorna 

Jag ville veta mer om hur berättelser används av museer idag och hur de ser på 
berättelser som medium för att förmedla kunskap och skapa igenkänning och identitet. 
Jag var även intresserad av hur man ser på frågan om historisk korrekthet och 
autenticitet samt hur berättelserna gestaltas. Utifrån detta formulerade jag sju frågor 
(samt två frågor om personens titel och yrkesroll). Frågorna finns i bilaga 1. 

Jag inleder med frågor om hur man använder sig av berättelser på det aktuella museet 
och varför man valt att arbeta med berättelser som ett sätt att förmedla sitt budskap. 
Vad anser de om berättelser som forum och finns det tillfällen när det inte passar att 
använda sig av berättelser. Sedan ställer jag frågor om hur berättelserna kommer till 
och vad de baseras på. Man kan tänka sig att berättelserna är uppbyggda kring 
personer (fiktiva eller verkliga) eller föremål. Jag ville även veta vem som skapar 
berättelserna, hur berättelserna gestaltas och vem man riktar sig till. 

Den avslutande frågan handlar om hur man ser på historisk korrekthet och autenticitet. 
Fungerar det att ha ett krav på historisk korrekthet i alla lägen? Jag är intresserad av att 
ta reda på om och hur man förhåller sig till detta.  

När jag skapade frågorna tog jag hjälp av Björn Hägers bok Intervjuteknik (2007). Han 
menar att för att få givande svar måste man ställa rätt sorts frågor. Man ska undvika att 
ställa vad Häger kallar för slutna frågor, det vill säga frågor som kan besvaras med ja 
eller nej (2007, s 56). I stället ska man använda sig av öppna frågor där den man 
intervjuar själv får formulera sig. För att skapa öppna frågor kan man med fördel 
använda sig av frågeord som vad, hur varför, vem, var och när (2007, s 57). Häger 
menar också att man bör undvika dubbelfrågor (2007, s 61) av den anledningen att den 
man intervjuar då kan välja vilken fråga han eller hon vill svara på. Jag har ställt några 
dubbelfrågor men mest i avsikt att förtydliga. 
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4 Resultat 

4.1 Museibesök 
Mitt första intryck när jag besökte de olika museerna var att det fanns en del 
berättelser på museerna i form av text och filmer men att man huvudsakligen verkade 
använda sig av berättelser muntligt vid visningar/guidade turer. Det framgick också av 
de svar jag fick via e-post, som exempelvis från Tina Rohde6 på Medeltidsmuseet som 
skrev att berättelsen skapas av ”den som berättar tillsammans med den som lyssnar”. 
När jag besökte Stockholms medeltidsmuseum följde jag med på en guidad visning av 
museet. Guiden använde sig mycket riktigt av olika berättelser för att levandegöra det 
hon visade. Berättelserna utgjorde ett urval av det som visas på museet och utgick 
oftast från en historisk person eller ett föremål. Bland annat berättade hon om Sketna 
Gertrud som finns gestaltad som docka i naturlig storlek i början av utställningen. Med 
utgångspunkt från Sketna Gertrud berättade hon om stadens lukter och kvinnors 
yrkesroller under medeltiden. Utifrån stadens stenar7

Hon fick på sin färd utstå pöbelns skrål och skrän, ta emot slynglars projektiler av stadens 
orenligheter och finna sig i de hånfulla genmälen som kom från goda borgare och skarpögda 
madamer. Samhället såg strängt på samliv utanför äktenskapet. Det var framförallt den 
kvinnliga parten som utpekades och fick ta sitt straff”. (Silvén & Björklund, 2006, s 148)  

 återgav guiden den medeltida 
synen på brott och straff och skildrade hur kvinnor och män behandlades olika när det 
gällde rättskipning. Stadens stenar finns även representerade i Svåra saker (Silvén & 
Björklund, 2006, s 148) och då beskrivs kvinnans vandring genom staden så här:  

Här ser jag att det går att dra paralleller mellan dåtidens kvinnosyn och dagens där det 
finns en tendens till att tänka att våldtagna kvinnor får skylla sig själva eftersom de 
varit berusade/tagit fel väg hem/haft för utmanande klädsel. Då kan berättelsen om 
stadens stenar relateras till nutiden. I den guidade visningen hade guiden möjlighet att 
hjälpa besökarna att göra denna koppling genom att fråga hur det ser ut idag. 

På Stockholms medeltidsmuseum försöker man knyta samman då och nu genom att 
dra paralleller till nutiden. Ett exempel är en text som finns i början av utställningen 
som handlar om stadens ljud och lukter. Där berättas det att uttrycket ”se upp”, som vi 
använder idag utan att det betyder att man ska titta uppåt, kommer sig av att man var 
tvungen att varna innan man tömde slaskhinken ner på gatan. I texten står det också att 
det ofta hördes rop på gator och torg för att ”det fanns ju inga mobiltelefoner”. 
Innehållet och berättelserna på Stockholms medeltidsmuseum struktureras tydligt 
utifrån tid och rum eftersom det handlar om en viss plats (Stockholm) under en viss tid 
(medeltiden).  

Armémuseum är ett stort museum i tre våningar där man lotsas kronologiskt genom 
Sveriges (militära) historia. Besökaren rekommenderas att börja från översta våningen 
och sedan ta sig neråt genom utställningen. Det första man möts av är schimpanser 
som i grupp anfallit och dödat en ensam apa. Till denna scen finns en text om hur även 
djuren krigar. På museets hemsida skriver man så här:  

                                                           
6 Tina Rohde, museilektor/projektledare på Stockholms medeltidsmuseum, e-post 2010-05-20 
7 Stadens stenar kallades ett straffredskap som bestod av två stenar sammanlänkade med en kedja. Den 
kvinna som dömts för hor fick bära stenarna över sin nacke genom staden för att sedan förvisas.  
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Den sal som inleder utställningarna är ägnad kriget som mänsklig drift. Etnografer och 
socialforskare har alltsedan början av 1900-talet genomletat varje vrå av jordklotet för att spåra 
upp någon enda liten genompacifistisk folkspillra utan att lyckas. Benägenhet för kollektivt, 
organiserat våld tycks vara ett generellt drag hos alla folkgrupper. Man trodde att denna mörka 
sida var en av de egenskaper som skilde människan från de övriga djuren.  

Men det har visat sig att vi har krigarbröder bland de andra primaterna, nämligen 
chimpanserna, våra närmaste släktingar. Chimpans och människa delar ett gemensamt arv 
och beteendet är detsamma hos bägge. Det är bara utrustningen och förmågan som skiljer.  

Krigsrummet skall tjäna som ett memento; kom ihåg att det är detta hela museet ytterst 
handlar om – att förstöra, såra och döda. Eller att göra troligt att man har möjligheter till det. 

Den här texten om det så kallade ”krigsrummet” kan ses som en berättelse. Här finns 
det selektiva urvalet och man väljer att framhäva att vi är lika schimpanserna istället 
för att framhäva att vi som människor kanske borde ha kommit längre än så. I texten 
finns ett försvar för människans krigshandlingar som bottnar i att det ligger i vår natur. 
Eller kanske i männens natur eftersom schimpanserna kallas för våra ”krigarbröder”. 
Kriget skulle vara en ”mänsklig drift” och det går inte att hitta ”någon enda liten 
genompacifistisk folkspillra”. 

Texterna på Armémuseum är till största delen faktatexter liknande dem i läroböcker. 
Vid mitt besök hittade jag en del berättelser i textform som gav en mer levande bild av 
historien. Det går även att betrakta hela utställningen som en berättelse och den 
uppfyller då samtliga kriterier för vad som karakteriserar en berättelse, det vill säga ett 
urval gjort för att binda samman händelser och förklara kopplingen mellan dessa 
utifrån tid och rum. Utställningen som helhet binder samman flera (krigs)händelser, 
förklarar kopplingen mellan dessa och är strukturerade efter var och när de ägde rum. 
Urvalet begränsas av ämnet till att handla om Sveriges militära historia. 

Vasamuseet är uppbyggt kring ett föremål (skeppet Vasa) och en händelse (när Vasa 
förliste). Det gör det unikt i förhållande till de andra museerna jag besökt. Även om 
själva skeppet utgör huvudattraktionen finns det flera olika utställningar att välja 
mellan. Jag intresserade mig särskilt för ”Ansikte mot ansikte” där det bland annat 
finns ansiktsrekonstruktioner av några av dem som följde Vasa ner i djupet. Här ges 
kortfattade beskrivningar av de skelett man hittat på och vid sidan om Vasa. Varje 
skelett har fått ett eget (fiktivt) namn. Beskrivningarna känns ganska torra och sakliga 
även om man på hemsidan skriver att man här får möjlighet att i fantasin ”möta” 
individerna från Vasa. Det hölls en visning för barn samtidigt som jag var där och i 
den muntliga presentationen fanns det mer berättande drag och de olika individerna 
levandegjordes på ett helt annat sätt än i texterna. Utifrån skeletten förtydligade 
guiden vad barnen kunde se själva, till exempel att ett av offren hade en del av sina 
mjölktänder kvar vilket måste ha gett honom ett ganska speciellt utseende. Guiden bad 
barnen att fundera på hur det kunde ha sett ut och vad de andra ombord på Vasa kunde 
ha tänkt om honom. Kanske blev han retad för sina dubbla tandrader, kanske inte.  

Jag ville även veta mer om hur berättelserna gestaltas på museerna. Vid mina besök på 
olika utställningar har jag sett flera olika gestaltningssätt. I utställningen ”Alla hjärtans 
Nyfors” på Eskilstuna stadsmuseum hade intervjuer gjorts med tjugofyra nyfors-bor. 
Resultatet visades i utställningen som en porträttbild av den intervjuade i A4-format 
och en text som även den fyllde ungefär en A4. Besökarna kunde även lämna in sina 



22 

 

egna berättelser. Dessa är tänkta att ingå i utställningen och det finns planer på att 
sammanställa en utställningskatalog med minnen från Nyfors (Eskilstuna kommun 
2010). I utställningen finns också foton från förr och nu, många av dem saknar helt 
förklarande texter. Detta gör de nytagna bilderna svårtolkade för dem som inte känner 
till området och de äldre bilderna svåra att jämföra med hur det ser ut idag eftersom 
många landmärken som finns på de äldre bilderna inte finns kvar idag. Berättelserna 
från Nyfors gestaltas alltså genom bild och/eller text. 

4.2 Svar från de museianställda 
Jag har fått svar från fyra museianställda om deras syn på berättelser och museer. De 
som har svarat är: 

Anders Åborg är museipedagog på Armémuseum och arbetar bland annat med 
visningar av museet för olika grupper men är även delaktig i utställningsproduktionen 
och då främst när det gäller texter. Han håller även presentationer och föredrag och 
organiserar Armémuseums egna föredrags- och filmträffar. Han beskriver själv sitt 
arbete som ”utåtriktat, publikt, pedagogiskt”. Anders Åborgs svar finns i sin helhet i 
bilaga 5. 

Andreas Ohlsson är intendent på Armémuseum och arbetar som projektledare för nya 
utställningar. Han är även ansvarig för säkerhetsfrågor och sysslar med 
föremålshantering och har hand om förfrågningar om tiden efter 1900. Andreas 
Ohlssons svar finns i sin helhet i bilaga 6. 

Tina Rohde är museilektor/projektledare på Stockholms medeltidsmuseum. Hon är 
ansvarig för pedagogiska frågor och har nyligen avslutat ett treårigt projekt rörande 
ombyggnaden av museet där hon var projektledare och producent. Tina Rohdes svar 
finns i sin helhet i bilaga 4. 

Malin Fajersson är avdelningschef på Förmedlingsavdelningen vid Statens maritima 
museer där bland annat Vasamuseet ingår. Hon arbetar just nu mest med 
administration. Malin Fajerssons svar finns i sin helhet i bilaga 3. 

Jag ville veta mer om hur (och om) man använder sig av berättelser på museer idag 
och hur berättelserna gestaltas. Jag gav inte informanterna någon färdig definition av 
begreppet berättelser utan istället låtit varje person svara utifrån sin uppfattning om 
vad en berättelse är. Fördelen är att informanterna har kunnat varit fria i sina svar och 
jag tycker inte att de eventuella skillnaderna i definitionen av berättelser har utgjort 
något problem i mitt analysarbete utan istället kunnat tyda på hur man på dessa museer 
ser på berättelser.  

Gemensamt för de fyra informanterna är att de alla ser berättelser som en tillgång på 
museet. Anders Åborg8 säger till exempel att en visning utan berättelser vore alldeles 
för tråkig. Han menar också att berättelser alltid är ett bra sätt att förmedla information 
men verkar främst syfta på muntliga berättelser som används vid de guidade turerna 
av museet. Malin Fajersson9 och Andreas Ohlsson10

                                                           
8 Anders Åborg, museipedagog, Armémuseum, e-post 2010-04-30 

 menar att berättelsen är ett sätt att 

9 Malin Fajersson, avdelningschef, Statens maritima museer, e-post 2010-05-25 
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skapa närhet, förstärka närvarokänsla och ge besökaren ett mer personligt möte med 
utställningen. Samtliga är överens om att berättelser (nästan) alltid är bra och fungerar 
väl när man vill förmedla information. Tina Rohde11

Vem är det då som skapar berättelser och för vem skapas de? Hur gestaltas 
berättelserna på museerna? Anders Åborg

 skriver att de på Stockholms 
medeltidsmuseum främst använder sig av berättelser vid sina visningar medan 
utställningstexterna är mer faktabetonade. 

12 menar att det står varje museipedagog 
ganska fritt att skapa berättelser utifrån ett grundmanus. Dessa berättelser används vid 
de guidade visningarna och är alltså muntliga. Han poängterar att detta arbetssätt gör 
att varje enskild museipedagogs personlighet ges utrymme och kan påverka 
berättelsen. Andreas Ohlsson13 svarar att det varierar vem som skapar berättelserna 
och tar som exempel upp audioguider där det kan finnas intervjuer med soldater eller 
deras anhöriga14. Han påpekar också att museet ändå är delaktigt i att skapa även de 
berättelserna och uttrycker det så här: ”På ett sätt skapar vi [på museet] ju dessa 
berättelser också eftersom vi redigerar materialet och väljer ut vad vi tycker är 
viktigt.”. Tina Rohde15 menar att berättelsen skapas av berättaren tillsammans med 
lyssnaren medan Malin Fajersson16

Berättelserna är till för alla, det är samtliga informanter överens om. Anders Åborg

 ger några olika exempel som egenproducerade 
dokumentärfilmer, berättelser som kommer utifrån och berättelser som redan finns 
nedtecknade i museets samlingar. 

17

 

 
skriver att de på Armémuseum har visningar som riktar sig till ”alla” men även 
specialvisningar för många olika grupper. Berättelserna anpassas då efter besökaren. 
Han menar att det som gäller för visningarna även gäller för andra kommunikations-
sätt. Berättelserna gestaltas på många olika sätt men det verkar finnas en tendens till 
att de främst gestaltas genom muntligt framförande eller genom filmer.  

Vem är det då som gestaltas i berättelserna och hur ställer man sig till frågan om 
historisk korrekthet? Malin Fajersson18 svarar att berättelserna oftast utgår från en 
verklig person och att det i fallet med exempelvis Vasamuseet oftast handlar om en 
man eftersom det bara var män som blev sjömän. Museet har en genusgrupp som 
strävar efter att anlägga ett genusperspektiv på utställningarna. På Armémuseum ställs 
man inför ett liknande dilemma då soldater historiskt sett har varit män. Anders 
Åborg19 påpekar att en strävan efter en jämn fördelning när det gäller exempelvis ålder 
och kön kan medföra att vissa grupper får en vad han kallar ”oproportionelig 
exponering”. Andreas Ohlsson20

                                                                                                                                                         
10 Andreas Ohlsson, intendent, Armémuseum, e-post 2010-05-07 

 har i sitt arbete med utställningen ”fredssoldater” 

11 Tina Rohde, museilektor/projektledare på Stockholms medeltidsmuseum, e-post 2010-05-20 
12 Anders Åborg, museipedagog, Armémuseum, e-post 2010-04-30 
13 Andreas Ohlsson, intendent, Armémuseum, e-post 2010-05-07 
14 Dessa intervjuer är gjorda med svenska soldater i utlandet och deras anhöriga. 
15 Tina Rohde, museilektor/projektledare på Stockholms medeltidsmuseum, e-post 2010-05-20 
16 Malin Fajersson, avdelningschef, Statens maritima museer, e-post 2010-05-25 
17 Anders Åborg, museipedagog, Armémuseum, e-post 2010-04-30 
18 Malin Fajersson, avdelningschef, Statens maritima museer, e-post 2010-05-25 
19 Anders Åborg, museipedagog, Armémuseum, e-post 2010-04-30 
20 Andreas Ohlsson, intendent, Armémuseum, e-post 2010-05-07 
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försökt lyfta fram de kvinnor som tjänstgör i den svenska utlandsstyrkan. Han menar 
att man kan göra vissa strukturer synliga genom att lyfta fram enskilda och udda 
berättelser. Dessutom finns det en möjlighet att utgå från ett anhörigperspektiv och till 
exempel visa berättelser om kvinnor och barn som följde med sina män ute i fält. För 
det mesta utgår man från verkliga personer men i utställningen ”Hjältar” fanns även 
fiktiva karaktärer med. Tina Rohde21

Hur informanterna ser på frågan om historisk korrekthet kan sammanfattas med ”det 
beror på”. I grund och botten anser man att museerna har en förväntan på sig att 
förmedla historiskt korrekta uppgifter. Malin Fajersson

 skriver att de på Stockholms medeltidsmuseum 
ofta utgår från en historisk person som finns omnämnd i historiska dokument och att 
de utifrån detta gestaltar en berättelse. De strävar efter att visa män, kvinnor och barn i 
sina utställningar. 

22 på Vasamuseet uttrycker det 
så här: ”Jag tror att det är viktigt att museerna slår vakt om sin trovärdighet och i detta 
ligger att de flesta har en förväntan på att det som berättas på ett museum ska vara 
vederhäftigt och vetenskapligt underbyggt.”. Hon fortsätter dock med: ”Däremot tror 
jag också att man kan ta ut svängarna och provocera och alla som arbetar med historia 
vet att det i stor utsträckning inte finns någon korrekt historia. Mycket har omprövats 
under årens lopp, inte minst ur ett kvinnoperspektiv.”. För Andreas Ohlsson23 är det 
viktigt att berättelserna är historiskt korrekta men han poängterar att historia alltid är 
öppet för tolkning. Han menar att det alltid finns flera sidor av en händelse och att det 
är viktigt att komma ihåg att man kan få olika svar beroende på vem man frågar. Det 
farligaste man kan göra är att slå fast att ”så här är det”. Här kan museer istället 
fungera som en plattform för vidare diskussioner och utställningarna kan vara ett sätt 
att väcka nyfikenhet hos dem som vill veta mer. Tina Rohde24

4.2.1 Kritik mot undersökningen 

 skriver att de på 
Stockholms medeltidsmuseum har tillgång till verkliga personers namn i sina källor 
och att det därför känns naturligt att skapa en berättelse kring dessa (eller kring ett 
föremål). Hon poängterar att det bara går att spekulera i vad människorna i Stockholm 
under medeltiden gjorde, tyckte och tänkte. 

Att jag har fått in relativt få svar kan ses som en nackdel men de svar jag fått in har 
varit väl värda att analysera. Min målsättning var att få in ett par svar per museum. Jag 
uppnådde detta när det gäller Armémuseum men från Stockholms medeltidsmuseum 
och Vasamuseet fick jag bara ett svar. Jag hade gärna fått svar från Anja Praesto vid 
Västergötlands museum men mycket går ändå att läsa sig till i den artikel som hon och 
Jan Mattsson skrev 2005, ”The creation of a swedish heritage destination: an insider’s 
view of entrepreneurial marketing”.  

Skulle jag gjort om undersökningen skulle jag ha testat frågorna på någon ur min 
urvalsgrupp för att på så vis ha kunnat justera dem något som exempelvis förtydligat 
vad jag menade med att skapa berättelser. Tack vare frågornas öppna karaktär har jag 
fått in en större bredd i svaren då det stått informanterna fritt att tolka frågorna. Att 

                                                           
21 Tina Rohde, museilektor/projektledare på Stockholms medeltidsmuseum, e-post 2010-05-20 
22 Malin Fajersson, avdelningschef, Statens maritima museer, e-post 2010-05-25 
23 Andreas Ohlsson, intendent, Armémuseum, e-post 2010-05-07 
24 Tina Rohde, Tina Rohde, museilektor/projektledare på Stockholms medeltidsmuseum, e-post 2010-05-20 
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ingen av informanterna har reagerat negativt eller ifrågasatt mina frågor tolkar jag som 
att de kändes relevanta för dem. Jag har inte heller fått några ”frågor kring frågorna” 
och uppfattar det som att de var möjliga att tolka och förstå.  

Kritik kan även riktas mot urvalsprincipen. Urvalet gjordes via museernas chefer 
vilket gjorde att inte alla anställda har fått möjlighet att svara. I fallet med Vasamuseet 
stannade det vid att endast en person fick förfrågan om att vara med. På Armémuseum 
har tre personer tillfrågats och två har svarat och från Stockholm medeltidsmuseum 
har jag fått in ett svar.   

En sista sak som kan diskuteras när det gäller frågorna är mitt val att inte förse 
informanterna med min definition av ”berättelse”. Det har inneburit både fördelar och 
nackdelar. Om jag hade gett dem min definition hade vi kunnat föra en diskussion 
kring detta men jag hade inte fått de självständiga svar som jag nu fick. Om jag hade 
styrt in informanterna på att tänka på berättelser på mitt sätt då hade deras svar kanske 
snarare motsvarat en analys av deras texter utifrån min definition. Jag hade till 
exempel kanske inte fått reda på att de flesta tänker på muntligt berättande. 

4.3  Om svåra saker 
Jag ville fördjupa mig ytterligare i ämnet svåra saker efter att ha läst Svåra saker – 
ting och berättelser som upprör och berör (2006) och tog därför först kontakt med 
Eva Silvén25

Eftersom det i Svåra saker handlade om besökarnas berättelser om deras egna föremål 
behövde vi inte ta ställning till om faktauppgifterna var sanna eller inte. Hade någon hittat på 
en historia kunde den ändå få passera, vi såg inget behov av att utreda den saken. Eftersom 
alla berättelser samlades in via personliga samtal minskade sannolikt risken för att någon 
skulle lura oss, och det var få berättelser som gavs anonymt. Detta till skillnad mot t ex 
berättelser som idag samlas in via internet, då är det svårare att veta vem som står bakom ett 
namn. 

, en av redaktörerna. Jag ställde några frågor kring historisk korrekthet 
och hur man kan hantera känsliga berättelser och fick följande svar (Jag har valt att 
redovisa svaren i sin helhet här): 

Om man ber besökare att kommentera andra föremål, t ex museets, kan man få faktauppgifter 
som är mer eller mindre sanna - ibland ny viktig information, ibland felaktiga uppfattningar som 
tas för sanna, men som ju i sin tur kan användas som underlag för en analys om olika 
föreställningsvärldar. På samma sätt kan t ex emotionella kommentarer säga en del om hur 
människor ser på föremålet ifråga. 

Med "sann" och "felaktig" menar jag här mer konkreta uppgifter om datum, härkomst etc, inte 
mer komplicerade aspekter där olika "sanningar" kan existera parallellt. 

Jag tycker att det var ett intressant val de gjorde, att låta alla berättelser passera som 
”sanna”. Jag vet inte om anonymitet på något vis kan kopplas till en ökad benägenhet 
att ”hitta på” men frågan om anonymitet är något man bör ta ställning till när man 
samlar in Fisksätrabornas berättelser.  

                                                           
25 Eva Silvén, intendent vid Nordiska museet, e-post 2010-05-26 
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På frågan om man hur man kan hantera känsliga berättelser svarade Eva Silvén26

Om det i berättelserna förekommit kommentarer eller rentav förtal gentemot andra människor 
kan det givetvis dokumenteras och bevaras (sekretessbelagt), men inte spridas, tycker jag. 
Reseintendenternas motvilja mot hakkorsflaggan var ett personligt ställningstagande som de 
ville ge uttryck för, eftersom de mötte besökarna öga mot öga och mycket av 
kommunikationen i hela projektet byggde på den personliga närvaron. Men det finns också 
läsare som har reagerat negativt på deras ställningstagande. Det var dock inget uttryck för att 
de brukade censurera det som besökarna berättade. 

 så 
här: 

I boken har vi anonymiserat några berättelser, där vi redaktörer tyckte att där förekom 
människor som skulle vara lätta att identifiera. Den bedömningen gjorde vi utifrån hur känslig 
vi tyckte informationen ifråga var. 

Här återkommer Eva Silvén till frågan om anonymitet. Ibland kan människor kanske 
behöva skyddas från sig själva och det vilar på de ansvariga för utställningen att ta 
ställning till detta. Likaså om något kan vara alltför kränkande eller utlämnande. 

Eva Silvén föreslog att jag skulle ta kontakt med de två intendenter som rest runt med 
utställningen och jag fick kontakt med Carolyn Östberg .  

Jag genomförde en löst strukturerad telefonintervju med Carolyn Östberg27

Samtalet kretsade alltså kring dessa två frågeställningar: 

, fil. mag. i 
etnologi, som var en av de två reseintendenter som åkte med utställningen Svåra saker. 
Något jag inte visste när jag tog kontakt med henne var att hon under hösten 2009 
arbetat med att samla in berättelser från personer som kom till Sverige som barn under 
andra världskriget och vars föräldrar hamnade i koncentrationsläger. Jag skickade 
först samma frågor till henne som jag skickade till Eva Silvén via e-post. Vi bestämde 
oss sedan för att genomföra en intervju/öppen diskussion per telefon eftersom de 
frågor jag ställde inte har några enkla svar. Som mycket annat som har med berättelser 
att göra så beror svaren på situationen och Carolyn Östberg menar att det inte går att 
ge några generella svar på mina frågor.  

- Hur kan man förhålla sig kring eventuella krav på historisk korrekthet och 
autenticitet? 

- Hur kan man hantera berättelser som kan uppfattas som stötande? 
 

Vi inledde samtalet med att jag berättade lite mer om det projekt jag arbetar mot, 
nämligen de två planerade museerna i Fisksätra och främst det museum som ska 
bygga på Fisksätrabornas egna berättelser. Jag berättade lite om hur jag ser på 
berättelser och vilka frågor som dykt upp under mitt arbete.   

Vi började prata utifrån frågan om (historisk) korrekthet och att det kan innebära ett 
problem när informanter minns fel. Hur man ska hantera detta beror på vad det 
handlar om. Årtal och siffror bör så vitt det är möjligt vara korrekta. Rör det sig om ett 
känsligt material där felen kan tänkas påverka andra bör de rättas till. Om felen 
egentligen inte spelar så stor roll kan man exempelvis nöja sig med att göra ett tillägg 
                                                           
26 Eva Silvén, intendent vid Nordiska museet, e-post 2010-05-26 
27 Carolyn Östberg, fil. mag i etnologi och reseintendent vid utställningen Svåra saker 1999/2000, 
telefonintervju 2010-06-08 
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med en rättelse i stil med ”här minns Kalle Karlsson fel, det är den sjuttonde maj som 
Norge firar sin nationaldag”.28

Samtalet kom sedan in på eventuell censur. Censur i sig är ett laddat uttryck och man 
kanske ska tala om att skydda i stället. Carolyn Östberg gav som exempel besökares 
berättelser som var känsliga för dem själva eller någon de berättade om och innehöll 
sådana uppgifter att det var lätt att identifiera vems berättelsen var eller vem den 
handlade om. Där kan man välja att anonymisera för att skydda människors integritet 
och anonymitet.   

 Däremot är det nog inte möjligt att ställa krav på att en 
berättelse ska vara korrekt eftersom synen på vad som är korrekt är subjektivt liksom 
begreppen ”sant” och ”sanning”. Det en människa upplever som sant är sanning för 
henne. Här finns det en möjlighet att i utställningen ha med berättelser som motsäger 
varandra och på så vis skapa en dialog. 

Något som låg utanför mina ursprungliga frågor till Carolyn Östberg var hur 
berättelserna i Fisksätra ska samlas in, hur de ska redovisas och vilken utgångspunkt 
berättelserna ska ha. Att få människor att själva skriva om sina liv tror varken jag eller 
Carolyn Östberg fungerar. Människor behöver lite hjälp på traven och få en 
utgångspunkt för sina berättelser. Vi kom in på olika kulturer och Carolyn tog då upp 
en aspekt som jag inte tänkt på, nämligen att vissa kulturer är ”bättre” på att berätta än 
andra. I Fisksätra finns säkert många som kommer från en kultur där det finns en lång 
tradition av muntligt berättande och det är något man bör dra nytta av. Dessutom har 
man frågan om modersmål att ta hänsyn till, ska berättelserna översättas eller ska de 
gestaltas på svenska direkt?  

 

 

 

                                                           
28 Peter Englund gör något liknande i sin bok Stridens skönhet och sorg: Första världskriget i 212 korta 
kapitel där han lägger rättelser i en fotnot eller direkt i texten där det finns uppenbara ”fel” i källmaterialet 
exempelvis gällande datum eller veckodagar (2008). 
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5 Slutsats och diskussion 
Berättelser är ett svårdefinierat begrepp men att använda sig av berättelser verkar vara 
ett bra och väl beprövat sätt att förmedla information och skapa närhet när det gäller 
museer. Jag tror dock att man i projektet Två museer i Fisksätra behöver reflektera 
kring vad en berättelse är och vad man vill uppnå med att samla in Fisksätrabornas 
berättelser. Att utgå från berättelser är bra, men för att även resultatet ska bli bra krävs 
en hel del arbete. 

För det första har jag funderat kring detta med att det i Fisksätra är två museer på 
samma ort. Två museer, med delvis skilda mål och målgrupper, som berör såväl nutid 
som dåtid och vars berättelser kommer från ”när och fjärran”. Denna spänning mellan 
då och nu, mellan lokalt och globalt är något som de båda museerna dels måste ta 
ställning till men även kan dra nytta av. Mycket beror sedan på hur de båda museerna 
kommer att presenteras och om de kommer att finnas i samma lokal eller inte. Från 
initiativtagarna till Fisksätra 2.0 finns en stark vilja av att låta det museet få nya 
lokaler ovanpå biblioteket i Fisksätra medan det kanske inte alls är säkert att det 
kommer att bli på det sättet. Kanske blir det en samlokalisering med museet som 
handlar om slaget vid Baggen-Stäket vid marinan i Fisksätra i slutänden. Om 
museerna finns i samma lokal, tror jag att det finns goda möjligheter för de båda 
museerna att berika varandra. Kanske kan man till och med länka ihop berättelser från 
det ena museet med det andra.  

Jag tror att det visst går att samla in Fisksätrabornas berättelser men för att få in 
berättelserna till museet tror jag att man måste ha en gemensam utgångspunkt, 
någonstans att starta. Jag tänker här på utställningen ”Svåra saker” där just ”svåra 
saker” utgjorde den röda tråden som band samman alla berättelser trots att 
berättelserna var skrivna av olika personer och trots att det hade stått varje person fritt 
att själv resonera kring vad de ville berätta. I utställningen ”Alla hjärtans Nyfors – 
kreativitetens epicentrum” var den gemensamma utgångspunkten (förutom att det var 
stadsdelen Nyfors som fick stå i centrum) att visa på Nyfors som något positivt, att ge 
en motvikt till den negativa artikeln i Aftonbladet.  

Förutom en gemensam utgångspunkt, något som inspirerar, behövs det nog lite hjälp 
på traven när det gäller själva berättandet. Att låta människor skriva själva förutsätter 
att de är vana att uttrycka sig i skrift och dessutom har en viss talang för detta. Då 
utestänger man många som skulle ha något att berätta men som inte har verktygen för 
detta. Ett sätt att komma runt detta problem är att ha någon som skriver ner 
berättelserna och att den som berättar får göra det muntligt. Jag tänker här också att 
man måste fundera kring vilket språk berättelserna ska vara på, ska de vara på svenska 
eller på berättarens modersmål? Ska de översättas? Ska de finnas tillgängliga på flera 
språk? I min diskussion med Carolyn Östberg kom en intressant aspekt upp, nämligen 
den att vissa kulturer är bättre på att berätta än andra. Det är något man bör tänka på 
och dra nytta av i Fisksätra.  

Om nu insamlingen är klar så kvarstår frågan om hur berättelserna kan gestaltas. Ska 
de vara i skriven form eller ska man kunna lyssna till dem? Ska berättaren filmas? 
Spelas in som ljudspår? Ska man redovisa alla berättelser? Jag har inte gått in på detta 



29 

 

i mitt arbete men vill ändå påpeka att det finns mycket att fundera kring även när det 
gäller gestaltningen. Hur berättelserna gestaltas hör även samman med hur de kan 
tillgängliggöras. Kanske ska de finnas tillgängliga även utanför utställningen, 
exempelvis på internet eller i bokform.  

Vissa berättelser kan säkert framstå som känsliga och kanske väcka starka reaktioner. 
Hur hanterar man berättelser där någon annan kommer och säger ”så där är det inte 
alls”? Jag föreslår att man då väljer att ta med även ”den andra” berättelsen och låter 
dem finnas båda två så att besökaren själv får bilda sig en egen uppfattning. Sanning 
är som jag tidigare nämnt ett komplicerat begrepp och man kan tänka sig att flera 
sanningar kan existera parallellt (Burr, 2003, s 6). Och hur gör man med berättelser 
som alldeles uppenbart är felaktiga? Där tycker jag att kan man välja att antingen visa 
berättelsen med en rättelse eller redan vid berättandet rätta till det som är galet. Om 
man låter till exempel årtal vara felaktiga kan det göra att hela berättelsens 
trovärdighet faller. Jag tror att fakta måste utgöra berättelsens skelett men att ett visst 
mått av fiktion ger berättelsen kött och blod; liv och ande. Berättelser som ett sätt att 
skapa identitet och samhörighet får inte likna något ur en historiebok men det får 
heller inte likna en saga. Även om Peter Englund (2009) menar att all fiktion 
fiktionaliserar även fakta så har jag svårt att hålla med honom. Jag tror att människor 
är tillräckligt intelligenta för att klara av lite fiktion. Däremot tycker jag att man måste 
skilja på fiktion och ren lögn. Att föra in helt osannolika eller uppenbart osanna 
element i berättelser motverkar nog syftet med berättelsen. I den här frågan håller jag 
nog mer med den syn på historisk korrekthet som presenteras i Att resa i tiden (2000, s 
132), nämligen att helheten kan uppfattas som autentisk trots att varje detalj inte 
uppfyller kraven på historisk korrekthet. Författarna kallar det för ett ”holistiskt 
autenticitetsbegrepp”; jag kallar det ett pragmatiskt förhållningssätt.     

Det är också viktigt att förhålla sig kritiskt till urvalsprinciperna. Vad gäller 
berättelserna från Fisksätraborna kan man undra över vilka som kommer till tals i det 
forum som erbjuds. Att ”alla får vara med” är visst en god paroll men frågan är vilka 
som verkligen medverkar. Måste man komma till museet för att lämna sina berättelser 
eller kan man tänka sig andra vägar? I Fisksätra utgör biblioteket en mötesplats men 
vilka är det som kommer dit? Utgör de ett representativt urval och måste urvalet på 
något sätt vara representativt för hela populationen? 

Skapandet av en gemensam Fisksätraidentitet kan kanske visa sig vara ganska svårt. 
Det kan finnas många olika intressegrupper som vill vara med och påverka och det 
kanske inte ens är möjligt att nå fram till en identitet. I Fisksätra finns många olika 
nationaliteter, kulturer och religioner representerade och alla har ju redan en identitet. 
Men jag tror inte att det är en omöjlig uppgift om det går att finna likheter mellan de 
olika identitetstyper som finns representerade. Jag tänker här på Vivien Burrs 
resonemang om hur det kan vara lättare att skifta mellan vissa identiteter medan det är 
svårare att göra övergångar mellan andra (2003, s 108). Jag tror även att man genom 
att tillgängliggöra fler berättelser kan man hitta nya beröringspunkter mellan grupper 
som kanske trott sig stå långt ifrån varandra. Robin Cohen skriver i sin bok Global 
diasporas: an introduction (2008) att olika diasporakulturer kan hitta beröringspunkter 
med varandra och Nicholas Mirzoeff skriver i sitt förord till Diaspora and visual 
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culture: representing africans and jews (2000) att både den afrikanska och den judiska 
diasporan kan vinna på att jämföra erfarenheter med varandra (s 4).      

Att använda sig av berättelser är bra, att tro att det är enkelt är naivt. Det finns så 
många faktorer att ta hänsyn till och jag har i det här arbetet bara skrapat lite på ytan.   
Men låt dig inte avskräckas! Om du någon gång får frågan ”vad är en berättelse”, 
börja med att ställa en motfråga. Kanske ”det beror på vad du vill veta?”. 
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6 Vidare forskning 
Jag har som sagt bara skrapat på ytan av vad det kan innebära att använda sig/utgå från 
berättelser på museer. Här finns det mycket jag skulle vilja fördjupa diskussionen kring 
både när det gäller museer i allmänhet och i just Fisksätra. Jag skulle vilja genomföra 
fler intervjuer/samtal likt det jag hade med Carolyn Östberg29

 

 kring berättelser och 
historisk korrekthet samt vilka svårigheter och möjligheter det innebär att utgå från 
människors personliga berättelser.  

När det gäller projektet i Fisksätra skulle jag vilja vara med och göra en uppföljning 
och se vad det blev av berättelserna. Jag skulle vilja se vilka berättelser har kommit in 
och hur har de gestaltats och förvaltats. När det gäller historiemedvetande och 
berättelsernas roll som identitetsskapare skulle det vara intressant att följa upp 
berättelserna i Fisksätra även ur denna aspekt, om berättelserna fyllt den tänkta 
funktionen att skapa en gemensam Fisksätraidentitet. 
 

                                                           
29 Carolyn Östberg, fil. mag i etnologi och reseintendent vid utställningen Svåra saker 1999/2000, 
telefonintervju 2010-06-08 
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Bilaga 1 

Jag vill veta mer om hur berättelser används av museer idag och hur museer ser på 

berättelser som medium.  

 

Känn dig fri att svara på frågorna i den ordning som känns logisk för dig och lägg 

gärna till egna funderingar om du tycker att jag har missat något uppenbart! Skriv 

dina svar här i dokumentet eller skriv svaren direkt i ett mail. 

 

Först några frågor om dig som svarar: 

• Vad har du för yrkestitel? 

• Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du? 

 

Nu över till frågor om berättelser i utställningar: 

• Varför har ni valt att använda berättelser?  

• När tycker du att det passar att använda sig av berättelser? När passar det inte? 

• Vem skapar berättelserna? 

 

• Om vem/vilka handlar berättelserna? Är berättelserna skapade kring en 

verklig person, en fiktiv person, ett föremål etc.? Försöker ni få en jämn 

fördelning när det gäller exempelvis ålder och kön? 

• Hur gestaltas berättelserna? Gestaltas de i form av text, bild, film eller på 

något annat sätt? 

 

• För vem skapas berättelserna? Används de för att nå en specifik målgrupp 

(exempelvis barn) eller är de riktade till ”alla”? 

• Hur viktigt är det att berättelserna är historiskt korrekta? Var anser du att 

gränsen går? 

 

Tack för att du tagit dig tid att svara på mina frågor!  

 

Caroline Lindholm 

Magisterprogrammet i informationsdesign 

Mälardalens högskola 

e-post: clm98007@student.mdh.se
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Bilaga 2 

Hej! 

Jag heter Caroline Lindholm och håller just nu på med min magisteruppsats i 
informationsdesign vid Mälardalens högskola. Mitt arbete handlar om hur ett museum 
kan använda sig av berättelser för att förmedla information och/eller skapa identitet. 
Jag har även kommit in på frågan om kraven på äkthet och autenticitet. Jag undrar om 
du skulle ha tid och möjlighet att svara på ett par frågor via e-post angående detta med 
utgångspunkt från ditt arbete med Svåra saker?  

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Lindholm 

 

Frågor: 

Det planerade museet jag arbetar mot består av två delar. En del som kretsar kring ett 
antal föremål och en del som ska bestå av besökarnas egna berättelser. Just när det 
gäller besökarnas egna berättelser undrar jag hur man ska förhålla sig till ett eventuellt 
krav på (historisk) korrekthet och autenticitet. Hur tänkte ni när ni samlade in 
besökarnas svåra saker och deras berättelser? 

Ska man censurera vissa berättelser som kan uppfattas som stötande eller är just 
dessa berättelser extra viktiga? Jag tänker här bland annat på Furugårds flagga med 
hakkorset som Britta Johansson och Carolyn Östberg skriver om sina känslor kring.   
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Bilaga 3 

Malin Fajersson, Statens maritima museer (där Vasamuseet ingår) 

Vad har du för yrkestitel? 
  Avdelningschef  

Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du? 
Leda och fördela arbetet på Förmedlingsavdelningen som har ca 30 heltidsanställda och 20 
timanställda, d v s arbetsuppgifterna utgörs mest av administration. 

Varför har ni valt att använda berättelser?  
I de fall berättelsen utgår från personliga öden leder angreppssättet till ett mer personligt möte 
med besökaren som i större utsträckning kan identifiera sig med berättaren. 

När tycker du att det passar att använda sig av berättelser? När passar det inte? 
Vi gör just nu en stor utställning om kalla kriget där olika personer får berätta om hur de 
upplevde perioden i Sverige utifrån sin egen roll. Det är politiker, militärer och privatpersoner. 
Det finns många uppfattningar om vad som hände när t ex ubåten gick på grund i Karlskrona 
och militären rapporterade om ubåtskränkningar i Stockholms skärgård. Genom att ge olika 
infallsvinklar kan den mycket komplexa verklighetsbilden visas, dvs det finns ingen som har 
ett exakt svar, och besökarna måste fundera över vad de själva tror. Utifrån det kan vi arbeta 
vidare pedagogiskt med värderingsövningar, t ex är det som skrivs i media sant, vad tror du 
osv. Sättet passar kanske sämre när man ska förklara stora komplicerade flöden som 
handelssjöfart och hur det fungerar men det är svårt att säga generellt. 

Vem skapar berättelserna? 
Ibland gör vi det i egen regi som i exemplet ovan genom dokumentärfilm, ibland har vi i våra 
samlingar nedtecknat etnologiskt material som kan användas. Ibland får vi berättelserna utifrån 
genom olika initiativ. Det finns säkert många fler sätt som jag inte kommer på nu.  

Om vem/vilka handlar berättelserna? Är berättelserna skapade kring en verklig person, 
en fiktiv person, ett föremål etc.? Försöker ni få en jämn fördelning när det gäller 
exempelvis ålder och kön? 
Det vanligaste är väl en verklig person och kring föremålen i våra samlingar som ju brukats av 
verkliga personer men som ju även har en egen t ex tillverkningshistoria. De maritima 
museernas historia har en väldig övervikt mot den manliga sfären eftersom majoriteten av t ex 
alla sjömän varit män. Vi har en genusgrupp på museet och försöker lägga ett genusperspektiv 
på det vi gör vilket även innebär att det typiskt manliga identifieras som kön vilket lätt glöms 
bort. Ålderperspektivet kan vara väldigt olika men vi vill nå fler barn och ungdommar. 

Hur gestaltas berättelserna? Gestaltas de i form av text, bild, film eller på något annat 
sätt?  
Alla möjliga sätt, allt som nämns ovan men även genom bloggar i utställningarna, via webben 
osv. 

För vem skapas berättelserna? Används de för att nå en specifik målgrupp (exempelvis 
barn) eller är de riktade till ”alla”? 
Vi arbetar alltid med ett medvetet målgruppstänkande i alla våra utställningar. 

Hur viktigt är det att berättelserna är historiskt korrekta? Var anser du att gränsen går? 
Jag tror att det är viktigt att museerna slår vakt om sin trovärdighet och i detta ligger att de 
flesta har en förväntan på att det som berättas på ett museum ska vara vederhäftigt och 
vetenskapligt underbyggt. Däremot tror jag också att man kan ta ut svängarna och provocera 
och alla som arbetar med historia vet att det i stor utsträckning inte finns någon korrekt 
historia. Mycket har omprövats under årens lopp, inte minst ur ett kvinnoperspektiv. 



37 

 

Bilaga 4 

Tina Rohde, Medeltidsmuseet 

Vad har du för yrkestitel? 
Museilektor/projektledare 

Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du? 
Ansvarig för pedagogiska frågor, nyligen avslutat ett 3-årigt projekt rörande ombyggnaden av 
medeltidsmuseet där jag var projektledare och producent. 

Varför har ni valt att använda berättelser?  
Från medeltiden finns våra äldsta skriftliga källor (om man bortser från runstenarna) vilket gör 
att många människor från denna tid kommer fram med namn. Det gör det lättare att fantisera 
kring personer, men man kan lika lätt berätta om en sked t ex. Vår stora målgrupp är barn och 
ungdomar och då passar berättandet bra. 

När tycker du att det passar att använda sig av berättelser? När passar det inte? 
Nästan alltid. Vi har valt att berätta berättelser muntligt, men våra texter är mer 
faktafokuserade. Vi utgår dock även textmässigt inledningsvis från legenderna om Stockholm. 

Vem skapar berättelserna? 
Den som berättar tillsammans med den som lyssnar. (eller kanske du menar vem som berättar, i 
så fall är det museilärarna eller jag själv). 

Om vem/vilka handlar berättelserna? Är berättelserna skapade kring en verklig person, 
en fiktiv person, ett föremål etc.? Försöker ni få en jämn fördelning när det gäller 
exempelvis ålder och kön? 
Många gånger utgår vi från en känd person, omnämnd i något dokument. Utifrån namn och 
yrke kan man sedan gestalta en berättelse.  Många gånger vet vi också från skattetabeller och 
andra protokoll vad de gjorde, Stockholms invånare. Att utgå från ett föremål fungerar också, 
vem har gjort skon, var bodde han osv. Vi strävar efter att berätta om både män, kvinnor och 
barn i utställningen och i våra visningar. 

Hur gestaltas berättelserna? Gestaltas de i form av text, bild, film eller på något annat 
sätt?  
Vi har animerade filmer, andra filmer, modeller, tal 

För vem skapas berättelserna? Används de för att nå en specifik målgrupp (exempelvis 
barn) eller är de riktade till ”alla”? 
Alla kan ta del av dem, men vår stora målgrupp är just barn och unga. 

Hur viktigt är det att berättelserna är historiskt korrekta? Var anser du att gränsen går? 
Det är viktigt att poängtera att denna person faktiskt har levt i Stockholm, men allt omkring, 
vad hon gjorde, vad hon tänkte osv kan vi ju bara spekulera i och då tänjer vi ju på gränsen för 
fakta och fiction. Vi tar också upp just legender, Birgittas uppenbarelser m fl och om de är 
sanna eller ej, vet vi ju inte heller. 
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Bilaga 5 

Anders Åborg, Armémuseum 

Vad har du för yrkestitel? 
Museipedagog. 

Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du? 
Utåtriktat, publikt, pedagogiskt. Mycket visningar för grupper. Många specialvisningar – 
dramatiserade visningar har vi haft under många år. Presentationer och föredrag. Även 
praktiskt organisera AM:s egna föredrag- och filmträffar. Forskning och kunskapsinhämtning. 
Konferenser, seminarier. Utställningsproduktion, i synnerhet text (katalog, skyltar, 
föremålstexter, informationsblad, audioguide mm) men även form, föremål, intervjuer, 
innehåll. 

Varför har ni valt att använda berättelser?  
Annars skulle en visning t.ex. mest bli en uppräkning fakta och det blir på tok för tråkigt. 

När tycker du att det passar att använda sig av berättelser? När passar det inte? 
Kan knappast föreställa mej en visnings- eller annan situation där det inte skulle passa? 

Vem skapar berättelserna? 
Det finns ett givet grundmanus som den enskilde museiläraren har mycket stor frihet att 
modifiera. Jag läser mej förstås till berättelserna men sammanställningen av 
visningssituationen och berättelse, samt kopplingen mellan olika berättelser är min egen. På så 
vis är AM ett mycket fritt museum. De olika museilärarnas personlighet uppmuntras, det har vi 
nytta av. 

Om vem/vilka handlar berättelserna? Är berättelserna skapade kring en verklig person, 
en fiktiv person, ett föremål etc.? Försöker ni få en jämn fördelning när det gäller 
exempelvis ålder och kön? 
Ja, just det – berättelserna handlar oftast om en verklig person men av och till använder vi 
fiktiva/litterära förlagor (ibland i de dramatiserade visningarna när källmaterialet är sällsynt 
magert); ibland om ett föremål, eller, rättare, föremålet blir utgångspunkten för en vidare 
berättelse; vi eftersträvar jämn fördelning ålder/kön, ibland så att det slår över och eftersatta 
grupper får oproportionerlig exponering (här kan man skylla på riksdagsbeslut). 

Hur gestaltas berättelserna? Gestaltas de i form av text, bild, film eller på något annat 
sätt?  
Främst genom tal, sedan genom drama – och naturligtvis nämnda text, bild, film. 

För vem skapas berättelserna? Används de för att nå en specifik målgrupp (exempelvis 
barn) eller är de riktade till ”alla”? 
Vi har allmänhetsvisningar ”för alla” och specialvisningar. Temavisningar och visningar 
riktade till barn, kvinnor, synsvaga, hörselnedsatta, pensionärer, militärer, skolklasser, 
invandrare, hbt-folk, allt tänkbart faktiskt. Nästa steg blir väl att komponera en visning alldeles 
särskilt riktad till vita heterosexuella män ur medelklassen! Det som gäller visningarna kan i 
stor utsträckning sägas gälla för andra kommunikationssätt också. 

Hur viktigt är det att berättelserna är historiskt korrekta? Var anser du att gränsen går? 
Historiskt korrekt är viktigt om t.ex. en visning är utan förbehåll, alltså om besökarna förväntar 
sej en sorts historielektion, vilket är ganska vanligt. Sen kan man tillåta sej att tänja på gränser, 
göra fiktiva sammanställningar, anakronismer, poetiska gestaltningar, vad som helst om den 
saken är tydlig och en förutsättning från början. En dramatiserad visning kan ofta vara helt 
historiskt korrekt men den blir ju alltid komprimerad och vår språkbehandling är samtida (med 
en del arkaiserande drag). En annan dramatiserad visning kan bygga på en ren fantasi – för att 
det ger en pedagogisk poäng. 
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Bilaga 6 

Andreas Ohlsson, Armémuseum 

Vad har du för yrkestitel? 
Intendent vid Armémuseum 

Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du? 
Säkerhetsfrågor, projektledare nya utställningar, föremålshantering och förfrågningar om tiden 
efter 1900.  

Varför har ni valt att använda berättelser?  
Jag har bara projektlett två utställningar så arbetsmaterialet är inte så gigantiskt ännu så länge. I 
fallet med utställningen "Poltava 28 juni" om 300-årsminnet av slaget mellan Sverige och 
Ryssland så använde vi det för att förstärka intrycket av särskilt utställda föremål. En berättelse 
fanns nedtecknad om nattvardssilvret som bars med vid händelserna där. Berättelsen har en 
närmast mytisk karaktär och ingen vet om historien är sann eller inte vilket vi påpekade i 
texten.  

När tycker du att det passar att använda sig av berättelser? När passar det inte? 
Oftast passar det ganska bra att ha med berättelser i form av iakttagelser eller rena citat för att 
känna närheten till särskilda händelser eller liknande. Så länge det inte skadar någon eller att de 
ger falsk information med oklara syften så är det svårt att säga att man inte kan använda sig av 
berättelser. Det ska ju förstärka närvarokänslan, vilket är primärt.  

Vem skapar berättelserna? 
Det är olika. Vad gäller audioguider så kan det ju vara intervjuer med soldaterna själva eller 
deras anhöriga. På ett sätt skapar vi ju dessa berättelser också eftersom vi redigerar materialet 
och väljer ut vad vi tycker är viktigt.  

Om vem/vilka handlar berättelserna? Är berättelserna skapade kring en verklig person, 
en fiktiv person, ett föremål etc.? Försöker ni få en jämn fördelning när det gäller 
exempelvis ålder och kön? 
Det är väldigt viktiga frågor som vi diskuterar i stor utsträckning. Som jag nämnde ovan så kan 
ju själva historien vara omtvistad och då är det viktigt att den informationen framgår. Samtidigt 
försöker vi också beskriva att berättelserna är personliga och öppna för andra tolkningar. 
Särskilt för oss när det gäller verksamheten inom svenska armén så är det oftast en mycket 
manligt dominerad värld. Detta kan vägas upp genom att anlägga exempelvis 
anhörigperspektiv, alla de som tillverkat saker åt armén historiskt som varit kvinnor eller alla 
de kvinnor och barn som följde med sina män ute i fält under exempelvis 30-åriga kriget under 
1600-talet.  

Min ambition när jag exempelvis lyfter fram berättelser i guidningar i utställningen 
"Fredssoldater", om svenska utlandsstyrkan, så är det också att visa på när kvinnor kom in i de 
olika tjänsterna och vad de gjorde. Det kan tydliggöra strukturer att framhäva enskilda och 
udda berättelser som skiljer sig mot normen. På vilka positioner hamnade kvinnor i 
utlandsstyrkan och hur lång tid tog det innan det fanns kvinnor på alla nivåer, är några av 
frågorna som besvaras.  

I nästan samtliga fall handlar det om verkliga personer, förutom när vi hade utställningen 
Hjältar som handlade både om verkliga och fiktiva personer. 

Hur gestaltas berättelserna? Gestaltas de i form av text, bild, film eller på något annat 
sätt?  
Ja, på alla sätt men det är främst i de muntliga guidningarna och i audioguiderna som 
berättelserna kommer fram. Jag är inte helt säker på din definition av berättelser men vi 
använder ju oss av scenerier för att gestalta vissa tidsepoker inom exempelvis utlandsstyrkan. 
Det kan handla om Kongos 1960-tal, Cyperns 1980-tal och Kosovos 2000-tal. Här vävs 
berättelser in i visningarna för allmänheten om specifika händelser knutna till tid och rum. 
Dockor gestaltar verkliga personer som befunnit sig på dessa platser och vi kan gå in i detalj i 
olika händelser men även prata fritt om konflikternas orsak och lösning. Filmer förekommer 
också med ögonblicksbilder från olika platser och konflikter. Här finns även en berättelse som 
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på ett pedagogiskt vis skildrar Sveriges plats i världen under 1970-talet mellan två bastanta 
brottare (läs Sovjet och USA) som tampas med varandra och där Sverige (en rejäl kvinna med 
kampsportskunskaper) kräver ett starkt försvar. Filmsnutten gjordes under 1970-talet av 
Civilförsvarsförbundet. 

För vem skapas berättelserna? Används de för att nå en specifik målgrupp (exempelvis 
barn) eller är de riktade till ”alla”? 
De riktas till alla. En särskild vikt har lagts på att även rikta informationen till personer som 
normalt inte besöker oss. 

Hur viktigt är det att berättelserna är historiskt korrekta? Var anser du att gränsen går? 
För mig är det viktigt att berättelserna ska vara historiskt korrekta men det måste alltid tilläggas 
att alla historiska fakta är öppet för tolkningar. Jag poängterar så ofta jag kan att historien 
skrivs av personer som har sina egna olika perspektiv. Det kan finnas lägen då påhittade 
historier kan skildras men då måste det klart framgå att det är en fiktiv berättelse. Likaså när vi 
ska skildra konflikter. Det är vanligt att de historiska skildringarna är omtvistade och vi får 
olika svar på varför konflikter uppstår och fortskrider, beroende av vem vi frågar. 
Militärhistorikerna kan var oense, lokalbefolkningarna har olika refernsramar och svenska 
läsare kan ha väldigt skilda åsikter om berättelserna. Det farligaste vi kan göra är att slå fast att 
"Så här är det!". Vi ska inte göra anspråk på att skildra hela den korrekta bilden av en historisk 
berättelse eller händelse. Vi ska snarare fungera som en plattform för diskussioner och väcka 
nyfikenhet för den som vill veta mer. 
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