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Inledning  

Genus- och jämställdhetsfrågor är aktuella frågor i dagens samhälle, därför är de 

också viktiga frågor för museer eftersom museerna ska representera samhället. 

Tidigare undersökningar har visat att museer haft en överrepresentation av män i 

sina utställningar och samlingar.1 Regeringen gav Statens historiska museer i 

uppdrag att utveckla metoder och underlag för hur museer kan arbete mer jämlikt. 

Projektet fick namnet JÄMUS (Jämställd representation i museer) och har bedrivit 

olika insatser för hur museer kan förbättra sitt arbete med jämlik- och jämställd-

hetsfrågor.2 Utfallet av JÄMUS har sett olika ut på olika museer men det är 

många museer som satsar mer och mer på att göra sina utställningar mer jäm-

ställda och mångfasetterade.  Museer som inte är statliga har också arbetat med 

frågor om jämställdhet och mångfald. I den här uppsatsen vill jag undersöka hur 

utställningarna inom Uppsala universitets museer är utformade och hur kvinnor 

representeras. Jag har valt att avgränsa mig till Museum Gustavianum och Upp-

sala universitets Myntkabinett.3 Myntkabinettet är en underavdelning till Museum 

Gustavianum, men befinner sig inte i samma byggnad. Eftersom Myntkabinettet 

ligger i Universitetshuset skiljer jag på dem som olika museer i uppsatsen. Muse-

erna är inte statliga museer utan tillhör Uppsala universitet och går att jämföra 

jämbördigt då båda behandlar kulturhistoria. Den här uppsatsen är en masterupp-

sats inom ABM fältet med inriktning mot museum och kulturarv. Uppsatsen 

skrivs inom projektet KultPed, vilket drivs av Centrum för Genusvetenskap på 

Uppsala universitet. KultPed arbetar för att högskolepedagogiken i högre ut-

sträckning ska behandla kulturarv och kulturmiljöer i sin undervisning.4 

                                                 
1 Grahn (2007) s.5-52 
2 Jämusprojektet rapport 2 (2013) s.7-25 
3 Myntkabinett = ett museum som visar penning- och finanshistoria samt medaljkonst 
4Om projektet KultPed 
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Disposition  

Uppsatsen är indelad i tre delar. I den inledande delen börjar med en beskrivning 

av undersökningens syfte och frågeställning. Efter det följer en redogörelse av 

tidigare forskning inom området genus och museer med ett fokus på studier om 

hur kvinnor representeras i utställningar och hur olika teman i genusforskning 

syns i studier av museer.  Detta följs av en beskrivning av de teorier som används 

i undersökning. Som teoretisk utgångspunkt i den här uppsatsen används genuste-

ori för att analyserar representationen av kvinnor i de tre utställningarna som stu-

derats. Teoriavsnittet börjar med en allmän förklaring av begreppet genus och 

övergår i en fördjupning av Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Judith 

Butlers heterosexuella matris och förklaring av preformativitet. Efter teoriavsnittet 

beskrivs vilka metoder och vilket material som används för undersökning. Som 

metod används observationer i form av ”tät beskrivning” och Wera Grahns fem 

frågor till en utställning. Metoderna har valts för att se likheter och skillnader i 

representationer av män och kvinnor. Metod delen avslutar det inledande delen av 

uppsatsen och leder in i del två av uppsatsen som börjar med att ge en övergri-

pande beskrivning av Museum Gustavianum om dess historia, samlingar och ut-

ställningar. Efter det följer beskrivningar av de två utställningarna som valt ut att 

undersöka på Gustavianum. Därefter följer en beskrivning av Uppsala universitets 

Myntkabinett och dess samlingar och historia samt en beskrivning av utställning-

en. Efter presentationerna av varje utställning följer en sammanfattande diskuss-

ion. I den tredje delen av uppsatsen presenteras den sammanfattande diskussions-

analysen av hur kvinnorna presenteras i utställningarna med de teoretiska ut-

gångspunkterna. I den avslutande delen presenteras en sammanfattning av uppsat-

sen.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor representeras i tre utställningar. 

Utställningarna som undersöks är Uppsala universitets Myntkabinetts utställning 

och två utställningar på Museum Gustavianum, Valsgärde och Universitetets 

historia. Uppsala universitets historia är en stor utställning och sträcker sig över 

två rum. I undersökning studeras bara det sista rummet som behandlar universite-

tet från 1800-talet till våra dagar eftersom det bara är sedan 1870-talet som kvin-

nor haft tillgång till universitetet och det saknas kvinnlig representation innan det. 

För att undersöka hur kvinnor representeras använder jag mig i undersökningen av 

följande frågeställning: 

- Hur representeras kvinnor i utställningarna? 

- Var i rummet visas kvinnor? 

- På vilka sätt representeras kvinnor genom texter i utställningarna? 

- Vilka föremål är förknippade med kvinnor? 

För att se hur kvinnor representeras kommer jämförelser att göras med hur män 

representeras i utställningen. Hur männen representeras kommer inte få lika stor 

plats i undersökningen utan kommer finnas som jämförande exempel till hur 

kvinnor representeras.  

Tidigare forskning  

I den här delen kommer en presentation om vad som tidiga skrivits om genus och 

museer. Jag har valt att studera skrifter inom fältet för museer och kulturstudier 

som inriktar sig mot genus. De olika skrifterna presenteras under rubrikerna inter-

nationell och nationell forskning för att skapa en överblick inom ämnet i stort. Jag 

vill med den tidigare forskningen både visa vilka studier inom ämnet som finns 

och även se vilka likheter och tillvägagångsätt som är användbara för min studie.  

Internationell forskning  
Inom forskningsområdet genus och museer är Gaby Porter en inflytelserik fors-

kare. Hon har skrivit flera publikationer inom området (se Porter 1988, 1993, 

2004). I artikeln Gender bias: Representations of Work in History Mu-
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seums(1999) använder hon genus som ett analysverktyg av utställningar där hon 

tittar närmare på begreppen arbete och kvinnor. Inom undervisning i historia och i 

litteratur har kvinnors historia lagts till den mer allmänna historiebeskrivningen 

och utmanat uppfattningen av vad som ses som privat och offentligt, men på mu-

seer är det fortfarande en ofullständig beskrivning av kvinnors historia som visas.  

Porter hävdar att den historiska representationen av kvinnor har lika stor inverkan 

på förväntningar av kvinnor och flickor som bilder som visas i media och reklam. 

Att museer inte visar den mångfald samhället faktiskt har är inget de är medvetna 

om och det beror till viss del på ofullständiga samlingar. Porter nämner 

SAMDOK5 som ett av de försök som utformats för att förbättra museers samling-

ar. Kvinnor har historiskt kopplats samman med hemmet, reproduktion och kon-

sumtion och inte fått någon stor plats i beskrivningar av arbete. Arbeten där kvin-

nor har dominerat är inte representerade på museum och har inte fått museer 

skapade om sig i lika stor utsträckning som män. Det dagliga arbetet i hemmet 

som städning och matlagning har ofta skötts av kvinnor och den typen av hus-

hållsarbete berättas sällan om på museer. Skillnaden mellan kvinnors lönearbete 

och hemarbete har varit suddig eftersom lönearbete ibland har varit arbeten som 

har kunnat utföras i hemmet mellan hushållssysslorna. Kvinnor har även förvän-

tats att avsäga sig lönearbete för att kunna ta hand om barn, syskon, äldre eller 

sjuka släktingar. I undersökningar har det visats att kvinnor sett sitt eget arbete 

med lågt värde både i status och lön. Män har istället uppmuntrats att vara stolta 

över sitt lönearbete och skapat en gemensam jobbkultur genom fackförbund eller 

att de setts på puben efter jobbet. Kvinnor erbjöds inte samma uppskattning eller 

möjlighet till vidareutbildning på arbetsplatsen. I utställningar om arbete är ofta 

män huvudfigurerna och förklaringen till det är att de föremål som har tagits in till 

museer har haft en koppling till män. En annan anledning är att föremålen har 

saknat en historia och när museer senare ska tillföra en kontext till föremålet kan 

det vara svårt att hitta kvinnor som kan berätta om dem eftersom kvinnor oftare 

byter arbete än män. Porter menar alltså att utan en kontext ser kvinnor passiva ut 

                                                 
5 SAMDOK är det kulturhistoriska museernas samarbetsorgan för samtidsdokumentation och -insamling. 

Arbetet koordinerades av Samdoksekretariatet på Nordiska museet. 
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i arbetslivet och när det är vad som visas på museer blir representationen av kvin-

nor i arbeten missvisande.6  

Gaby Porter har även skrivit Seeing Through Solidity. A Feminist 

Perspective on Museums. Där beskriver hon att feministiska studier på museer 

inte bedrivs i samma omfattning som inom andra former av kultur, exempelvis 

tidningar och media, men att en ökning sker. Innan Porter började arbeta på mu-

seer hade hon inte reflekterat över representationen i utställningarna, men efter 

hand noterade hon att män och kvinnor inte representerades på lika villkor.7 

I increasingly felt that their displays and collections did not represent the histories 

and experiences of women as fully and truthfully as those of men.
 8  

Porter började arbeta med att öka och förbättra representationen av kvinnor i sam-

lingar och utställningar. Arbetet blev svårare än förväntat eftersom det fanns djupt 

rotade kategorier, strukturer och föreställningar om manligt och kvinnligt, mas-

kulint och feminint i såväl samlingar och utställningar som hela organisationen på 

museet. Presentationerna av män och kvinnorna i utställningarna byggde inte på 

riktiga män och kvinnor utan på uppfattningar av dem. I artikeln beskriver Porter 

hur hon använt ett brett tillvägagångsätt när hon applicerat teori på museer, vilket 

är nödvändigt för att museer är omfattande i sig själva eftersom det visar bilder, 

föremål, texter m.m. Teorierna som hon använde är breda och strukturalistiska 

och har använts mycket vid studier av litteratur och kulturstudier, speciellt i visu-

ell och populär kultur. Porters tillvägagångssätt var att studera utställningarna 

både från ett besökarperspektiv och ett skapande perspektiv genom de anställda. 

Hennes huvudfokus var inte historia i sig utan presentationen av historia genom 

utställningar och samlingarnas meningsskapande och hur de ses som sanningar 

om män och kvinnor, det maskulina och det feminina.9  

En annan framstående kvinna inom fältet är Laurajane Smith. I arti-

kel Heritage, Gender and Identity beskriver Smith att genus sällan inkluderas i 

                                                 
6 Porter, (1999) s.70-83 
7 Porter (2004) s.104 ff 
8 Porter (2004) s.104 
9 Porter (2004) s. 104-116 
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frågor gällande kulturarv, och när det väl inkluderas är det enbart kopplat till 

kvinnor och kvinnofrågor. Smith ger en beskrivning av vad genus är och diskute-

rar hur män och kvinnor beskrivs på olika sätt och hur idéer om manligt/maskulint 

och kvinnligt/feminint är föränderligt och hur det påverkar kulturarvet. Smith 

hävdar att kulturavet ofta kodas manligt/maskulint, vilket gör att historia och nu-

tidsbeskrivningar beskrivs utifrån en vit, rik och anglosaxiskt mans perspektiv. 

Smith undersöker hur genusidentiteter är konstruerade, men hur det verkar natur-

liga genom kulturarvet även om de under hela kulturarvsprocessens ständigt om-

definierats. Eftersom kulturarvet ska representera människors identitet måste frå-

gan om vad identitet är och vems identitet som representeras på kulturarvsplatser 

tas upp tillsammans med hur det påverkar representationen av genus.10 

 I museer som behandlar svåra ämnen som krig är representationen 

av kvinnor viktiga att ta upp. I artikel Reading representations of women´s war 

experiences in the Changi Chapel and Museum, Singapore gör Hamzah Muzaini 

en analys av hur genus representeras i utställningar och minnesmonument över 

Singapores inblandning i andra världskriget. Undersökningen görs med en läsning 

av landskapets text, intervjuer och med andra etnografiska metoder. Den kommer 

fram till att kvinnor antingen har blivit utelämnade eller representerade stereotypt 

vid minnesplatserna och i utställningarna om kriget. Förklaringen till det tror Mu-

zaini är att traditionellt sett har krig kopplats till män och strid vilket kvinnor inte 

deltagit i samma utsträckning och att det kvinnor tar över i hemmet och i sam-

hället under kriget inte räknats med i själva kriget. Kvinnors förhållande till krigs-

erfarenheter är ofta tystnad. Tystnaden skapas på grund av det tabubelagda sexu-

ella våldet och utnyttjandet av kvinnor i krig. Om kvinnor inte berättar om sina 

erfarenheter blir det svårt att få fram berättelserna som är grunden i en utställning. 

När Singapore byggde upp sin nation och nationsidentitet efter andra världskriget 

gjordes det med en patriarkatisk anda. Det ger Muzaini som förklaring till exklu-

deringen och den stereotypa bild av kvinnor som offer eller sjuksköterskor som 

ges i utställningarna och vid minnesmonument.11 

                                                 
10 Smith (2008) s.159-174 
11 Muzaini (2004) s.465–476 
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 HBTQ-frågor är något som mer och mer börjar uppmärksammas på 

museer. Amy K. Lev har skrivit boken Gender, Sexuality and Museum. Boken är 

en samling av artiklar, essäer och fallstudier inom området genus och museum 

med ett fokus på HBTQ-frågor. Lev skapade boken utifrån att hon en bok som 

innehöll fler aspekter av mångfaldsperspektiv i undervisningen inom museiveten-

skapen. Boken blev ett försök att sammanföra separata artiklar inom ämnet för att 

studenter och museer lättare skulle kunna ta del av dem. Som en introduktion ger 

hon en tillbakablick av museers tillblivelse som blev möjliga tack vare många 

kvinnors bidrag och beskriver hur museibesök från början definierades som något 

kvinnor och barn kunde ägna sig åt. Under suffragettrörelsen attackerades museer 

för den stereotypa kvinnobild det skapade. Bilden av kvinnan som vacker och 

ointelligent ansåg suffragetterna behövde förstöras. De som representeras i en 

mindre utsträckning i museernas utställningar än kvinnor är homosexuella, bisex-

uella och transpersoner. Homosexuella och bisexuella män finns representerade 

till liten del. Vad gäller homosexuell kvinnor och transpersoner är representation-

en nästan obefintligt. Levs bok är indelad i tre delar, där första delen tar upp kvin-

nor som arbetar på museer och hur det traditionellt har varit kvinnor som arbetat 

med den pedagogiska delen medan högre positioner i ledningen dominerats av 

män. Del två handlar om hur feministiska teorier kan appliceras på museer för att 

få en vidare utsträckning av representationer i museer. Detta följs upp med ett 

kapitel om Queerteori och hur det är möjligt att lyfta HBTQ-personer i utställ-

ningar genom att se historia med ett queerperspektiv. Efter de tre delarna kommer 

ett kapitel med fältstudier där ovanstående teorier har applicerats.12 

Nationell forskning  
Wera Grahn har undersökt och skrivit om museer och genus, bland annat i sin 

avhandling ”Känn dig själf” – Genus, historiekonstruktioner och kulturhistoriska 

museirepresentationer. Där undersökte Grahn till hur stor del ett genusintegre-

rande perspektiv finns med i några utvalda museer. Hon undersökte hur genusin-

tegrerandet utryckte sig och hur det påverkade representationerna som skapades 

                                                 
12 Levin red. (2010). s. 1-10 
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på museerna.13 Ett arbete liknande hennes avhandling var ett projekt som hon 

gjorde knutet till Upplandsmuseet 2007 vilket resulterade i rapporten Genuskon-

struktioner och museer om hur museer konkret kan arbeta för en ökad genusinte-

grering. Med rapporten ville Grahn ge konkreta förslag om hur museer kan arbeta 

med att medvetet bedriva ett genusarbete på museer. I inledningen av rapporten 

skriver hon att det är svårt att integrera genusmedvetenhet på museer eftersom 

många inte är utbildade inom området och eftersom genusrelationer ofta ses som 

självklara och naturliga. Det medför att det presenteras stereotypa gestaltningar 

som legitimerar och återskapar ojämna förhållanden mellan män och kvinnor. 

Rapporten ska ses som verktyg för att integrera mer genusperspektiv på museer 

och har fokusområdena samlingar och samlandet, vård och konservering, klassifi-

cering, utställningar, pedagogik och kulturmiljövård. Materialet är baserat på fält-

arbete på Upplandsmuseet samt besök och samtal på Arbetets museum, Västergöt-

lands museum, Statens Maritima museer och Skellefteå museum. De teorier 

Grahn har använt sig av är genusvetenskaplig pluralism och kunskapsteoretiska 

konsekvenser.14  

I antologin Det bekönade museet redigeras av Inga-Lill Aronsson 

och Birgitta Meurling har elva medverkande gett sina bidrag till hur ett genusper-

spektiv kan läggas på musealt arbete i allt från föremål och förvärv till utställ-

ningar och pedagogik. Antologin ger en bred inblick i såväl teoretiska angreppsätt 

som personliga upplevelser av att problematisera genus i museer runt om i värl-

den. Antologin syftar även till att synliggöra vilka tankar och ideologier som styrt 

museerna genom tiderna och hur det påverkar insamlade föremål och hur det 

framställs. Museer måste problematisera genus i alla sina områden för att synlig-

göra de maktstrukturer som under olika tider har påverkat sin samtid med värde-

ringar och normer angående kön och genus. Museer är inte neutrala och objektiva 

platser som berättar historier, utan det som berättas har alltid gått igenom en pro-

cess och ett urval. Museer idag är kvinnodominerande arbetsplatser, men den 

strukturella ordningen lever kvar. Det finns liten mängd litteratur om genus och 

                                                 
13 Grahn (2006) Passim  
14 Grahn (2007) s.5- 52 
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museer trots att diskussionen om genus och representation har funnit sedan 1970-

talet. Under 1990-talet och tidiga 2000-talet har det dock börjat komma mer litte-

ratur inom ämnet.  

I antologin Det bekönade museet för författarna i sina kapitel dis-

kussioner om hur det är möjligt att avkoda museers verksamhet inom kön och 

genusperspektiv. Katarina Ek-Nilsson skriver i sitt kapitel om eftervärldens kon-

struktion av författarna Selma Lagerlöf och August Strindberg utifrån föreställ-

ningar om manligt och kvinnligt.  I kapitel två beskriver författaren Wera Grahn 

vad som händer med artefakter när de flyttas från en vardagskontext till en museal 

kontext. Juliette Leeb-du Toits kapitel handlar om hur museer i Sydafrika föränd-

ras efter apartheidregimen och att genus- och rasfrågor är nära sammankopplade 

frågor i utställningarna. Graziella Belloni skriver i sitt kapitel hur museer kan an-

vända sig av redskap för ett mer genuskritiskt arbete i det dagliga arbetet. I ka-

pitlet Hela historien? Tjugo frågor till en utställning skriver de tre författarna Ma-

ria Ahlsén, Johanna Berg och Kristina Berg om tjugo frågor som kan ställas till en 

utställning för att se vilka outtalade föreställningar om genus som den visar. Vi-

dare på ämnet utställningar följer Eva Perssons kapitel om hennes egna erfaren-

heter om hur museer ställer sig till den feministiska vågen som dragit fram se-

dan70-talet under rubriken Mot ett könstänkande. Som avslutande kapitel i anto-

login berättar Katarina Kallings Nilsson om sinn erfarenheter om att bygga upp ett 

museum från grunden och hur kön både avsiktligt och oavsiktligt skaps.15 

I Anna Samuelssons avhandling I naturens teater studeras hur natur 

och kultur representeras på naturhistoriska museer och filmer som sänds på 

Cosmonova. Samuelsson undersöker om människor representeras som integrerade 

i eller skilda från naturen genom att anlägga ett genusperspektiv på naturen och 

undersöker hur både människokroppar och djurkroppar presenteras. Samuelsson 

undersöker vilka kategorier och gränsdragningar som syns och vad det kan säga 

om vår relation till vår omvärld. 16 

                                                 
15 Aronssons & Meurling red. (2005) s.11-36 
16 Samuelsson (2008) s.11 ff 
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Ett av de senaste tillskotten inom området är Annika Bünz avhand-

ling Upplevelser av förhistorier. I avhandlingen har Bünz studerat 36 museers 

arkeologiska utställningar om förhistoria. Hon studerar hur berättelser kommuni-

ceras genom olika medier som används i utställningen såsom texter, bilder, ljud, 

ljus, föremål och hur rummen och olika former av material har använts. I utställ-

ningar visas bilder av män och kvinnor upp, med mannen som norm och kvinnan 

som avvikande. Mannen framställs ofta som hövding, heterosexuell, vit, funktion-

ell och kristen. Männen har presenterats på mer centrala platser i utställningarna 

och avbilderna är större än de av kvinnorna. Utställningarna innehåller inte någon 

analys av könsrollerna eller berättar om de förändrats över tid. Bünz har med hjälp 

av flera analysmetoder kunnat studera utställningarna både på ett övergripande 

plan och på detaljnivå. Hon har även med en intersektionell analys kunnat urskilja 

olika typer av karaktärer som framställs i utställningarna från de olika delarna om 

stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det som inte förändras i de olika åldrarna 

är representationen av kvinnor som kopplas till hemmet, familjen, barn och barna-

födande under alla tider. Bünz vill med sin avhandling uppmärksamma hur för-

historia berättas och hur de berättelserna kan förbättras och vara mer inklude-

rande.17 

I de publikationerna som skrivits om genus och museer kan olika 

teman urskiljas. I de tidigaste texterna är fokus på om kvinnor finns med i utställ-

ningar och hur kvinnor presenteras i utställningar. Forskarna vill visa på hur histo-

riebeskrivningen har utgått från ett manligt perspektiv och att det inte problemati-

serats av museer. Senare teman är mer inriktade på vad identitet är och hur det 

uttrycks samt hur museer påverkar framställningen av män och kvinnor eller i 

former av maskulinitet och femininet i utställningar. Det problematiseras hur ut-

ställningar och kulturarv kan vara med och producera och reproducera föreställ-

ningar om maskulinitet och femininet som naturgivna och självklara. De senaste 

åren kan vi se en ökad bredd i hur genus på museer studeras. Det intersektionella 

perspektivet lyfts fram och en inkludering av ras, klass, etnicitet och sexualitet är 

                                                 
17 Bünz (2015) Passim  
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fokus i lika hög grad som kön. Hela museers arbete med genusfrågor studeras 

tillsammans med hur museer med hjälp av olika strategier kan arbeta för ökad 

inkludering och jämställdhet i både utställningar, samlingar och organisation.  

Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt i den här uppsatsen användas genusteori för att analy-

sera representationen av kvinnor i de tre utställningarna som studerats. Det här 

avsnittet börjar med att presentera en allmän förklaring av begreppet genus och 

går sedan djupare in de teoretiska inriktningarna av Yvonne Hirdmans genussy-

stem och Judith Butlers performans och den heterosexuella matrisen. 

Genusbegreppet  
I sin bok Feminism beskriver Lena Gemzös hur begreppet kön kan benämnas som 

genus, det ska inte tolkas som att det är biologiskt styrt utan både begreppet kön 

och genus syftar på något socialt konstruerat. I samhället går det att se olikheter 

mellan könen, vilka beskrivs i begrepp som patriarkat, genussystem och genus-

ordning. Det bygger på den föreställning samhället har om könen som man re-

spektive kvinna. De föreställningarna formar våra liv, drömmar, förhoppningar 

och begär att vi passar in i det sociala och ekonomiska systemet som vi är anpas-

sade för, det är därför genussystem (könsroller) verkar som sanna/självklara och 

”naturliga”.18 

Yvonne Hirdman förklarar i Genussystemet att begreppet genus 

kommer från det engelska ordet gender och har sitt ursprung i den antropologiska 

forskningen som en beskrivning av ”könens olika förhållanden”. Gayle Rubin 

grundade begreppet kön/genussystemet (eng. sex/gender system) 1975. I begrep-

pet står kön för det biologiska och genus för det socialt och kulturellt skapade 

könsuttrycken eller könsrollerna. Senare utvecklade Rubin begreppet till att även 

inkludera det biologiska könet och sexualitet som något socialt konstruerat, vilket 

                                                 
18  Gemzöe (2010) s.79-83 
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leder till att allt inkluderas i begreppet genus. Historiken Jona Scott tar begreppet 

ett steg vidare och sätter in det i ett maktperspektiv och ser en tendens att använda 

begreppet genus inte bara istället för kön /”sex” utan för det som har med kvinnor 

och kvinnoområden att göra.19 När ämnen om kön nämns är det kopplat till kvin-

nor och kvinnofrågor. Scott menar med det att vara man och normen är att inte 

könas.20 Hirdman vill använda begreppet genus som ett nytt uttryck och ett mer 

inkluderande synsätt än vad begreppet könsroller har varit. Hon vill även visa hur 

sociala könet ”manligt” och ”kvinnligt” görs och hur det kommer till utryck i frå-

gan om maktsystem.21 

Genussystemet  
Yvonne Hirdman har skrivit Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala 

underordning vilket beskriver hur kvinnors underordning kan förklaras genom 

olika system, processer och förväntningar på kön. Oavsett tid och geografi har 

kvinnor generellt ett lägre värde än män och det har setts som naturgivet, vilket 

kvinnoforskare opponerat sig emot. Genom att undersöka genussystem kan de 

strukturer och system som upprätthåller underordningen av kvinnor studeras och 

förklaras. Hirdmans genussystem utgår från två huvudpunkter dikotomier och 

hierarkier. Män och kvinnor ses som dikotomier, varandras motsatspar och något 

som inte bör blandas. Det resulterar i en särhållning av män och kvinnor. Hierar-

kier kommer sig av att män ses som normen och får representera människan och 

det allmängiltiga, det ger män en maktposition.22 

 Att kvinnor underordnas män har ofta förklarats genom det biolo-

giska, att kvinnor allmänt är fysiskt svagare än män och att kvinnor föder barn. 

Det har setts som den enda förklaringen vilket Hirdman anser vara en för enkel 

förklaring. Hirdman menar att förklaringen är mer komplex och använder genus-

systemet för att visa på hur den enklare förklaringar är gammalmodiga och dar-

winistiska. Det är något som vi måste lämna och istället se hur särhållandet av 

                                                 
19 Hirdman (1990) s.113-114 
20 Butler (2007) s.190  
21 Hirdman (1990) s.116 
22 Hirdman (2011) s.118 
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män och kvinnor skapar mannen som norm genom sociala, psykologiska, ekono-

miska och kulturella faktorer. Detta kommer till uttryck i olika platser, sysslor och 

psykiska egenskaper som tilldelas män och kvinnor. Det utmynnar i en ordning av 

vilka arbetsuppgifter som passar en man eller kvinna, vilka platser en man eller 

kvinna ska befinna sig i och vilka egenskaper en man eller kvinna har. Dessa är 

tätt sammanlänkade och ger varandra legitimitet. Hirdman förklarar det med ex-

emplet: 

[…] sort 1 gör sak 1 på plats 1; sort 2 gör sak 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 

1 blir sort 1 sort 1. Är man på plats 2 gör man sak 2 och är en sort 2 etc.[…]23 

Det här blir meningsskapande eftersom människor i världen sorterar sig efter plat-

ser, sysslor och sorter. Det blir även maktskapande eftersom man särskiljer på 

görandet mellan sort 1 och 2.24  

Föreställningar om manlighet respektive kvinnlighet och de arbets-

uppgifter som tilldelas dessa leder ofta tillbaka till den biologiska olikheten att 

kvinnor föder barn och att män inte gör det. Det blir grunden till män och kvinnor 

som varandras motsatser och som skapar olika motsatspar där männen är positiva 

och kvinnorna negativa.  Flera motsatspar för man-kvinna är stark-svag, kultur-

natur, görande-varande. Det bygger på människors förmåga att vilja strukturera 

och organisera sin omgivning och uppdela sig i du och jag för att kunna förstå sig 

själv och vad en man är och vad en kvinna är. Handlingsmönstret för de olika kö-

nen skapar maktstrategier som är föränderliga över tid, men alltid resulterar i 

kvinnors sociala underordning.25 

[…] där kvinnor börjar dominera ett tidigare helt manligt arbetsområde, sjunker 

lön och status och vice versa: där män kommer in på tidigare rena kvinnoområden 

tenderar de att likt grädden stiga mot toppen […]26  

Som citatet visar har det funnits föreställningar om att olika arbeten ska utföras av 

män och kvinnor och att de olika arbetena har haft olika status och lön. När det 

sedan har luckrats upp och kvinnor har tagit sig in på manligt dominerande arbe-

                                                 
23 Hirdman (2011) s.118 
24 Hirdman (2011) s.118 
25 Hirdman (2011) s.119 
26 Hirdman (1990) s.79 
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ten har statusen och lönerna sjunkit. Strukturerna som säger att män och kvinnor 

är olika samt att män värderas högre ses som självklara då människor föds in i 

dem. Det ska inte förväxlas med att dessa egenskaper är något barn föds med utan 

det är något som skapas i samhället för både män och kvinnor, vilket även bidrar 

till att kvinnor är medskapare av strukturerna och därmed sitt eget förtryck.27 

Bakgrunder till detta bygger på vad Hirdman kallar för ”genuskontrakt”. Ett ”ge-

nuskontrakt” är som en överenskommelse könen emellan i varje tidsålder om hur 

män och kvinnor ska vara, ett ideal att leva upp till, och hur de ska bete sig mot 

varandra. Det utövas på alla plan i samhället och kan därför lätt förväxlas med 

något naturgivet. Kontraktet är inte något konkret kontrakt som män och kvinnor 

har kommit överens om och förändra, utan det är ett sätt att se de förställningar 

och mönster som skapar uppdelningen mellan män och kvinnor och som ger män 

en högre maktposition. I vissa perioder har de kvinnliga idealen varit olika för 

olika kvinnor beroende på vilken samhällsklass hon tillhört, vilket tydligt visar på 

att idealen är konstruerade och inte naturgivna.28 

Den heterosexuella matrisen och performativitet 
För att uppmärksamma de rådande normerna kring kön i ett samhälle har den 

postmoderna och queerteoretiska Judith Butler skrivit bland annat boken Genus-

trubbel och myntat begreppet den heterosexuella matrisen. Butler undviker att 

använda begreppen man och kvinna eller manligt och kvinnligt i sina publikation-

er. Butler ser även att det är problematiskt att utgå från begreppet ”kvinna”, ef-

tersom det inte rör sig om en homogen grupp utan att varje kvinna även måste ses 

från sin klass, sexualitet och etnicitet. Hon använder inte heller några feministiska 

teoretiker utan bara sociologiska och filosofiska manliga teoretiker och deras teo-

rier om kön och makt, bland annat Michel Foucault. Foucault motsatte sig också 

att det fanns en naturlig och sann heterosexualitet utan ansåg att det var något hi-

                                                 
27 Hirdman (1988) s.49-61 
28 Hirdman (2011) s.121 
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storiskt skapat. Han studerar i stället hur historia har skapat olika regelsystem och 

maktutövningar för att de ska tolkas som sanna och naturliga.29 

Enligt Butler finns det inget ”naturligt kön” eller ”naturligt kvinn-

ligt” som är universellt utan alla former av kön och genus är socialt och kulturellt 

konstruerade.30 Butler använder sig av begreppen genologi och performativitet 

och med dessa som angreppssätt visar hon hur kön och genus hela tiden skapas 

och återskapas. Genologi är att se hur kön, genus och sexualitet inte förs tillbaka 

till en naturlig skillnad mellan män och kvinnor. Performativitet visar hur kön och 

genus inte är ett varande utan ett görande, du är inte ett kön eller genus utan du 

gör ett. Du är inte en man eller kvinna per automatik utan du görs till antingen 

man eller kvinna.31  

Butler framhäver att den normativa heterosexualiteten är en fundamental del av 

själva konstruktionen av genus – det vill säga att konstruktionen av manligt och 

kvinnligt upprätthålls med hjälp av idén om ett ”naturligt” heterosexuellt begär.32  

Butler utformade den heterosexuella matrisen som en mall över hur det synsättet 

på kön och sexualitet utgick från två kön och att den sexuella attraktionen mellan 

dem är naturliga och normen. Med den heterosexuella matrisen visar Butler även 

att könet i kön/genus uppdelningen är socialt och kulturellt konstruerat på samma 

sätt som genus - det kulturella könet, är konstruerat. Och att det vi kallar ”kvinn-

lighet” och ”manlighet” inte självklart är sammanbundet med det biologiska kö-

net. Den sexuella matrisen följer tre steg: biologiskt kön, genus/socialt kön och 

sexualitet. Det som samhället ser som en ”naturlig” kvinna har skapats genom att 

en person föds med ett kön som tolkas kvinna, personen anammar ett genus som 

tolkas som kvinnligt och sexuellt attraheras av sin motsats, man och manlighet. 

Personen har följt det som samhället ser som det ”naturliga”. Skulle det här 

mönstret brytas på någon del av vägen uppmärksammas konstruktionen av det 

”naturliga”. Till exempel en person föds med ett kön som tolkas kvinnlig, men 

anammar ett genus som tolkas manligt och sexuellt attraheras av män och manlig-

                                                 
29 Rosenberg (2005) s.7-12 
30 Butler (2007) s.7-47 
31 Rosenberg (2005) s.119 
32 Gemzö (2007) s.138 
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het. Redan vid genuset bryts mönstret av det ”naturliga” och visar på dess kon-

struktion. 33 

Genus är alltså en konstruktion som regelmässigt döljer sin tillblivelse; den tysta 

kollektiva överenskommelsen att performativt skapa och som kulturella fiktioner 

upprätthålla polärt skilds genus, denna överenskommelse undanskyms av produk-

ternas trovärdighet – och av de straff som blir konsekvensen av att inte godkänna 

dem; konstruktionen >>tvingar>> oss att tro på dess nödvändighet och naturlighet. 

De historiska möjligheter som har materialiserats genom olika kroppsstilar är 

ingenting annat än dessa straffrättsliga sanktioner kulturella fiktioner som omväx-

lande uttrycks och avleds under hot. 34 

Butler vill betona att allt är en iscensättning, en performans. De rörelser och 

kroppsspråk vi förknippar med manlighet är bara en performans av våra föreställ-

ningar av hur maskulinitet uttrycks. Hon gör jämförelser med drag där män tar på 

sig kvinnlighet och kvinnor tar på sig manlighet i ett scenframträdande. Det är lika 

konstruerat och imiterat som när en kvinna tar på sig kvinnlighet och en man tar 

på sig manlighet i vardagen, ”en imitation av en imitation.35 Allt är bara upprep-

ningar av föreställningar av handlingar som kopplas till ett genus. Detta ska inte 

ses som att en person kan kliva i och ur sitt genus och in i ett annat på ett enkelt 

sätt, utan visar på att kön och genus redan från början är en social konstruktion 

och inte något som tillkommer naturligt. Butler vill även visa på vilka sociala för-

tyck, bestraffningar och i vissa fall våld en kvinna som använder sig av maskulina 

utryck kan utsättas för. Till exempel en kvinna som sitter bredbent eller arbetar 

inom ett mansdominerat område, i båda fallen bryter hon mot det normer och fö-

reställningar som finns om hur hon ”egentligen” ska bete sig som kvinna och kan 

på grund av det utsättas för bestraffningar.36 

Butler använder begreppet performativ subversion som ett begrepp 

för att visa hur kroppar används i skapandet av genus. En kropp finns och sen till-

delas den olika genusbeteckningar. Vissa delar kopplas till sexualitet och erotik 

                                                 
33 Butler (2007) s.4-7 
34 Butler (2007) s.119 
35 Gemzö (2007) s.138-140 
36 Gemzö (2007) s.140 
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och får där ett specifikt användningsområde.37 Kroppen är inte förståelig i sig utan 

görs förståelig genom att tilldelats ett genus och en sexualitet.38 Det finns inga 

naturliga essenser som man eller kvinna utan allt är sociala praktiker och kon-

struktioner som har skapat en kedja av föreställningar om vad det är att vara man 

eller kvinna. Till exempel hur en placerar sina ben när en sitter ner. En man håller 

isär sina ben när han sitter ner. En kvinna håller ihop dem. Att göra dessa hand-

lingar blir i sig att göra ett kön.39 Handlingar blir som performans av tidigare 

handlingar. Genuset imiterar strukturer hur det genuset ska bete sig.40 

Metod och material 

Tät beskrivning 
I uppsatsen har jag använt mig av kvalitativa metoder för att göra observationer av 

utställningarna. Att använda kvalitativa metoder är användbart vid undersökningar 

av en mindre mängd data där intresset är att studera materialet djupgående eller se 

hur olika sammanhang är utformade41. En av metoderna som används i undersök-

ningen är en klassisk etnologisk metod i form av observationer. Observationer kan 

göras på olika sätt och i olika nivåer beroende på om forskare bara observerar 

eller gör en deltagande observation. Ett sätt att beskriva sina observera är att an-

vända sig versionen tät/tjock beskrivning eller ”thick description”. Jag kommer i 

fortsättningen använda mig av begreppet tät beskrivning. Tät beskrivning är ett 

förhållningsätt till observationer som utvecklades av antropologen Clifford Geerz. 

Metoden innebär att forskare på djupet studerar och beskriver en företeelse, ett 

sammanhang eller ens omgivning. När forskaren gör det tas även kontexten in i 

betraktelsen.42 

                                                 
37 Butler (2007) s.21 
38 Rosenberg (2005) s.7-12 
39 Rosenberg (2005) s.14-18 
40 Rosenberg (2005) s.14-18 
41 Eliasson (2013) s.22 ff 
42 Geertz (1973) s.310 ff 
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Att göra en tät beskrivningsobservation betyder att forskaren stude-

rar kulturella sammanhang för att upptäcka de systematiska sammanhang som 

döljer sig bakom t.ex. de mest vardagliga företeelser. På det sätta kan forskaren 

upptäcka det mångtydiga och motsägelsefulla i varje sammanhang.43 ”Ethno-

graphy is thick description” enligt Clifford Geerz och med det uttalandet menar 

han forskningsprocessen grundar sig på att aktivt och detaljerat föra anteckningar 

av sociala och kulturella sammanhang. Ehn och Löfgren ger i sin bok Kulturana-

lys exempel på hur en beskrivning av storbyken (tvätten) som ett kulturellt sam-

manhang kan se ut. De studerar både det fysiska hantverket med tvätten samt stu-

derar de som utför arbetet, vilka samtalsämnen som förs under arbetets gång och 

vilka dofter, ljud och känslor som tillhör arbete. Det är en växlande beskrivning 

av det praktiska arbete samt innebörden i de som utför arbetet, de händelser som 

omger arbetet samt innebörden i det som sker för de som utför arbetet.44 Tät be-

skrivning är att beskriva något så detaljerat som möjligt, ingen företeelse är för 

obetydlig. Samtidigt försöker forskaren undvika att lägga in egna värderingar eller 

tolkningar. Helt fri från egen påverkan är omöjligt och därför utgår tät beskrivning 

ifrån att forskaren är medveten om sin egen position och förförståelse som påver-

kar ens analys.45 De material som insamlas med hjälp av tät beskrivning analyse-

ras sedan för att se vilka kunskaper och erfarenheter som framträder.   

Genusintegrering  
Eftersom undersökningen syftar till att studera hur kvinnor representeras i utställ-

ningarna har Wera Grahns bok Genuskonstruktioner och museer varit användbar. 

Grahn beskriver hur det på olika sätt går att arbeta med genusintegrering på mu-

seer i utställningar och i samlingar. Grahn utgår ifrån att den allmänna historie-

skrivningen mestadels tecknats av män och att den versionen som skrivits har setts 

som objektiv och neutral, även när den framställts på museer. Det är bättre att 

beköna även männens historia i utställningar och betona att det är ett manligt do-

minerande fält än att låta det gå oberört och tolkas som objektivt. Grahn anser det 

                                                 
43 Ehn & Löfgren (1996) s.15 
44 Ehn & Löfgren (2001) s.17-19 
45 Geertz(1973). s.314 
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även vara fruktsamt att betona maktförhållanden mellan män och kvinnor för att 

visa på hur olika aspekter upprätthåller kvinnors underordnad. Grahn visar på 

forskning där män och kvinnors berättelser i utställningar beskrivs med helt olika 

måttstockar. Utifrån detta ger hon förslag på hur man kan studera representationen 

av män och kvinnor. Grahn ger fem punkter som kan ställas när man gör en studie 

av en utställning.46 

1. Skiljer sig språkbruket åt? 

2. Vilket tonfall används i presentationen? 

3. Tilldelas fullständigt namn, titel, o s v? 

4. Sätts narrativitet in både i ett mikro- och ett makroperspektiv? 

5. Används samma värderande uttryck och metaforer i texter som behandlar 

kvinnliga respektive manliga representationer – lägg särskilt märke till urvalet av 

adjektiv och adverb? 47  

Frågorna har används vid observationerna av utställningarna för att på ett meto-

diskt sätt undersöka vad utställningen representerar. Grahn visar också att det 

finns olika grader av genusintegreringar som kan vara användbara vid skapandet 

av utställningar. Grahn bygger indelningarna på Vetenskapsrådets bedömning av 

vilken grad av integrering en genusvetenskaplig forskning är och översätter det till 

hur museer kan använda dem när det skapar en utställning. Jag har använt mig av 

dem för att se hur genusintegrerade de tre utställningarna är. De olika definition-

erna av utställningar med sju indelningar benämner Grahn på följande sätt:  

Genusfokusering – genus har en stark ställning och genomsyrar hela utställningen 

och det finns en stark teoretisk anknytning. 

 Genusperspektiv – genus är en av det perspektiv som tas upp i utställningen och 

maktförhållanden ifrågasätts.  

Genusaspekter – att både män och kvinnors relation till ämnet i utställningen tas 

upp i samma utsträckning och ett maktperspektiv anläggs.  

Synliggörande - det underordnade könets roll till ämnet lyfts fram och dominerar i 

utställningen.  

                                                 
46 Grahn (2007) s.21-22 
47 Grahn (2007) s.22 
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Genusregistrering - att både män och kvinnor finns representerade i lika stor ut-

sträckning i utställningen.  

Additionshistoria - det underordnade könet har lagts till som en separat del i ut-

ställningen och inte tagits med i den stora historien.  

Det dominerande könet privilegieras - det finns ingen problematisering med att 

det bara är det dominerande könet som behandlas till ämnet i utställningen.48  

Det här är en grov gränsdragning i de olika kategorierna och det finns en bland-

ning av olika indelningar i utställningar. Grahn påpekar också att det inte är en 

”absolut” modell utan mer ett sätt att bildligt visa olika grader av genusintegre-

ring.49 Jag har använt indelningarna i undersökningen för att på ett lättare sätt 

kunna jämföra de olika utställningarnas grad av genusintegrering med varandra 

och på ett enklare sätt kunna synliggöra deras likheter och olikheter.  

Genomförande och material  
I undersökning har Geertz, Ehn och Löfgrens metoder för tät beskrivning används 

för att observera utställningar med avseende på hur kvinnor representeras. Grahns 

indelningar och Fem frågor till en utställning har används för att strukturera 

undersökning av utställningen. Före museibesöken har jag genom att studera mu-

seernas hemsidor och broschyrer undersökt vilken bild av utställningarna som 

visas och vilken förförståelse besökarna förväntas ha om ämnena som tas upp.  

Jag har besökt Museum Gustavianums utställningar tre gånger och Uppsala uni-

versitets Myntkabinett två gånger och under mina besök fört anteckningar och 

tagit fotografier av utställningarna. Efter mina besök har anteckningarna renskri-

vits och fotografierna studerats. 

Under besöken har jag studerat rummet där utställningarna befinner 

sig och undersökt hur placeringen av olika föremål och teman valts ut till utställ-

ningen.  Utställningstexterna har studerats för att se vad som valts att berättas om 

och med vilka ord. Föremålen som finns i utställningen har studerats för att se hur 
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de placerade och hur det är kopplade till män och kvinnor. Bilder och fotografier 

som tillhör berättelsen i utställningarna och vad bilderna representerar har stude-

rats. Jag har uppmärksammat hur ljus och ljud har använts för att förmedla kun-

skap i utställningarna och för att skapa en stämning för besökarna för att påverka 

deras besök. Jag har med mina besök av utställningarna gjort en läsning av vad 

som förmedlas i dem och med hjälp av mina metoder och med teoretiska infalls-

vinklar kunnat analysera hur kvinnor representeras. 

Materialet består av täta beskrivningar av fler observationstillfällen, 

fotografier tagna under observationer samt broschyrer och hemsidor kopplat till 

museet. 
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Undersökningen 

Museum Gustavianum 

För att få en bakgrund till museerna som undersökts följer nu en övergripande 

beskrivning av museets historia, byggnaden och museets samlingar och arbete 

idag.  

Byggnaden och museet  
Museum Gustavianum tillhör Uppsala universitet och innehåller universitets stora 

samlingar av allt från mumier till studentmössor, som berör universitetets historia 

sedan år 1477.50 Byggnaden har sin grund i ärkebiskopsborgen51 i medeltida Upp-

sala, 52 men byggdes år 1622 på uppdrag av Gustav II Adolf om till bygget Gusta-

vianum som skapats av arkitekten Casper Panten. Det byggdes för att fungera som 

universitet med allt som det innebär, men också som ett monument för ”den nya 

stormaktens akademiska ambitioner”53. Det som utmärker byggnaden är den ana-

tomiska teatern som tillkom 1662-63 av Olof Rudbeck d.ä., vilken skulle använ-

das för anatomiföreläsningar och offentliga dissektioner. Under åren har byggan-

den genomgått förändringar och fått förbättrade funktioner.54 Bland annat byggdes 

entrén och trapphallen om under 1840-talet och den anatomiska teaterns inredning 

revs för att ersättas med ett zoologiskt museum. Då hade Carolina Rediviva 

byggts och bibliotekssamlingen flyttades över dit och undervisningen flyttade till 

universitetshuset. Nya renoveringar gjorde under 1920-talet och både Victori-

amuseet och Upplandsmuseet samt några akademiska institutioner flyttade in i 

                                                 
50 Museum Gustavianum webbsida  
51 Amelin & Celising (1998) s.289 
52 Museum Gustavianum webbsida. Museets historia.  
53 Amelin & Celising (1998) s.289 
54 Amelin & Celising (1998) s.289-290 
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Gustavianum. Gustavianum blev byggnadsminnesmärkt år 1935. Den anatomiska 

teatern med sin inredning återuppbyggdes 1955 efter originalritningarna. 1996 

hade Upplandsmuseet och institutionerna flyttat ut och byggnaden hyrdes nu av 

universitetsmuseet Museum Gustavianum och gör det än idag55.  

Samlingarna  

Marika Hedin, museichef på museum Gustavianum beskriver museets samlingar 

på följande sätt i en intervju med tidningen Nya Horizonter: 

 
Uppsala universitet har verkligen makalösa samlingar. Här finns hundratusentals 

föremål från olika tidsepoker och kulturer, till exempel Uppsalas egen moderna 

vetenskapshistoria. En liten del har vi ställt ut på våra egna museer – Evolut-

ionsmuseet, Gustavianum och Carolina. I universitetshuset kan man besöka vårt 

eget fantastiska myntkabinett, och på slottet visar vi delar av vår konst, den näst 

största samlingen av tidigmodern konst i Sverige (bara Nationalmuseum har en 

större).56 

I Carl Frängsmyrs Uppsala universitet historia 1793-2000 får vi veta att universi-

tet äger ett stort antal samlingar som har varit knutna till olika ämnen och institut-

ioner. Samlingarna är offentliga, men har till största del använts inom undervis-

ningen. Konstsamlingen är en av dessa samlingar och kom till Gustavianum 1841 

och utökades sedan med det Augsburgska konstskåpet. Grunden till samlingen är 

från 1600-talet då universitetet fick en donation av sex kungaporträtt. Samlingen 

har sedan växt och flyttat från Gustavianum till universitetshuset och idag visas 

samlingen på Uppsala konstmuseum på Uppsala Slott, förutom konstskåpet som 

står kvar på Gustavianum. Museum för nordiska fornsaker tillkom genom Johan 

Henric Schröders donationer av antikviteter som kom till universitet vid hans död 

185157. Det tillkom 131 runstavar från astronomiska observatoriet och föremål 

från Upplands fornminnesförening vilket gjorde det till ett provinsmuseum och en 

akademisk studiesamling. Victoriamuseet innehåller de egyptiska fornsakssam-

lingarna från olika utgrävningar i Egypten. Namnet kommer från Kronprinsessan 

                                                 
55 Svensk Fastighetsförmedlings webbsida. Gustavianum, Uppsala. 
56 Citat av Marika Hedin. Museichef på Museum Gustavianum. Ur. Artikeln Mumier och virkade spetsar är er 

resurs i tidningen Nya Horizonter 2014. 
57 Frängsmyr (2010) s.272-274 
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Viktoria, som var gift med Gustaf V, hon hade ett stort intresserad av museet och 

eftersom hon besökt Egypten ett antal gånger, kunde hon genom sina kontakter i 

Egypten förmedla föremål till samlingen. 1895 fick samlingarna namnet ”Victori-

amuseet för Egyptiska fornsaker”. Donationerna fortsatte och 1902 flyttade sam-

lingen till Linnéhuset. Museet var öppet för allmänheten en timme på lördagarna, 

men visades annars för skolor och föreningar. Samlingen utökades och det blev 

trångt i Linnéhuset eftersom det även var bostad för universitets director musices 

och 1911 fick den flytta till biologiska museet och senare till Gustavianum, läsåret 

1919/20.58 Myntkabinettet består av myntsamlingen som tillkom genom de mynt 

som fanns i det Augsburgska konstskåpet och som 1632 skänktes till Gustaf II 

Adolf (en fördjupande del om Myntkabinettet kommer längre fram)59. Till de na-

turvetenskapliga ämnena började man under 1700-talet skapa museisamlingar som 

kunde användas vid experiment och demonstrationer. Det fysiska kabinettet är 

den mest kända och skapades av Samuel Klingenstierna på 1730-talet. De zoolo-

giska samlingarnas grund kom under Carl von Linnés tid och byggdes sedan på av 

flera donationer, bland annat Lovisa Ulrikas naturaliemuseum. Under 1850-talets 

mitt flyttade samlingen till Gustavianum. Museet fick flera stora donationer under 

åren både från privatpersoner och institutioner av både föremål och pengar. Den 

botaniska samlingen för universitetet grundades av donationer från Carl Peter 

Thunberg 1785. Flera växter från hela världen skänktes till museet och år 1820 

var det 15 000 växtarter och 1856 blev det till ett botaniskt museum på Linnea-

num. Mineralkabinettet kom genom inköp av bergsrådet Anton von Swabs sam-

ling och senare Torbern bergsmans samling. Det bytte plats och tillhörighet några 

gånger innan det hamnade på Chemicum.60 Idag finns de mesta av de här sam-

lingarna på olika institutioner och på Evolutionsmuseet i Uppsala. 61 

Museets arbete idag  
Idag arbetar Museum Gustavianum efter verksamhetsidén att museet ska vara en 

resurs för universitets kärnverksamhet genom att: 

                                                 
58 Frängsmyr (2010) s.276-278   
59 Frängsmyr (2010) s.279 
60 Frängsmyr (2010) s.279-282 
61 Museum Gustavianums webbsida. Artikel Vetenskapens Historia.  
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a) Hålla Gustavianum öppet som en plats för publik samverkan och öka kontakty-

torna med det omgivande samhället för forskare och studenter genom museimediet 

b) Hålla samlingarna öppna som en infrastrukturell resurs för forskning och 

undervisning 

c) Vara en resurs för studenternas kompetens- och karriärutveckling genom ett 

omfattande praktikprogram kopplat till samlingarna och genom timarvodering för 

studentguider i den publika verksamheten.62 

 

För att blir en mer tillgänglig resurs för utbildning och forskning har museets sam-

lingar flyttat till lokaler vid Evolutionsmuseet där det är mer lättillgängligt för 

studier av föremålen och det finns till klimatanpassade rum.63 

 

Utställningar på Museum Gustavianum 
Museum Gustavianum har fem fasta utställningar uppdelade på sex olika rum. På 

första våningsplanet till höger finns utställningar om Medelhavet och Nildalen, 

vilka tar upp antikens Egypten och universitetets forskning inom det området. På 

våningsplanet över visas en utställning om universitets historia från 1400-talet och 

fram till idag. Utställningen är uppdelad på två rum och rummet till vänster visar 

den tidigare delen av universitetets historia tillsammans med det Augsburgska 

konstskåpet och dess föremål. På andra sidan byggnaden finns den andra delen av 

utställningen som behandlar universitetets historia under 1800- och 1900-talet. 

Det finns ett litet rum som förbinder dessa två rum på våningsplanet, där ställs 

olika tillfälliga utställningar ut. Under mina observationer fanns det först en ut-

ställning om Västmanland-Dalarna nation och sedan en utställning om museets 

samlingar, dessa är nu borttagna. En trappa upp från det våningsplanet kommer 

man till den Anatomiska teatern med sitt mäktiga kupoltak och en kort utställning 

om arkitekten till byggnaden. En sista trappa leder upp till vinden och utställning-

en Valsgärde som handlar om Vendeltiden och vikingatiden. Jag har valt att be-

handla utställningarna om Uppsala universitets historia från 1800 till våra dagar 

och Valsgärde i uppsatsen då syftet är att undersöka hur kvinnor representeras, 
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eftersom det i dessa två utställningar finns fler kvinnor representerade än i de 

andra utställningarna. De utställningar som jag väljer bort är då universitetets 

historias första del, Medelhavet och Nildalen och Den anatomiska teatern. Det 

nämns ytterst lite om kvinnor i dessa utställningar. Den tillfälliga utställningen om 

Västmanland-Dalarnas nation och om museets samlingar har jag även valt att inte 

ta med eftersom att de är tillfälliga utställningar.64 

Uppsala universitets historia från 1800 till våra dagar  

Beskrivning av utställningen  
Utställningen är producerad och formgiven av Olof Amelin och Johan Belsing 

och tillkom år 1997. Rummet ligger på andra våningen i Gustavianum och är 

rummet till höger när man kommer uppför 

trappan. Det finns två ingångar, dels den stora 

där besökarna kommer in ifrån trappan och 

dels en mindre ingång som leder in från ett 

rum där det finns olika tillfälliga utställningar. 

Rummet är stort och luftigt, men något dun-

kelt då fönsterna är fördragna och de enda 

ljusen kommer från taklampor. I taket hänger 

fyrkantiga flaggor med olika motiv.  Längst 

väggarna på långsidorna sitter fyra väggfasta 

montrar, två på varje sida, varvat med tavlor 

från universitetets konstsamling samt fotogra-

fier, informationstexter och hologram. En bit 

in från långsidorna står åtta stora montrar, fyra 

på vardera sidan av rummet, vilka tar upp olika 

områden inom Uppsala universitet. På kortsi-

dan av rummet visas bilder och ritningar på hus som varit viktiga för Uppsala uni-

                                                 
64 Observationsanteckningar Uppsala universitets historia 

Figur1. Det moderna konstskåpet. Foto: 

författaren. 2015 



 31 

versitet t.ex. Carolina Rediviva. Framför väggen står en modell över Uppsala i trä 

med historiska byggnader. Det finns även en pekskärm med information om olika 

byggnader. En bit längre in i rummet från modellen finns det moderna konstskå-

pet i form av en rund bokhylla fylld med avhandlingar, bilder och korta informat-

ionstexter om valborgsmässofirande och studentspex. Det finns även en tv som 

visar tio olika kortfilmer, det finns två bänkar framför som man kan sitta på me-

dan man tittar.  Av det tio filmerna handlar den sista filmen om kvinnliga pionjä-

rer där en kvinna, verksam inom naturvetenskapen på universitet under sent 1800-

tal, intervjuas.65  

Utställningen berättar  
I den här delen kommer en beskrivning av vad ut-

ställningen berättar om och eftersom syftet med 

uppsatsen är att studera hur kvinnor representeras 

kommer fokus att vara på det som berör kvinnor i 

utställningen. Det finns ingen anvisning om att be-

sökaren ska följa utställningen i någon viss ordning 

eller uppstagade gångar, men i min beskrivning av 

utställningen börjar vi i mitten av rummet och arbe-

tar oss ut längs väggarna. Till att börja med kommer 

en presentation av de stora fristående montrarna 

som finns i salen.66 

Den första montern i rummet (på vänster sida om 

ryggen är mot dörren) står tom. Den andra montern 

Studentliv i Uppsala visar bland annat Ellen Fries, 

den första kvinnan som disputerade i Uppsala. Både 

bilder på henne och hennes avhandling visas i mon-

tern. Utställningstexten handlar om studentmössan 
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66 Observationsanteckningar Uppsala Universitets historia 

 Figur 3. Monter Studentliv. Fotot: Författa-

ren 2015. 

Figur 2. Fristående montrar. Foto: 

Författaren 2015. 
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och hur kvinnor först inte fick bära den utan fick göra egen varianter av den.67 

Under ett möte i april 1892 uppmanade Lydia Wahström medlemmarna i Uppsalas 

kvinnliga studentförening att bära sina vita studentmössor. Studentmössan var en 

manlighetssymbol och därför ansågs det inte lämpligt för de kvinnliga studenterna 

att bära sin studentmössa. Den vita mössan blev en viktig symbol att erövra för de 

kvinnliga studenterna.68 

 En studentmössa finns placerad i montern. Fler föremål verkar saknas i montern 

då saker inte stämmer överens med den lista på föremål som ska vara där, vilket 

kan bero på att utställningar ibland görs om eller föremål lånas ut. I den tredje 

montern Humanisterna visas Erik Gustav Geijer upp med både bilder och böcker 

av honom. Utställningstexten tar upp hans liv som historieprofessor, rektor och 

modelejon.69 

Gärna framträdde han också som salongslejon i Malla Silverstolpes salonger, där 

han lockade damerna till tårar med sitt manliga väsen. Geijer förkroppsligade 

länge den religiösa Uppsalaromantiken, i vilken Gud, konung, folk och fosterland 

stod på programmet.70 

Tiden speglar romantiken och idealismens ideal där männen var de aktiva och 

kvinnorna de passiva. Vidare till den fjärde montern, Naturvetenskapen. Där finns 

fortfarande romantiken kvar, men montern visar hur den har kopplats ihop med 

naturvetenskapen och tron på Gud. De föremål som visas är bland annat fotogra-

fier av män inom fältet, mikroskop och en våg. Vidare till den högra sidan av 

rummet. I den femte montern, Den nya upplysningen, visas hur upplysningen fick 

ett nytt uppsving på slutet av 1800-talet tack vare bland annat Fridolf Holmgren 

hamnade Uppsala universitet åter på kartan. I montern visas instrument och före-

mål som han använt. Det finns även fotografier av honom och hans familj. I den 

sjätte montern, Nya tider nya idéer, visas Darwins idéers påverkan på vetenskap-

en. Hans bok The Origin of Species och olika instrument och flaskor finns med i 

montern bredvid skeletten från en människa, en gorilla och en markatta. Den näst 

sista montern handlar om Nobelpriset och berättar om Alfreds Nobels liv och hur 

hans arv blev det som är grunden till dagens Nobelpris. I montern visas en lista 

över pristagare från Uppsala universitet, än är det enbart män med. Det finns även 
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bilder och böcker från pristagarna och en låda med glasögon. Den åttonde och 

sista montern berättar om Rutger Sernander. Han var en man som studerade både 

natur och kultur med ett intresse för hur kulturen påverkade landskapet. Han var 

med och grundade Naturskyddsföreningen. I montern visas bild av honom och 

delar av hans växtsamling. Nu lämnar vi de fristående montrarna och går vidare 

till vad som presenteras längs långsidorna av rummet.71   

  Längs väggarna på långsidorna berättas det om universitetets studen-

ter från 1800-talet fram till idag. Utställningen börjar med en text om tryckfrihet-

en på 1790-talet vilket var startskottet till att studenter började engagera sig poli-

tiskt. I den första väggfasta montern beskrivs de första kvinnliga studenterna och 

hur det var när universitet öppnade upp för de kvinnliga studenter 1870.72  

Den akademiska världen var tvungen att omorganisera sig och öppna sina dörrar åt 

de kvinnliga studenterna. 73 

Betty Petterson var Uppsala universitets första kvinnliga student, bland 1544 man-

liga studenter. Kvinnliga studenter sågs inte som intellektuellt jämlika av varken 

manliga studenter eller lärare och stängdes ute från sällskapslivet. I själva verket 

hade de kvinnliga studenterna stort intresse för sina 

studier och hade höga mål med dem, både för senare 

yrken och även för att protestera mot könslagarna. Det 

beskrivs hur problematiskt det var med boende för 

kvinnliga studenter.74 

 Boendet var viktigt för många av de kvinnliga studenterna. De inackor-

derades hos passande familjer eller hyresvärdinnor. Under 1900-talets 

första decennium började alltfler kvinnor bo ensamma eller med andra i 
samma hus.75 

Med det blev klyftan mellan manliga och kvinnliga 

studenter mindre och de började umgås i matlag där 

några lagade mat som man fick äta mot betalning. Det 

berättas även hur de första kvinnliga studenterna valde 
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Figur 4. Monter om kvinnliga 

studenter. Visas en svart krage 

och ett pärlhalsband. Foto: För-
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bort äktenskap för studierna, men att de som kom senare fortsatte att studera även 

om de gift sig.76 

De första studentskorna valde bort äktenskapet för studierna. Senare trotsade 

många den traditionella bilden av att kvinnors mål var äktenskapet och fortsatte 

med sin yrkeskarriär efter att de gift sig.77 

Längre bort i montern finns information om Uppsalas Kvinnliga Studentförening 

– UKSF. 

De kvinnliga studenterna var få under 1890-talet. Törnblads 

konditori på Östra Ågatan blev deras samlingsplats. Dessa 

kvinnliga studenter bildade, på initiativ av Gerda Lundberg, 

den 20 mars 1892 Uppsala kvinnliga studentförening.78 

Enligt utställningstexten hade föreningen möten 

varje månad med föredrag i kvinnofrågor. 1892 var 

femton av den nitton kvinnor som var inskrivna på 

Uppsala universitet med i föreningen och de anord-

nade både utflykter och egna spex, eftersom de inte 

fick delta vida nationsspexen. 79 

Nationsspexen var en man-

lig studenttradition och de 

manliga studenterna spe-

lade alla roller. De kvinn-

liga studenterna fick inte 

delta i deras offentliga 

muntration, varken på scen 

eller bland publiken80 

1897 uppfördes ett spex endast med och för kvinn-

liga studenter, de låste till och med dörrarna för att 

inga manliga studenter skulle komma in. Spexet 

hette ”Så fruktas en argbigga” och handlade om de 

fördomar som fanns om kvinnliga studenterna. Med 

tiden kom fler kvinnor till universitetet och nation-

erna öppnade sig, vilket gjorde att föreningen lades 
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ner 1968. 1992 återupplivades föreningen och idag arbetar de för kvinnliga stu-

denters rättigheter och feministisk forskning samt motarbetar strukturer som 

missgynnar kvinnor i akademin. De föremål som visas i montern är en bok med 

UKSF stadgar, en svart krage i sammet och ett pärlhalsband samt en bild förestäl-

lande en karikatyr på en kvinnlig student. Det finns fyra fotografier i montern en 

gruppbild på sex kvinnliga studenter från 1911, en gruppbild från valborg 1951 

som visar tre kvinnor och fyra män och en från 1890 med sju kvinnor som tar stu-

dentexamen med en egen variant av studentmössor och den sista bilden visar de 

åtta kvinnorna som grundade UKSF 1891.81 

 Vidare in i utställningen, på baksidan av en av 

de stora fristående montrarna Studentliv i Upp-

sala är det ett personporträtt av Elsa Eschelsson 

och en utställningstext med rubriken Det starka 

motståndet. Utställningstexten berättar att Elsa 

Eschelsson var Sveriges andra kvinnliga dokto-

rand, men mötte på hårt motstånd i sitt arbete.82 

När professuren i civilrätt blev ledig var 

Elsa den mest meriterade docenten i civil-

rätt och utsågs att förestå professuren. 

Kanslersämbetet avslog detta och hänvi-

sade till en regeringsparagraf som före-

skrev att tjänsten med kunglig fullmakt 

skulle tilldelas svenska män. Professuren i 

civilrätt gick istället till en mindre merite-

rad man.83 

Elsa Eschelsson fick sedan en artikel skriven om 

sig av professorn som kritiserade hennes undervisning och det ledde till en strid 

dem emellan. 1909 ändrades grundlagen vilket gjorde att även kvinnor fick rätt till 

tjänster som krävde kunglig fullmakt, men juridiska fakultet beslutade då att kvin-

nor inte fick söka till tjänsten och kunde därför inte få tjänsten. Kort efter detta 

dog Elsa Eschelsson i en överdos av sömnmedel. En fördjupning av de skillnader 

                                                 
81 Observationsanteckningar Uppsala universitets historia 
82 Observationsanteckning Uppsala Universitets historia 
83 Utställningstext Det starka motståndet  

Figur 7. Fotografi av Elsa Eschelson. 

Foto: Författaren 2015. 
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som fanns mellan män och kvinnor i det officiella rummen beskrivs vidare i ut-

ställningen, där ett hologram visar hur den borgliga salongskulturen kunde se ut.84  

Universitetet var männens värld, Studentsångerna var komponerade och sjungna 

av män. I salongerna däremot fanns även kvinnorna med - som inspirerande musa, 

som värdinna, sångerska eller ackompanjatör vid klaveret.85 

Kvinnor var välkomna här till skillnad mot nationer, men ändå inte på samma 

villkor som männen. Vi flyttar oss vidare i utställ-

ningen och går över till andra långsidan av rummet. 

Där börjas det med att berättas om kvinnliga fysi-

ker.86  

På baksidan av den fristående montern Den nya 

upplysningen sitter två fotografier av Eva Ramstedt 

i sitt laboratorium och en utställningstext om henne. 

Eva Ramstedt var en kvinnlig fysiker som dispute-

rade på Uppsala universitet med avhandlingen ”Om 

vätskornas förhållande vid uttänjning”. Hon åkte 

sedan till Paris och studerade för Marie Curie. Till-

baka i Sverige blev hon den första kvinnliga docen-

ten vid Stockholms universitet samt tillförordnande 

professor i fysik och lektor i fysik och matematik. 

Mittemot informationen om Eva Ramstedt sitter en 

väggfast monter som tar upp flera kvinnliga fysi-

ker.87 

Mellan åren 1883 och 1911 disputerade 19 kvinnor i Sverige. 

De representerade alla ämnesområden, utom teologi. Fyra av 

dem disputerade i fysik. Den kvinnliga kompetensen var hög 

inom ämnet.88 

 

                                                 
84 Observationsanteckning Uppsala Universitets historia 
85 Utställningstext Salongskulturen  
86 Observationsanteckning Uppsala Universitets historia 
87 Observationsanteckning Uppsala Universitets historia 
88 Utställningstext Kvinnliga fysiker 

Figur 8. Fotografier av Eva Rams-

tedt. Foto: Författaren 2015. 

Figur 9. Montern med kvinnliga 

fysiker. Foto: Författaren 2015.  
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Under slutet av 1800-talet fick fysiken nya forskningsområden inom elektro-

magnetism, spektralanalys och termodynamik och många studenter tillkom, även 

många kvinnor.  Efter 1911 blev det en nedgång av studenter inom ämnet, men av 

de som läste ämnet var det många som satsade på forskning. Det blev konkurrens 

om platserna och klimatet för de kvinnliga studenterna hårdnade.89 

Fysik blev ett exklusivt ämne där många studenter redan från början siktade in sig 

på forskarbanan. De kvinnliga studenterna och forskarna blev farliga konkurrenter 

om de åtråvärda forskarplatserna. I en sådan situation hårdnade klimatet mot 

dem.90 

Två av de kvinnor som klarade det hårda klimatet var Gulli Rossander-Petrini och 

Anna Backman. Gulli Rossander-Petrini har den längsta beskrivningen om sig av 

de kvinnor som finns med i utställningen och den tar upp hennes liv innan och 

efter hennes arbete på universitetet.91  

Gulli Rossander växte upp i en akademisk miljö. Hennes far var professor vid ka-

rolinska institutet och uppmuntrade Gulli till högre studier.92 

Hösten 1887 började hon studera fysik på Uppsala universitet. Hon fick då bo hos 

Professor Frithiof Holmgren och hans maka Anna Margret. När hon bodde hos 

dem blev hon intresserad av frågan om kvinnlig rösträtt då Anna Margret var en-

gagerad i kvinnofrågan. Gullis Rossander var med och startade UKSF och var 

medlem i Fysiska sällskapet och politiska studentföreningen. Hon kände sig aldrig 

felaktigt behandlad trots att hon vara kvinnlig student. 1900 disputerade hon och 

gifte sig två år senare med Henrik Petrini och flyttade till Växjö, där blev hon lä-

rare och engagerade sig mer politiskt.93 

Hon blev som första kvinna invald i Växjös stadsfullmäktige. Även i Frisinnade 

landsföreningen var Gulli Rossander-Petrini aktiv. Hon förespråkade full likvär-

dighet mellan könen i alla avseenden och avskaffandet av de äkta männens måls-

manskap över sina hustrur. Så länge hon levde fortsatte hon sin kamp för kvinnors 

rättigheter och gifta kvinnors rätt till arbete.94 

                                                 
89 Utställningstext Kvinnliga fysiker 
90 Utställningstext Kvinnliga fysiker 
91 Observationsanteckning Uppsala universitets historia 
92 Utställningstext Gulli Rossander-Petrini 1867-1941 
93 Utställningstext Gulli Rossander-Petrini 1867-1941 
94 Utställningstext Gulli Rossander-Petrini 1867-1941 
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Gulli Rossander-Petrinis avhandling visas i montern liksom den av Anna Beck-

man. Anna Beckman kom från Göteborg och tog mogenhetsexamen som privatist 

innan hon skrevs in på Uppsala Universitet efter uppmuntran från sin far. 1911 tog 

hon sin licentiatexamen i fysik och året efter gifte hon sig med Bengt Beckman 

som också var verksam inom fysiken. De åkte till Holland och forskade om elekt-

risk resistans i magnetfält vid låga temperaturer tillsammans med Kamerling On-

nes i hans köldlaboratorium.95  

Tillbaka i Uppsala avbröt Anna Beckman sina högre studier och skötte i stället 

hem och familj. När maken gick bort 1934 återupptog hon sina studier efter upp-

muntran av Manne Siegbahn.96 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare i utställningen är det ännu ett hologram som visar studentrummet med en 

text om hur studenter har bott på olika sätt genom åren.  Mittemot det finns olje-

målning Ryttare vid Uppsala Slott av John Arsenius 1818-1903 föreställande en 

gruppbild av ryttare, både manliga och kvinnliga. Texten till bilden berättar att det 

är målaren själv som är ridläraren och att han var det första att undervisa kvinnliga 

studenter i ridning. På målningen ser man att det bara är de manliga studenterna 

som har studentmössor till skillnad från de kvinnliga stunderna som inte var till-

låtna att bära studentmössor och istället hade rid hattar.97  

                                                 
95 Observationsanteckning Uppsala universitets historia 
96 Utställningstext Anna Beckman 1885-1973  
97 Observationsanteckning Uppsala universitet historia  

Figur 11. Fotografi av Anna Beckman med 

studiekamrat. Foto: Författaren 2015. 

 

Figur 10. Fotografi av Gulli Rossander-

Petrini. Foto: Författaren 2015.  
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Mot slutet av väggen kom-

mer det en bild med en tids-

linje föreställande två stu-

denters tid på universitetet 

från recentior till giftermål 

eller lagerkrans. Den var 

först publicerad i student-

tidningen Ergo 1942 och 

fickhård kritik för att den 

kvinnliga studenten för-

svann ut fort för att hon gifte sig. Detta ansågs späda på fördomar om att kvinnor 

bara studerade för att träffa en man.98 

Bilden av den kvinnliga studenten skapade debatt. En av fördomarna var att ett 

stort antal kvinnor studerade vid universitet endas för att träffa en blivande make. 

Många studenter, både män och kvinnor, protesterade mot den orättvisa bilden i 

Ergo.99 

 I den sista väggfasta montern är det ritningar över studentbostäder på Sernanders 

väg och mitt emot dem en text om 1900-talets studenter.  Det är en vers som 

sammanfattar de förändringar som skedde under 1900-talet för studentlivet. Nu 

följer en sammanfattande diskussion av de teman som kommit fram kring hur 

kvinnor i utställningen representeras.100  

Sammanfattande diskussion 
I den här utställningen finns kvinnor representerade och det finns en kvinnlig vin-

kel. Med Grahns genusintegreringskategorier kan vi se en blandning mellan ge-

nusregistrering och synliggörande, där det underordnade könet lyfts fram men det 

dominerar inte hela utställningen. För i utställningen finns både män och kvinnor 

representerade och hur det har haft olika maktpositioner vid universitetet genom 

att ta upp vilka svårigheter och motstånd det första kvinnorna på universitetet 

                                                 
98 Observationsanteckning Uppsala universitet historia 
99 Utställningstext Ett spel om en väg… 
100 Observationsanteckning Uppsala universitet historia 

Figur 12. Karta över studentlivet. Foto: författare 2015. 
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stötte på.101 Dock är kvinnor inte representerade på samma premisser som männen 

i utställningen eftersom män och kvinnor representeras på olika sätt och platser i 

rummet. Det blir synligt när Hirdmans teori om genussystemet anläggs på utställ-

ningen. Genom att placera män och kvinnor på olika platser upprätthålls systemet 

om att se män och kvinnor som varandras motsatser och något som inte bör blan-

dad.102    

Rummet  

I utställningen är berättelserna om kvinnor och män placerade på olika platser i 

rummet. Berättelserna om kvinnor är placerade längs väggarna av rummet, på 

baksidan av de stora fristående montrarna, siste i kortfilmerna om universitet och i 

en utav de fristående montrarna. Det som är centrum för utställningen är de män 

som har kopplingar till Uppsala universitet och de presenteras i stora montrar i 

mitten av utställningen förutom i en monter där studentliv tas upp och där även 

kvinnor har tagit med. Här visas historiebeskrivning utifrån mannen som normen 

och det centrala och kvinnor visas som det avvikande och det sekundära. Som i 

Yvonne Hirdmans genussystem är de manliga studenterna normen och de särskiljs 

från de kvinnliga studenterna genom att det är representerade på olika platser och 

genom att alltid refereras som varandras motsatser.103 Den motsatta syns i hur frå-

gorna som vad som var problematiskt. Det som var problametiskt för de kvinnliga 

studenterna var inte problematiskt för de manliga studenterna, till exempel frågan 

om bostad, äktenskap, tillgång till nationer och frågan om det var tillräckligt intel-

ligenta för att studera på universitetet.104 Gaby Porter och Laurajane Smith upp-

täckte i sina studier av museer att män och kvinnor inte representeras på samma 

villkor. Det ser vi även här då kvinnor representeras i mindre montrar och med 

minder bilder än männen105.  

Hur bilden av de manliga och kvinnliga studenterna vid sekelskiftet 

visas beror på hur utställningen konstruerar historien. Att placera kvinnor och män 

                                                 
101 Grahn (2007) s.23-26 
102 Hirdman (2011) s.118 
103 Hirdman (2011) s.118 
104 Observationsanteckning Uppsala universitets historia  
105 Porter (1999) s.70-83 
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för sig och kvinnor i bakgrunder ger en bild av att kvinnor inte haft lika stor bety-

delse för universitetet som männen har och det upprätthåller bilden av män och 

kvinnor som motsatser och mannen som norm.106  

Berättelsen 

I utställningen framställs kvinnor och män olika. Det blir tydligt när Wera Grahns 

Fem frågor till en utställning appliceras på utställningen. Språket som används för 

att beskriva män och kvinnor i utställningen skiljer sig åt. När det är berättelser 

om kvinnor är det enkelt och informativt och det förmedlar mer bakgrundsinform-

ation om hennes familj och vilka män som påverkat hennes akademiska bana. När 

det handlar om männen i utställningen är språket mer poetiskt och det förklaras 

kort om vem mannen är och om hans ämnesområde men inget om hans familj 

eller bakgrund. Besökarna förväntas ha en förkunskap om de män som presenteras 

till skillnad från de kvinnor som presenteras i utställningen. Tonfallet i presentat-

ionerna om män och kvinnor är att kvinnorna fick kämpa hårt och mötte mycket 

motstånd och fördomar från männen. Det betonas i utställningen att kvinnorna var 

starka och kämpade för att hävda sin plats på universitet. Män och kvinnor presen-

teras övervägande med både deras förnam och efternamn, men på några platser 

används bara kvinnornas förnamn och männens efternamn. I utställningen visas 

män och deras forskning i en koppling till omvärlden, till exempel att Fridolf 

Holmgren satte Uppsala universitet på kartan igen eller att det väljer att visa Al-

fred Noel och hans pris påverkan på omvärlden. Kvinnornas påverkan på omvärl-

den visas i utställningen genom att några av det kvinnor som presenteras inom 

fysikfältet studerade utomlands, dock nämns inget om vad deras forskning bidrog 

till i någon större utsträckning. Utställningens berättelser om kvinnor rör mer frå-

gor om bostad, tillgång till föreningsliv och giftermål. Alltså ämnen som är mer 

kopplade till hur universitet påverkade dem istället för hur de påverkade universi-

tet. I utställningen används olika utryck och beskrivningar av män och kvinnor. 

Utställningstexterna beskriver kvinnorna mer detaljerat, i fler fall beskrivs kvin-

nornas bakgrund innan de började studera, deras tid på universitetet och deras 

arbete efter universitet. Det finns ofta en beskrivning till hennes familj, till exem-

                                                 
106 Hirdman (2011) s.118 
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pel att det var hennes far som uppmanat henne att börja studera, hur hon efter sitt 

giftermål arbetade tillsammans med sin man eller hur hon valde familjelivet istäl-

let för studierna. Männen i utställningen beskriv inte på samma sätt som kvin-

norna. Männens bakgrund eller familjehistoria beskrivs inte allt. I utställningen 

beskrivs det hårda motståndet kvinnliga akademiker fick utstå. Utställningen visar 

med sitt exempel om salongernas användning att det inte var isolerat för universi-

tetens värld att skilja på män och kvinnors utan att det var likadant i andra sam-

manhang i samhället.107  

Föremål   

När kvinnorna beskrivs i utställningen är det ofta tillsammans med ett fotografi av 

dem och en bok med deras avhandlingar. När männen visas i utställningen har de 

ofta föremål och en större tavla av sig själva med i montern.  En studentmössa 

finns i den fristående monter där även kvinnor visas. Studentmössan är en stark 

symbol eftersom den inte var tillåten för de kvinnliga studenterna att bära i början 

och var något som kvinnorna kämpade för att ändra på. För att symbolisera det 

motstånd som de kvinnliga studenterna stötte på finns en bild av en karikatyrteck-

ning av en kvinnlig student i den ena väggfasta montern och affischen en Ett spel 

om en väg. Andra föremål som kopplas till kvinnor är en svart krage och ett pärl-

halsband i den första väggfasta montern om kvinnor vilket visar på kvinnligt ko-

dade föremål som ska förstärka kvinnors utseende. Med Butlers teori om perfor-

mativitet om hur män och kvinnor skapas i form av handlingar och utryck, kan vi 

se att utställningen skapar kvinnor i berättelser genom att anlägga kvinnligt ko-

dade föremål. Det föremål som tilldelas berättelserna om kvinnor genom att an-

vända pärlhalsband och fotografier av dem istället för som i männens fall visa fler 

föremål som är kopplade till deras arbete än deras utseende.108   
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Valsgärde 

Högst upp i Museum Gustavianum finns utställningen Valsgärde. Den producera-

des 2006 av Ing-Marie Munktell och har med åren ändrats något. Rummet är ljust 

och långsmalt. Det är träbjälkar i taket vilket får rummet att kännas mindre än de 

andra i huset. Det är ett ljust trägolv och väggar och tak är målade i vitt. Det finns 

flera glasmontrar med små lampor i vilket speglar sig i det andra montrarna och 

gör att hela rummet lyser och nästan gnistrar. Utställningen handlar om begrav-

ningsplatsen Valsgärde och speciellt en båtgrav från 600-talet som hittats där. 

Utställningen beskriver det arkeologiska arbetet med att gräva ut graven och ana-

lysera fynden och om livet och människorna/männen under den tiden. Det var en 

man som var begravd i båtgraven vilket påverkar utställningen att utgå från man-

nens värld. Ett fokus finns på manligt kodade områden såsom handel, strid, båtar 

och de föremål som lades i gravarna. Det är ytterst lite som berättas om kvinnor 

och när de nämns är det ofta i förbifarten och som en mening i en större utställ-

ningstext. Det finns en del i utställningen om handlar om kvinnors kläder vilket 

har fått ett stycke på en affisch, där finns även de enda bilderna på kvinnor i hela 

utställningen. Affischen sitter på baksidan av en vägg längst in i rummet och är 

lätt att missa. Texterna om kvinnor sitter längst ner på affischen vilket inte går att 

läsa om man inte hukar sig.109   

 

Figur 13. Utställningen Valsgärde. Foto: Författaren 2015. 
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Beskrivning av utställningen  
På golvet mitt i rummet finns en stor modell av gravbåten som hittades i Vals-

gärde. Graven är uppritad i en låg monter som går att gå på. Det som hittades i 

graven vid utgrävningen är uppmålat i montern och en del föremål har lagts dit. 

Ovanpå montern, ungefär i mitten står en annan upprätt monter med en sköld, ett 

svärd och en hjälm i. Vid ena kortändan av den platta montern finns spetsen av ett 

skepp i trä för att visa på gravens början. Vid den andra kortändan finns en vägg 

med en bild av ett landskap, antagligen där graven hittades. Längs långsidorna 

finns sex uppsatta montrar, fyra på varje sida. I dessa montrar visas föremål kopp-

lade till olika ämnen som tas upp i en tillhörande utställningstext som finns på 

stora affischer vid varje monter. Varje föremål har ett nummer bredvid sig och det 

finns en skylt med förklaring till vad föremålet är och var det har hittats.  På andra 

sidan väggen med tavlan av ett landskap finns fyra stora affischer med utställ-

ningstexter som handlar mer allmänt om vikingar och som inte är direkt kopplade 

till gravarna som tas upp i resten av utställningarna. Precis i utställningens början 

finns det på höger sida en trälåda med skelett av en ko som man först trodde var 

en häst. Bredvid lådan finns en ritad bild av hur båtgraven såg ut när den konstru-

erades och en utställningstext om graven.  På vänster sida från ingången sitter en 

tidslinje från 1 AD-1200 AD110 på översidan av tidslinjen finns händelser som 

händer runt om i världen och på nedre sidan visas när gravarna var i bruk i Vals-

gärde. Längs ned på tidslinjer är det även uppmärkt med de tidsåldrar som brukar 

använda under de olika åren: Folkvandringstiden, Vendeltiden, Vikingatid och 

Medeltiden. En bit in i utställningen på en vägg projiceras bilder från utgrävningar 

som gjorts och en text om utgrävningen finns. Följande kommer nu en beskriv-

ning av utställningen och dess innehåll. Eftersom syftet med uppsatsen är att se 

hur kvinnor representeras kommer det att vara i fokus i beskrivningen.111  

 

                                                 
110 AD= Anno Domini (latin för Guds år e.kr) 
111 Observationsanteckningar Valsgärde  
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Figur 14. Tidslinjen. Foto: Författaren 2016. 

Utställningen berättar  
Det finns ingen uppmarkering om hur utställningen ska följas. I beskrivningen 

presenteras rummet medurs runt rummets väggar i en mer detaljerande beskriv-

ning av utställningen. Starten vid tidslinjen ger en överblick om var i tiden vi be-

finner oss i utställningen. De omvärldshändelser som finns med på tidslinjen är 

alla kopplade till män och ingen bild föreställande kvinnor finns med. Texterna 

under tidslinjen berättar att området Valsgärde har spår av ett 80-tal gravar tillhö-

rande personer som tros ha tillhört samhällets elit. Under 700 år har området an-

vänds som begravningsplats med både båtgravar, brandgravar, kistgravar och 

kammargravar.112 De äldsta gravarna var kammargravar och de var till för eliten i 

samhället, det nämns däremot inte om de var för elitens män eller kvinnor eller för 

båda. Femton av gravarna i Valgärde är i form av båtgravar och i alla dem är bara 

män begravda.113 

På gravfältet finns även ett 60-tal brandgravar som är samtida med båtgravarna. Många av 
dessa är kvinnogravar, men även män och barn finns representerade.114 

Här nämns specifikt kvinnor för första gången i utställningen och det är för att 

betona att kvinnor inte var begravda i båtgravarna utan hade en annan form av 

grav som även barn eller andra män kunde begravas i. Som avslutning för texterna 

                                                 
112 Båtgravar= små träbåtar begravts med den döde i. Brandgravar = döde brändes. Kistgravar= den döde har 

fått en kista. Kammargravar= kammare av trä som anlagts i breda, djupa fyrkantiga schakt. 
113 Observationsanteckningar Valgärde 
114 Utställningstext Gravfältet  
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till tidslinjen berättas det att båtgravsfält mest är kända från Uppland och Väst-

manland, men att på andra ställen har de hittat brandgravar som hade rester efter 

båtar. Till sist görs en koppling i likheterna mellan båtgravar i Sverige med båt-

gravar i andra länder.115 Vidare in i utställningen finns en projektor som visar bil-

der från utgrävningarna. Bilderna visar både män och kvinnor som arbetade med 

utgrävningen. I den tillhörande texten beskrivs den arkeologiska utgrävningen av 

gravfältet som ägde rum mellan 1925-1952 förutom mellan åren 1937-1945. I den 

följande montrarna visas föremål som hittats i gravarna. I den första montern visas 

en våg, vikter, en läderpung, mynt, en sax, en glasskål, en snabelbägare, textiler, 

nitar, ämnesjärn och relingsbeslag. Texten till montern är Handel och kulturkon-

takter och beskriver att föremålen vittnar om kontakter med andra människor från 

både när och fjärran och att det fanns viktiga handelsplatser runt Mälaren. Det 

som importerades var glas, silver, guld, koppar och tenn, det finns även spår av 

siden och broderier från Kina och näverarbeten från samer. Det skandinaverna 

exporterade var päls, vax, honung, järn och slavar.116 Texten är till synes könsneu-

tral då handelsvarorna var något som kunde användas av både män och kvinnor. 

Det som ger en manlig karaktär är att ordet hövdingar nämns och det nämns inget 

om att det varit kvinnliga hövdingar, om det varit det borde det varit intressent om 

det nämnts.117  

 

Figur15. Monter 2 Brandgravar. Foto: Författaren 2016. 
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116 Utställningstext Handel och kulturkontakter  
117 Observationsanteckningar Valsgärde 
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I monter två Brandgravarna visas pärlor, krokar, spännen, nitar, djurhuvuden i 

ben, hängen, pincett, öronslev, keramik, kammar, armbyglar och spelbrickor. Tex-

ten berättar att under Valsgärdetiden var brandgravar den vanligaste begravnings-

formen. De föremål som lagts med i graven var vid utgrävningen sönderbrända, 

men det kunde vittna om att innan branden hade de varit vackra och värdefulla. 

Texten fortsätter med att berätta att mot slutet av vikingatiden började begrav-

ningarna gå från kremering till jordande efter kristen påverkan. I början av 1100-

talet skedde den sista begravningarna i Valsgärde.118  Det texten berättar om kvin-

nor är:  

I Valsgärde har ett 60-tal brandgravar undersökts. I dessa har framförallt kvinnor 

men även män och ett fåtal barn begravts. Vissa brandgravar hade få eller inga 

gravgåvor, andra innehöll vackra föremål av glas och brons.119  

Det var alltså i brandgravarna som kvinnorna begravdes till skillnad från männen 

som kunde begravas i olika typer av gravar. De berättas inte heller något mer om 

det var kvinnogravarna eller mansgravarna som innehöll gravgåvor eller om det 

var enkla eller värdefulla gåvor. Av de föremål som finns i montern kan några 

kopplas till kvinnor, såsom pärlor, keramik och kammar dock nämns inga av dem 

föremålen eller vem som kunde använda dem i utställningstexten. En stor skillnad 

i beskrivningarna av kvinnogravarna och mansgravarna blir tydlig i den efter-

kommande montern. I monter tre, Mannen i graven: Vendeltiden finns hjälmar, en 

spjutspets, bälte, huggkniv, svärd, pilspetsars, arm- och benskydd och en sköld. 

Männen som begravdes i båtgravarna kunna ha varit storbönder, ledungshövding-

ar120 eller något inriktat mot han-

del, helt säkert vet inte forskarna 

dock tyder allt på att dessa män 

hade makt och rikedomar och 

med sig i graven hade de alla 

stora uppsättningar av vapen. Till 

skillnad mot den tidigare texten 
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Figur 16. Monter 3. Mannen i graven: Vendeltiden. Foto: 

Författaren 2016. 
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spekuleras det mer om att det varit män i gravarna utifrån deras gravgåvor istället 

för att undersöka benfragment eftersom det var för lite benfragment kvar i gravar-

na för att det skulle kunna könsbestämma personerna. Utställningstexten går mer 

in i och tolkar vilka personerna i gravarna kunde ha varit och vad gravgåvorna 

kunde ha för betydelse än i den föregående texten. Det kan tolkas som att utställ-

ningen mer värdesatt de manliga gravarna än de kvinnliga gravarna som hittats.121  

 Mot kortsidan längst in i rummet finns 

en liten vägg. På sidan ut mot rummet 

finns en tavla, på andra sidan finns fyra 

affischer med utställningstexter om vi-

kingatiden. På den första affischen pre-

senteras inga kvinnor. Den övre delen 

av affischen, Vikingatida krig och 

krigsgärder, beskriver hur krigshärar 

gick över Östersjön, hur det var en 

kamp om kungamakten vilket bidrog till 

flera slag och stridigheter. Hur fram-

gångarna med vikingatågen gjordes 

möjligt av de grunt gående båtar som 

kunde användas även vid långgrunda 

stränder och floder. Till texten är det tre 

bilder, en bild föreställer båtarna, en är 

på en runsten och den sista är av en 

målning föreställande slaget vid Svolder 

år 1000. På den nedre delen av affischen är rubriken Vikingatida vapen i Fyrisån 

som berättar om när man muddrat i Fyrisån och hittat vapen från både medeltiden 

och vikingatiden som antagligen har hamnat där efter strid. Det finns bilder på 

olika vapen, en karta över Uppsala från 1880 och ett svartvitt fotografi av Fyrisån 

från sent 1800-tal.122 Nästa affisch övre del handlar om Uppsala under Vikingati-
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 Figur 17. Vägg med utställningstexter. Foto: förfat-

taren 2015 
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den och beskriver de topografiska förutsättningarna för att det bildats en stad just 

här. Texten berättar att det finns spår av att folk levt här både i form av gravplat-

ser och att platserna är omnämnda i isländska sagor. Det beskrivs hur staden kan 

ha varit utformad vid den här tiden och det visas även två ritningar över Upp-

sala.123 Den här delen av texten är könsneutral eftersom inget specifikt manligt 

eller kvinnligt nämns utan bara förutsättningar för att människor började bo på 

platsen. På nedre delen av affischen kommer Om Vikingatida dräkter vilket berät-

tar om de vikingatida kläderna.124  

Det vikingatida dräktskicket, med pälsfodrade ryttarrockar, spännbucklor som 

markerar kvinnornas bröst och berlocker av guld och silver som dinglade i pann-

band av silvertråd, försvann samtidigt som Birka försvann, d.v.s. under slutet av 

900-talet. I det nya kristna samhället användes istället en dräkt som anslöt sig till 

det medeltida dräktskicket i Västeuropa. 125 

Citatet visar vad män hade för 

typ av rock och vad kvinnor 

hade för assessorer till sina klä-

der innan 1000-talet. Inget 

nämns om vilka kläder kvinnor 

hade till sina spännbucklor eller 

sina pannband. Vidare i utställ-

ningstexten berättas det om att 

de kläder som syns på bilderna 

till texten är från den förkristna 

tiden alltså innan 1000-talet i 

Sverige. Utställningstexten fort-

sätter att berätta att under 1000-

talet hade uppsalaborna handel med bland annat Kina genom vägar i Ryssland och 

längs det kaspiska havet. Längs den handelsvägen har arkeologer hittat liknande 

föremål som påträffats i gravarna i Uppsala som kan bekräfta dessa resor. Stycket 
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Figur 18. Utställningstext om kläder. Foto: Författaren 2016. 
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under är ”Den ceremoniella kvinnodräkten” och är den enda delen i hela utställ-

ningen som specifikt bara är inriktat mot kvinnor.126 Texten lyder:  

Rika vikingatida kvinnor begravdes i en högtidsdräkt som bestod av följande de-

lar:  

Fotsida särk av linne med dekorationer av sidenremsor och band. 

Släp av ylle och sidenband som bars upp av ovala spännbucklor. Spännbucklorna 

var placerade på brösten, och plagget var öppet fram så att undersärken syntes. 

Till spännbucklorna hörde kedjor och band med olika redskap, samt ett antal pärl-

halsband.  

Sjal som stängdes mitt fram med ett eller flera spännen. 

Tygerna var färgade i klara färger. Dräkten dekorerade med band, berlocker och 

andra glittrande accessoarer av silver, guld och spegelbitar.127 

Det berättar om hur en rik kvinna kläder sig vid speciella tillfällen det är därför en 

väldigt specifik grupp som väljs att representera kvinnornas perspektiv. Det är en 

detaljerad beskrivning av hur dräkten såg ut vilket blir synligt i det bilder som 

finns till. För att illustrera hur dräkten kunde se ut finns fyra bilder till med tillhö-

rande bildtext:128 

Bilderna jämför samtida avbildningar i metall av en vikingatida kvinnodräkt, med 

en modern kopia. Dräkten som visas här tillhör tiden för Birka (c.750-900 

e.Kr.).129 

Bilderna är placerade under rubriken innan texten börjar. Det finns två bilder på 

avbildningar i metall och de finns i mitten av bilden ovanför varandra. De är 

sedda från sidan och visar en kvinna i profil. På höger och vänster sida finns bil-

der av den moderna kopia som har gjorts av dräkten. Det är en kvinna som bär 

dräkten. Hon är blond och har håret uppsatt i en knut och har ett rött pannband. 

Hon bär en särk som är vit ner till vaden där det bryts med en guldbård som sedan 

följs av rött tyg ner till marken. Släpet är långt och sticker fram under sjalen. Slä-

pet är svart och längst långsidornas kant sitter en bred guldbård. Spännbucklorna 

som fäster släpet, samt de smycken som hör till syns på den ena av bilderna. Över 

axlarna bär hon en sjal som når ner till midjan, den är röd med en smal guldbård 
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längst kanterna. På bilden till vänster står hon så att betraktaren ser henne från 

sida och baksida och hon tittar snett över axeln i riktning mot kameran. På den 

andra bilden syns hon framifrån, förutom hennes ansikte som hon vänt åt sidan. 

Det två bilderna ger en bra överblick hur den ceremoniella dräkten såg ut.130 

 

Figur 19. Bild av kvinnodräkten. Foto: Författaren 2016. 

På andra sidan av affischen berättas det om manliga kläder under rubriken Päls-

fodrad ryttarrock. Den är dock beskriven på ett annat sätt än den om kvinnodräk-

ten. Till texten finns två bilder, dessa är lite större än de som fanns vid kvinnornas 

del. Den ena bilden visar en man i en kopia av en vikingadräkt, han står rakt fram 

och tittar snett uppåt. Han har långt blont hår som är utsläppt och en mössa med 

pälskant. Han har en långt röd rock som går ner till knäna med ett skärp i midjan 

och päls över axlarna och längst benen hänger mer päls ner under rocken över det 

svarta byxorna. Rocken är dekorerad med gula band och i ena handen håller han 

ett svärd. Det finns ingen bild bakifrån för att se hur rocken ser ut på ryggen.  Den 

andra bilden är svartvit och föreställer män i ett slag. I utställningstexten är det 

bara rocken som beskrivs och inga andra delar av klädesplagg som männen antag-

ligen bar. Det som betonas i utställningstexten är tekniken som använts till att 

skapa rocken, nämligen qviltning. Här skiljer sig beskrivningen av den manliga 
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dräkten från den kvinnliga dräktens beskrivning där teknik inte nämndes utan bara 

en mer detaljerad beskrivning av alla klädesplaggen finns.131  

 

Figur 20. Bild av den manliga dräkten. Foto: Författaren 2016. 

I utställningstexten förklaras även att tack vara det metallföremål som lämnats i 

gravarna så har textilfragment som legat nära metallföremålen bevarat vilket 

gjorde det möjligt att se vilka textiler som användes under vikingatiden. Det 

nämndes inget om de metalliska föremålen i texten om de kvinnliga kläderna och 

det nämns inget annat sätt som de skulle ha kommit över den informationen så 

antagligen har samma metod använts vid undersökningen av de kvinnliga kläder-

na.132  

Följande kan utläsas av fynd från vikingatida båtgravar:  

Vid kniven på höften finns rester av tunt brickvävt band med silvertrådsinslag av 

dragen tråd. Det brickvävda bandet är fastsytt på ett plagg av fint ylletyg som är 

fodrat med päls.  

Den ena ärmens nederkant har bevarats tack vare det intilliggande svärdet. Plag-

gets kant utgörs av ett dubbelvikt fint ylletyg som stoppats med dun. 

I huvudläge finns flätade silvertrådsband och påtade berlocker med glittrande in-

nehåll, i både mans- och kvinnogravar. Ofta finns fina sidentyger bevarade under 

metalltrådsflätorna.  
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Tillsammans med kniven bars en pung, där små värdefulla föremål förvarandes, 

bland annat vikter och silvermynt. Den lilla väskan var dekorerade med flätade 

silver- och guldtrådsarbeten. 133 

I citatet syns skillnader i beskrivningen av det kvinnliga och den manliga dräkten. 

För det först är det inte specifikt en manlig grav som beskrivs utan en båtgrav, 

vilket i Valsgärde bara var för vissa män. För det andra går den manliga beskriv-

ningen in mer på detaljer i dräkten än på helheten och allt kopplas till det metall-

föremål som har varit kopplade till tyget i graven. I den här texten berättas även 

att samma föremål av silvertråd och berlocker vid huvudet hittades i både mäns 

och kvinnors gravar vilket inte nämndes i texten om kvinnorna. Texten förklarar 

inte heller om männen hade pannband eller om föremål bara lades vid huvudet för 

begravningen.  Det gör att utifrån texterna får besökaren en mer detaljerad och 

bestämd bild av hur kvinnorna klädsel sig och en mer spekulerande bild av män-

nens kläder.134 

Nästa affisch tar upp Vikingatida skepp vilket beskriver hur viktigt 

det var med vattenvägarna för framkomligheten för vikingarna och att de hade 

olika båtar för olika ändamål såsom handelsskepp, krigsskepp samt båtar för fiske 

och kommunikation. Mer djupgående förklaringar till de olika skeppen finns och 

det står mest om handelsskeppen och krigsskeppen medan de båtar som var van-

ligaste var de för fiske och för kortare transporter och resor. Till texten båtarna 

finns även fyra bilder av skepp. På nedre delen av samma affisch behandlas Han-

del och handelsvägar i öst. Texten beskriver handel under 700-900-talet då Skan-

dinavien handlade med arabiska kalifatet genom vägarna i Ryssland och runt 

Kaspiska Havet. Handel gick via vattenvägarna och tack vare det lätta och grunt 

gående båtarna var handel möjlig. Inget i texten nämner män eller kvinnor i den 

här delen heller. Det som kan kodas manligt är att utställningen nämner mycket 

om handel och skepp vilket setts som manligt i nästa alla tider. Till utställnings-

texten visas bilder på mynt, en våg och vikter samt en karta över olika handels-

platser.135 
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Den sista affischen inleder med texten Vikingarna vilken börjar med 

att reda ut vad vikingatiden egentligen är. Texten berättar att tiden brukar räknas 

mellan 700-talet till 1000-talet och under den här tiden var det stora förändringar 

både politisk och religiöst, då Sverige övergick från den hedniska tron till kristen-

domen. Det fortsätter sedan med att beskriva vilka vikingarna var.136  

Idag kallas ofta alla skandinaver som levde under vikingatiden för vikingar. För 

1100 år sedan omtalades många med kollektiva namn som svear eller göter och 

identifierades med området de levde i, som gutar från Gotland eller vestfoldingar 

från Vestfold i södra Norge. Män som drog ut på plundringståg eller handelsfärder 

sades gå ”i viking”. Enbart en liten andel av skandinaverna var vikingar: de flesta 

föddes och dog på sina gårdar och färdades sällan långt från hemmet.137 

Här beskrivs en mer detaljerad bild av vilka som inkluderas i begreppet vikingar. 

Det allmänna begreppet som rör hemmaplan kan inkludera alla människor, män, 

kvinnor, barn, unga och gamla. Det mer snäva begreppet som används i samband 

med handel och plundring inkluderar bara den lilla andel av alla de skandinaviska 

männen som gav sig ut ”i viking”. De män som gjorde det nådde alla världens 

områden som båtar kunde komma fram på och de hade stort inflytande både i 

handel och politik. Spår av de männen finns i både ortsnamn och äldre historier. 

Hur det var på hemmaplan berättas i mitten av affischen under rubriken En vikin-

gatida gård.138   

Runt hamnen vid Aros fanns många gårdar och byar som försvann redan under medeltiden. 

En arkeologisk undersökning i stadsdelen Rickomberga, Uppsala har avslöjat ett järnålder-

hus, vilket är det hus som hitintills ligger närmat dagens centrum. Det är ett hus som är 

ca.20 m långt och 8 m brett. Huset har byggts om flera gånger mellan åren 400-800 e.Kr. 

På gården fanns även ett litet, delvis, nedgrävt, verkstadshus, ett så kallat grophus. Antagli-

gen har det funnits likande gårdar även närmare dagens centrum, men de har förstörts av 
senare husbyggen.139 
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Citatet ger en bild av hur människorna under vi-

kingatiden bodde. Varken män eller kvinnor nämns 

specifikt så antagligen inkluderas båda i det här 

sammanhanget. Till gården fanns djur som också 

användes som offer till gudarna eller för att skydda 

sig mot väsen. Vid gården har det hittat en liten 

torshammare av järn som varit till för att skydda 

gården.  Längs ned i texten kommer en rad som 

kan kopplas till kvinnorna på gården.140 

 Andra fynd är malstenar och vävtyngder som vi-

sar att man vävt sitt eget tyg. Pärlor av importerat 
glas har också hittats.” 

Det nämns inte i texten om det var män eller kvin-

nor som malde mjöl eller vävde tyger. Kopplingen 

blir av den traditionella bilden som finns av att kvinnor ordnade maten och klä-

derna som behövdes för hemmabruket. Till texterna finns fem bilder, två bilder av 

bara husmodeller och tre bilder som visar hela gården med alla hus och odlings-

marker till. Som avslutning på affischen finns texten Vikingatida krukor.141  

Under vikingatiden gjordes de flesta krukorna hemma på gården. 

Antagligen var det kvinnorna som tillverkade kärlen. Man använde 

sig inte av någon drejskiva utan tillverkade kärlen genom att bygga 

upp dem med lerringar och tummar upp leran. På många krukor kan 

man känna tydliga fingeravtryck efter den person som tillverkade 

kärlet. Krukorna blev ofta lite skeva och vinda genom att man inte 

drejade dem.142 

 I det här citatet till skillnad mot det förra görs det i alla 

fall ett antagande om att det var kvinnor som gjorde 

krukorna. Texten berättar också att kärl användes för att 

förvara och koka mat i som för det mesta var vegeta-

riska. Att kärlen var användbara var det viktigaste och 

därför var många odekorerade. De krukor som blev de-
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Figur 21. Utställningsbilder om bo-

sättning. Foto: Författaren 2016. 

Figur 12. Utställningsbilder om 

krukor. Foto: Författaren 2016. 
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korerade hade ofta ristade linjer eller vågband på sig. Till texten visas bilder av 

kärlen, två av bilderna är fotografier av kärl och tre är ritade för att visa hur kärlen 

blev till. Som citatet antyder var det kvinnorna som skapade krukorna för hand 

utan någon hjälp av drejskiva utan kvinnorna gjorde ringar av lera som de sedan 

fäste ovanför varandra. Det påpekas även att dessa blev skeva och vinda vilket 

antyder att de inte skapades för att vara vackra utan för att fylla en funktion.143 

Nu lämnar vi väggen med affischerna och går vidare i utställningen 

längs den andra långsidan. Där visas flera stora montrar och den första är Mannen 

i graven: Vikingatiden. Där berättas hur båtgravarna förändrats från Vendeltiden 

till Vikingatiden. Under Vendeltiden hade gravarna mer exklusiva föremål, när de 

blev vanligare under vikingatiden blev föremålen mindre exklusiva.  I gravarna 

från Valsgärde under vikingatiden hittade arkeologerna husgeråd, djur och vapen. 

Vapnen har gått från att vara smyckade till mer enkla och funktionella.144  

Före 700-talets andra hälft var alla båtgravar i Mälardalen mansgravar, men däref-

ter förekommer även kvinnogravar. På gravfältet i Tuna i Badelunda i Västman-

land var alla de begravda i båtgravarna kvinnor, medan männen kremerades. I 

Valsgärde fortsatte dock traditionen med endast män i båtgravarna.145 

Det texten nämner är att när båtgravarna började användas och då bara för män 

lades det flera exklusiva föremål i gravarna än när det används ett tag och viking-

arna även började begrava kvinnor i dem. Det här gällde bara på vissa platser i 

Mälardalen då det i Valsgärde även fortsättningsvis bara var män som begravdes i 

båtgravarna till skillnad från Tuna i Västmanland där bara kvinnor begravdes i 

dem. Varför det var så eller vilka de kvinnor var som lades i båtgravarna nämns 

inte. I montern visas svärd, spjutspetsar, yxhuvud, armband och pilar. Det mesta 

av det är kopplat till män även om armbanden kan ha använts av både män och 

kvinnor.146   
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Figur 23. Monter hus och hem. Foto: Författaren 2016. 

Vidare till nästa monter Hus och hem som berättar att bredvid gravplatsen i Vals-

gärde fanns en boplats. Vid boplatsen har arkeologerna inte hittat så mycket av de 

fina föremål som hittats i graven dock mycket av samma husgeråd som även fun-

nits i graven hittades vid boplatsen. Köksföremål som användes var kärl av kera-

mik, kittlar, grytor av järn, samt stekspett och stekpannor. Mycket av det viking-

arna använde i hushållet tros ha varit av trä och har därför inte bevarats. För un-

derhållning hade vikingarna spel, så vanliga fynd i gravarna var spelpjäser, tär-

ningar och spelbrickor. I den tillhörande montern visas föremål som yxa, lövkniv, 

tång, hammare, ullsax, spelbrickor, tärningar, nyckel, grytor, skärding147, köttgaff-

lar, eldbock, bryne och eldstål.148 

I den monter som skulle kunna ha innehållit en mängd kvinnliga be-

rättelser är det förvånansvärt tomt på kvinnor. Ingenstans i texten nämns varken 

kvinnor eller män, det är som att bostaden inte hade något tillhörande person som 

skapade och skötte hemmet. Istället läggs fokus i vad som var likheter och skill-

nader mellan det arkeologerna fann i resterna av gravarna och hemmen. De vackra 

föremålen fanns nästan bara i gravarna medan hushållsföremål återfanns på båda 

plasterna. Inte heller nämns män eller kvinnor i texten. Antingen ska besökaren 

här ta för givet att det är en kvinnlig sfär utställningen talar om och att det är en 

självklarhet att det var de som skötte huset eller så vill utställningen visa på att det 

var både männen och kvinnorna som skötte huset. De föremål som visas till är alla 
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kopplade till hushållet och tolkas som något kvinnorna har hanterat. De som istäl-

let får en helt egen monter är Djuren vilka visas i den sista montern. I montern 

visas ryktskrapa, betsel, beslag till huvudlag, spänne, remsöndesbeslag, selbåg-

skrön, beslag till dryckeshorn, hundhalsband, broddar, stigbyglar, sporrar, körut-

rustning, betsel och en rekonstruktion av ett dryckeshorn.149  

Djuren spelade en viktig roll i det dåtida samhället. De var inte bara sällskaps- och nytto-

djur utan kunde även manifestera status. I båtgravarna finner vi ben från häst, hund, svin, 
nöt och får, men även ben från fjälluggla, duvhök, orre, and, gås och gädda.150 

 Det som inte nämns är vilka som skötte djuren eller köpte och avlat fram nya 

djur. Även här står en könsneutral text till utställningen. 151 

Sammanfattande diskussion  
Genom att studera utställningen med Grahns indelningar av genusintegreringar 

visar det utställningen Valsgärde som en utställning där det dominerade könet 

privilegieras. Det problematiseras inte att det är männen som dominerar berättel-

sen i utställningen.152 Som nämnt i indelningen till den här utställningen omtalas 

kvinnor ett fåtal gånger och då oftast som en liten del i ett större sammanhang. Att 

utgångspunkten för utställningen är en mans grav spelar naturligtvis roll för upp-

lägget av utställningen. Det finns tydliga kopplingar till det manliga sfärerna av 

vikingarnas liv som handel, resor, båtar, vapen och plundring där kvinnor inte 

inkluderas. Genom att använda Hirdmans genussystem framkommer det att ut-

ställningen beskriver mannen som normen i det vikingatida samhället.153  

Rummet  

I rummet visas kvinnor på några få platser. På den platsen i utställningen där det 

mest nämns är längst in i rummet på baksidan av en vägg som är lätt att missa. 

Beskrivningen är av kvinnors ceremoniella klädsel och hur kvinnor tillverkade 

keramikkrukor, båda är beskrivna på nedre delen av utställningstexterna vilket gör 
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150 Utställningstext. Djuren 
151 Observationsanteckning Valsgärde  
152 Grahn (2007) s.23-26 
153 Hirdman (2011) s.18 
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att en som besökare måste böja sig ner för att kunna läsa texterna. Bilderna som 

föreställer kvinnorna är även mindre än de som föreställer männen. Kvinnor och 

män är representerade på liknande sätt i utställningen, både i utrymmet i rummet 

och storleken på bilder. Annika Bünz avhandling Upplevelser av förhistorier från 

2015 visar att det inte är ovanligt att män får större plats, både rumsligt och bild-

mässigt i utställningar om vår förhistoria. På två platser i utställningen tas ämnen 

som hus och hem upp, vid båda tillfällena lyse kvinnor med sin frånvaro. Att 

kvinnor inte lyft fram i utställningen gör att det blir en missvisande bild av hur det 

var på vikingatiden eftersom kvinnor var en del av samhället då med. Ett liknade 

exempel är det som Porter tar upp i artikel Gender bias: Representations of Work 

in History Museums där Porter kom fram till att kvinnor inte finns representerade i 

utställningar om arbete i samma uträkning som män, vilket bidrar till att skapa en 

missvisande bil av att kvinnor inte har varit delaktiga i arbetlivet.154 Kvinnornas 

plats i det vikingatida samhället blir lika osynliga som kvinnornas plats i arbetsli-

vet, vilket bidrar till en stereotyp representation av kvinnor i historien som icke 

delaktiga.   

Berättelsen 

Genom att applicera Wera Grahns Fem frågor till en utställning kan vi se att 

språkbruket i beskrivningarna av män och kvinnor skiljer sig åt. I beskrivningarna 

av de kvinnliga och manliga kläderna är beskrivningen av kvinnornas kläder mer 

detaljerade. I beskrivningen av männen kläder är det bara rocken som beskrivs. 

Det ges en förklaringar till hur de tagit reda på vilka kläder det bar genom de tex-

tilfragment som funnits på det olika metallföremål som hittats i gravarna. Tonfall-

et i utställningen visar på att mannen är i centrum där de utgår får båtgravar där 

män är begravda. Kvinnor begravdes i brandgravar, men det kunde även män och 

barn kunde. I utställningstexten Mannen i graven: vikingatiden nämns det att i 

Västmanland började kvinnor begravas i båtgravar när gravgåvornas började blir 

mindre dyrbara. I gravfältet Tuna i Västmanland var det bara kvinnor som var 

begravda i båtgravar och i Valsgärde bara män, men inga mer spekulationer om 
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varför det var så nämns. Utställningen rör en tid som är långt tillbaka i historien 

och därför finns inga namn av personerna som presenteras. Det som beskrivs är att 

det är samhället elit som berörs i utställningen. Kvinnor nämns bara som ”kvin-

nor” medan männen beskrivs som ledungshövdingar, handelsmän eller storbön-

der. Männen beskrivs då namnet viking kommer av det män som ”gick i viking” 

och reser runt i hela världen och påverkade handel och politiken medan beskriv-

ningen av kvinnor nämns i hemmiljön med att malde och tillverkade lerkrukor. I 

utställningen används värderande utryck att den keramik som kvinnor gjorde var 

sneda och vinda och att det använts som vardagsföremål och ofta var dekorerade. 

Medan männens föremål som det fått med sig i gravarna var vackra och dyrbara 

vapen.155 

Föremålen  

Alla föremål i utställningen är placerade i stora genomskinliga montrar, även hyl-

lorna i montrarna är genomskinliga. Föremålen ligger på rader i montrarna utan 

att skapa någon speciell iscensättning av dem. Förutom i den stora montern på 

golvet som är interaktiv genom att besökarna kan gå på den och det finns uppritat 

bilder och utlagda föremål för att det ska se ut som när graven skapades. De före-

mål som valt ut är manligt kodade föremål vilket skapar en manlig representation 

av vikingatiden i utställningen.156 Föremål som kan kopplas till kvinnor i utställ-

nings montrar är pärlor, kammar, keramik och husgeråd, vilka har använts för att 

göra kvinnor fina eller sköta hushållsarbete. Att visa föremål som är kopplade till 

hem och utseende är ett vanliga sätt att presentera kvinnor på i museiutställningar 

enligt både Bünz studier av utställningar om förhistoria och Porter studier av ut-

ställningar om arbete. Det är en återskapad stereotyp bild av vad kvinnor förvän-

tas har gjort genom alla tider nämligen tagit hand om hus, hem och sitt utseende.157  

Med Butlers teori performativitet, om hur män och kvinnor skapas i form av hand-

lingar och utryck, kan vi se att utställningen skapar kvinnor genom det föremål 

                                                 
155 Grahn (2007) s.22 
156 Observationsanteckning Valsgärde 
157 Bünz (2015) Passim; Porter (1999) s.70-83 



 61 

som tilldelas kvinnor och det föremål som tilldels män i iscensättningen av histo-

ria.158   

Uppsala universitets Myntkabinett 

 

Myntkabinettet har en stor samling av sällsynta mynt och medaljer som sträcker 

sig tillbaka hela 2 600 år i tiden. Myntkabinettet tillhör Uppsala universitet och 

inryms i Universitetshuset. 159 

Skapandet av samlingen och museet började år 1694 när det 

Augsburgska konstskåpet kom till Uppsala universitet innehållande bland annat 

mynt och medaljer som sedan fick bilda en egen samling. Konstskåpet skänktes 

från början av Gustaf II Adolf år 1632 och innehöll då några mynt. Flera mynt 

tillkom sedan under 1600-talet och 1700-talet och alla mynt togs ur kabinettet och 

tillsammans med det nya mynten bildades myntkabinettet. Idag är alla en sam-

manblandning så ingen vet vilka mynt som var de ursprungliga mynten i konst-

skåpet. År 1750 skänkte drottning Lovisa Ulrika 1 670 föremål till samlingen vil-

ket var dubbletter från hennes egen samling. 1752 sålde universitetskanslern greve 

Carl Didric Ehrenpreus sin samling på 2699 föremål till universitetet, vilket ledde 

till att samlingen fick större betydelse.160  

Samlingen har haft olika föreståndare genom åren. År 1820 fö-

restods den av Bibliotekarien Johan Henric Schröders som intresserade sig för 

numismatiken161 och tillförde fler mynt och medaljer till samlingen. Vid hans död 

hade samlingen fler än 15 000 föremål, vilket bara ökade med en stor donation 

genom Bernhard von Beskows testamente elva år senare. Fler unika föremål till-

kommer under 1870-talet dels en tiodollarssedel från Amerika och dels den 

norska kröningsmedaljen till Carl XIV Johan. År 1876 fick samlingen en ny pre-
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fekt, Frans Wilhelm Häggström, då var samlingen inte i det bästa skicket och pas-

sande inte för universitets värdighet eller till det dyrbara värdet av samlingen. För 

att åstadkomma förbättring behövde samlingen ordnas och inventeras samt en 

renovering göras av montrar och skåp.162  

Samlingen har även fått kungligt besök, bland annat av Oscar II år 

1878. När det nya universitetshuset byggdes flyttade Myntkabinettet in där i två 

av rummen. I början av 1900-talet uppskattades samlingen bestå av 25 000 mynt 

och medaljer, 550 polletter och 792 avgjutningar av antika mynt. Några fler re-

staureringar gjorde för att kunna föra arbete behagligare i de dragiga lokalerna och 

för att inte påskynda tidens tand på den värdefulla samlingen. Det som är unikt 

med samlingen är att den inte har tillhört ett speciellt ämne utan prefekter med 

olika ämnesbakgrunder har haft ansvar för den genom olika tider.163 Idag visar 

samlingen bidrag från hela världen och museet visar i sin utställning delar av den 

unika samlingen på ca 40 000 föremål.164  

Museets arbete idag 
Museet arbetar idag mestadels mot undervisning och forskning och har bara öppet 

för allmänheten under vissa tider. Vid besök finns alltid personal där som guidar 

runt besökaren och kan berätta mer djupgående om mynten och medaljernas histo-

ria och fokusera på vad den besökaren är intresserad av.165 

Utställningen  

Utställningen producerades av Harald Nilsson och utställningsarkitekten Carola 

Bratt under 2007 och 2008 med hjälp av bidrag från Sparbankstiftelsen i Up-

land.166 Utställningen består av ett enda rum som är luftigt inrett för en övergriplig 

inblick i mynthistoria. I utställningen visas 400 objekt som ska visa tre olika in-
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riktningar, Sveriges historia, Upplands historia och Uppsala universitets histo-

ria.167  

Entrén till utställningen är genom en stor tung dörr, rummet är ljust 

även om inga stora fönster för ljusinsläpp finns. Tre pelare finns i rummet och 

taket är vitt med välvda bågar vilket för tankarna till en kyrka. I mitten av rummet 

är några ljusa träväggar uppsatta längs pelarna vilket gör att det upplevs som två 

rum. Rakt fram och på den vänstra långsidan finns väggmontrar med mynten och 

medaljerna i ljusgråa trämontrar. På höger sida är det uppställt som ett 1700-tals 

rum med två skåp som användes till förvaring av mynten förr. Bredvid det finns 

en himmelsglob och en jordglob, en matta, en vit pelare med en svart byst av Lo-

visa Ulrika och ett porträtt av Carl Didric Ehrenpreus. Vidare längs den högra 

sidan finns en dörr in till personalens kontor. Mitt emot den dörren och på baksi-

dan av väggen som sitter mitt i rummet finns ett stort långbord i trä med flera sto-

lar runt och över hänger en kristallkrona. Väggen runt bordet har en grön tapet 

och det sitter några tavlor på väggarna och ett stort skåp står vid ena kortsidan.168 

Resten av utställningen består av åtta montrar som är fylld med mynt 

och medaljer. Vid varje mynt och medalj finns en siffra och nedanför montern 

finns en kort förklaring till varje föremål. Det är väldigt sparsamt med utställ-

ningstexter, det vanligaste är en kort förklaring till myntet eller medaljen med 

information om vad den föreställer, vem som har gjort den och vilket material den 

är tillverkad av. Historierna bakom mynten får besökaren veta från guiden.169  

Beskrivning av utställningen  
Beskrivningen av utställningen börjar till höger från entrén. Där visas två stora 

skåp där mynt har förvarats, en jordglob och en himmelsglob och en matta. Det 

inger den miljö myntsamlarna levde i. Två personer som varit viktiga för museets 

samlingar finns representerade här, greve Carl Didric Ehrenpreus hänger som en 
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tavla på vägg och på golvet står en pelare med en byst föreställande drottningen 

Lovisa Ulrika.170 Utställningstexten till den här delen av utställningen berättar: 

Det vackra skåpet rakt fram har tillverkats omkring 1750 i Stockholm för drott-

ning Lovisa Ulrika naturaliekabinett på slottet Drottningholm utanför Stockholm. 

Hon var mycket kulturintresserad och hade dessutom ett myntkabinett och ett ku-

riosakabinett, alla med specialtillverkade vackra skåp.171 

Som citatet berättar var drottning Lovisa Ulrika en kvinna med flera olika intres-

sen och möjligheter att samla föremål inom olika områdena från naturkunskap till 

mynt och kuriosa. Det visar kvinnornas samlande och deras påverkan i vad som 

samlades och vilken kunskapskälla det innebar. Vidare i utställningstexten besk-

rivs bysten av Lovisa Ulrika.172  

Bysten på piedestalen föreställer drottning Lovisa Ulrika (1720-1782) och har 

modellerats av Johan Tobias Sergel (1740-1814).173 

Den svarta bysten står på en vit piedestal och visas Lovisa Ulrika i lockigt hår och 

med en sjal om axlarna tittade ut över rummet.174  

                                                 
170 Observationsanteckningar Myntkabinettet 
171 Utställningstext på Myntkabinettet 
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173 Utställningstext på Myntkabinettet  
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Figur 24. Myntskåpen. Foto: Författaren 2016. Figur 25. Byst av Lovisa Ulrika. 

Foto: Författaren 2016. 
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Figur 26. Första montrarna. Foto: Författaren 2016. 

Vidare i utställningen är väggen som besökaren ser direkt när den kommer in i 

utställningen. Två väggfasta montrar finns på väggen och mellan dem hänger en 

utställningstext.175 

Mynt och medaljer kan vara små och enkla. De kan också vara eleganta och ibland 

verkliga konstverk. 

Men, de vittnar alltid om sina tiders och sina utgivares ambitioner, ideal och för-

hoppningar.  

Genom att studera dem och tolka motiv och valspråk kan vi komma gångna tiders 

människor närmare och minska det mentala avståndet till dem som levde före oss. 
176 

Det är vad utställningstexten mellan det två montrana berättar och det ger en in-

blick i vad utställningen vill berätta. Även om mynt och medaljer är små så kan de 

berätta mycket utifrån den tiden de är skapad i. Montern till höger om utställ-

ningstexten visar Nobelmedaljer och prismedaljer av olika slag. Överst hänger en 

tjock guldkedja med en medalj föreställande Karl XIV och skapades för hans krö-

ning. Under den sitter elva medaljer var av två är nobelmedaljer som tilldelats 

professorer från Uppsala universitet. Ingen av medaljerna är tilldelad kvinnor. 

Montern till vänster om texten visas Praktmedaljer över byggnader och kunglig-

heter. Det är 15 medaljer som är placerade nästan som ett ankare. Två kvinnor 

finns representerade i montern. På höger sida en bit över mitten av montern 
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hänger en medalj föreställande drottning Maria Eleonora. Hon visas i profil med 

uppsatt hår och en hög krage i nacken.  I utställningstexten kan vi läsa om medal-

jen:177  

Drottning Maria Eleonora, silver, förgylld med svartblå, grön och vit emalj
178 

Genom texten får vi veta att medaljen är 

gjord i silver och förgylld med emalj i olika 

färger och att det föreställer drottning Maria 

Eleonora. Det står inget om vilket årtal eller 

tillfälle medaljen är gjord för. Den andra 

kvinnan som visas i monter är drottning 

Kristina med en medalj och ett mynt. Medal-

jen är placerad i mitten av monter och visar 

en kungakrona som sträckts ner av två händer genom himlen. Bildtexten längst 

ned i montern berättar:179  

Kristina Medalj i silver till drottningens kröning i Stockholms stora kyrka 1650 

Guds arm kommer ur skyarna med kronan.180 

Av texten kan vi läsa att medaljer gjordes till hennes kröning och att genom att 

visa en krona som kommer från himlen ska 

det symbolisera att det är Guds vilja att hon 

regerar i en tid som ifrågasatte hennes plats 

på tronen. Bredvid medaljen till höger sitter 

ett mynt i guld föreställande drottning Kris-

tina framifrån med håret lockat kring ansik-

tet. Den är från Riga år 1644 och en 10 du-

kat.181  

 

                                                 
177 Observationsanteckningar Myntkabinettet  
178 Utställnings text monter praktmedaljer 
179 Observationsanteckningar Myntkabinettet 
180 Utställningstext monter praktmedaljer 
181 Dukat = guldmynt med hög guldhalt  

Figur 28. Närbild drottning Kristinas mynt och 

krönings medalj. Foto: Författaren 2016. 

Figur 27. Drottning Maria Eleonora. Foto: 

Författaren 2016. 
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Vidare i utställningen längs vänster långsida finns sju väggfasta montrar uppsatta 

längs väggen. Montern sitter som i ljusgrå skåp med glasfönster där mynten och 

medaljerna syns. Under dem sitter utstående rektangulära skylt med utställnings-

texterna som förklarar varje mynt och medalj.182 

Figur 30. Montrar Foto: Författaren 2016. 
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Figur 29.  Monter praktmedaljer. Foto: Författaren 2016. 
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Den fösta montern Vikingatida och medeltida mynt visas mynten på sju horison-

tella rader utifrån myntens geografiska ursprung och tidsperiod. Längst ner i mon-

tern visas tre böcker. Några av mynten visar mäns ansikten, men de flesta av myn-

ten har symboler eller tecken på sig. Inga kvinnor finns med på mynten. Påföl-

jande montern Svenska mynt 1500-1700 visar 

Sveriges första dukat, en av världens första 

banksedlar och ett gigantiskt plåtmynt. Plåt-

myntet tar upp hela nedre delen av montern 

och över det sitter banksedeln och dukaten i 

mitten av montern. På vardera sidan av dem 

sitter grupperingar av andra svenska mynt. På 

den högra sidan finns tre mynt kopplade till 

drottning Kristina som sitter i form av en tre-

kant mellan de andra mynten.183  

Kristina (1632-1654). Taler slagen i Würzburg 1633-1634 över Axel Oxentierna, 

ytterst ovanligt mynt.184 

Bildtexten hör till det översta mynten föreställande Axel Oxentierna med drott-

ning Kristina som myntherre och lät uppföra myntet över honom.  Under det myn-

tet sitter ett guldmynt med en bild av drottning Kristina och bredvid det sitter ett 

silvermynt med Rigas riksvapen. Utställningstexterna förklarar mynten närmare 

som följer.185 

Densamma. 5 dukater slagen i Riga 1645. Detta liksom myntet ovan och de föl-

jande, är exempel på s.k. besittningsmynt, dvs mynt slagna under stormaktstiden i 

de av Sverige behärskade området i Baltikum, Polen och Tyskland.186 

Densamma. 2 taler, silver, slagen i Riga 1644. Endast få exemplar kända av detta 

mynt.187 
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Figur 31. Tre mynt av drottning Kristina. 

Foto: Författaren 2016. 
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Texten ger en förklaring till vilken typ av mynt det rör sig om och varför en 

svensk drottning är på mynt från Riga eftersom under den tidsperioden tillhörde 

Riga Sverige och det då blev ett så kallat besittningsmynt. Vidare i utställningen 

kommer montern Svenska mynt 1700-2000 som visar 69 mynt och polletter och en 

inflationssedel från Tyskland. Längt ned 

i montern finns även två tidskrifter om 

förordningar av mynt och sedlar. Mynten 

är ordande i raka rader och grupperade 

efter kungarna som låtit uppföra dem. 

Alla förutom ett mynt är av manlig 

myntherre, det myntet har Ulrika Eleo-

nora som myntherre och det är från 1719 

vilket är under hennes regeringstid 

(1718-1720). Hennes bild finns inte med 

på myntet utan sidan visar det krönt 

dalavapnet. Det är gjort i koppar och är 1 

öre KM.188 

Nästa monter är Medaljtillverkning. I den montern visas hur Linnémedaljen från 

2007 kom till. Det finns fotografier av medaljkonstnären Ernst Nordin och en 

präglingsmaskin i montern tillsammans med modeller av Linnémedaljen och den 

slutgiltiga medaljen. Till montern finns en utförlig text om medaljtillverkning. 

Inga kvinnor visas i montern.189 

Två montrar från den bortersta väggen finns montern Kvinnor på 

medaljer där 32 medaljer visas upp 30 olika kvinnor från olika tidsåldrar och fält. 

Det kan urskiljas sex olika grupperingar av de kvinnor som visas i montern även 

om det inte står något om det i bildtexten så är de placerade efter grupperna: för-

fattare, artister, koppling till mynt, politik, akademin och historisk person.190 

                                                 
188 Observationsanteckningar Myntkabinett 
189 Observationsanteckning Myntkabinett  
190 Observationsanteckning Myntkabinett 

Figur 32. Figur 4 Monter Svenska mynt 1700- 2000. 

Foto: Stewen Quiley 2014. Bilder från Reportage i 

Bliz & Art nummer 25 
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Figur 33. Kvinnor på medalj. Foto: Stewen Quiley 2014. Bilder från reportage i Bliz & Art nummer 25. 

Överst pryds montern av Heliga Birgitta i en nytillverkad medalj föreställande 

henne hållandes en bok och en penna. Hon tillhör gruppen historiska personer. 

Till vänster under henne fortsätter kvinnorna i den kategorin som pryds av Marga-

reta Gyldenstolpe, f Ehrensten (1659-1721) som visas i profil med högt uppsatt 

hår och en djupt urringad klänning. Under henne visas Katarina Charlotta De la 

Gardie f. Taubé (1723-1763) som:191 

Räddade genom sitt ingripande 12 kvinnor i Dalarna från dödstraff för häxeri. 

Verkade också för koppympning. Medaljongen slogs på beställning av adeln vid 

riksdagen 1761 och graverades av Daniel Fehrman.192 

Citatet är från utställningstexten till medaljen beskriver vad Katarina Charlotta De 

la Gardie gjort för att förtjäna medaljen och vilka som lät tillverka den. Hennes 

mynt är i silver och hon syns i profil. Margareta Örnfelt f. Appelberg (1645-1679) 

visas i profil och med en knut i nacken, inget står nämnt om hennes medaljs histo-

ria. Under dem visas (antagligen systrar) Anna Sofia Ramström (1742-1786) och 

                                                 
191 Observationsanteckning Myntkabinett  
192 Utställningstext Kvinnor på medalj 
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Fredrika Ek f. Ramström (1742-1805)  medaljer från 1807, Anna Sofias medalj 

nämns är beställd av hennes svåger. Under dem visas Eleonora Catharina f. 

Leijonhufvud (1735-1797) och bredvid henne Gunilla de Geer f. Bielke (1771-

1815).193  

Denna minnesmedalj överlämnad till hennes av tacksamhet hos underlydande och 

kringboende som hon hjälpt med vård och mediciner ur sitt privata apotek.194 

Vi får genom citatet ovan från utställningstexten veta att medaljen var en min-

nesmedalj som hon fått som tack för att hon hjälpt till med tillgång till medicin 

och vård till det som behövde henne. Om Eleonora Catharina Leijonhufvud står 

det inget mer om. Dessa sex kvinnor som av olika anledningar fått en medalj av 

sig gjord kan nämnas till gruppen historisk person det är även alla avbildade från 

vänster profilsida.195 I mitten av montern under Heliga Birgitta sitter en textremsa 

”Vigdis Finnbogadóttir Islands president 1980-1996.” och under den en medalj 

föreställande Vigdis Finnbogadóttir. Under henne sitter en medalj över Ann Mar-

garet Holmgren.196 

Holmgren, Ann Margret (1850–1940) Skriftställarinna, en av de ledande inom den 

kvinnliga rösträttsrörelsen.197 

Hon var också engagerad politiskt som Vigdis Finnbogadoóttir fast i Sverige och 

den kvinnliga rösträttsrörelsen. Det två är kopplade till politiken och båda avbil-

das från vänster i profil. Under dem sitter två framstående kvinnor från olika aka-

demiska fält. Greta Arwidsson avbildad i höger profil och Lise Meitner avbildad i 

vänster profil, det ser därför ut som att det tittar rakt på varandra.198  

Arwidsson, Greta (1906–1998). Arkeolog, professor i nordisk och jämförande 

fornkunskap i Stockholm 1956–1973, deltog i utgrävningarna i Valsgärde norr om 

Gamla Uppsala. Konstnär: Gunvor Svensson Lundkvist. Brons.199 

Greta Arwidsson var arkeolog och professor och medverkade i utgrävning av 

Valsgärde i Uppsala vilket gör hennes koppling till Uppsala tydlig.200  

                                                 
193 Observationsanteckning Myntkabinett 
194 Utställningstext Kvinnor på medalj 
195 Observationsanteckning Myntkabinett 
196 Observationsanteckning Myntkabinett  
197 Utställningstext Kvinnor på medalj 
198 Observationsanteckning Myntkabinett  
199 Utställningstext Kvinnor på medalj 
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Meitner, Lise (1878–1968). Österrikisk-svensk kärnfysiker. Medaljen utgiven av 

Kungl. Vetenskaps Akademien 1999. Konstnär: Ernst Nordin. Brons
201 

Lise Meitner var verksam inom kärn-

fysik och hennes medalj delades ut av 

Kungliga vetenskapsakademin. På 

höger sidan av montern visas åtta 

författare, överst visas i högerprofil 

och hög frisyr Sofia Elisabeth Bren-

ner (1647-1717). Under henne sitter 

Fredrika Bremer (1808-1865) och 

Helena Nyblom (1843-1926). Fred-

rika Bremer avbildas i högerprofil 

med en sjalett om håret och knutet 

under hakan. Helena Nyblom är av-

bildad i vänsterprofil med bara kontu-

rer av ansiktet och håret graverat in i 

medaljen. Under dem visas Victoria 

Benedictsson (1850-1888) i Höger 

profil och Selma Lagerlöf i vänster-

profil.202 

Lagerlöf, Selma (1858–1940). Författarinna, nobelpristagare 1909. Konstnär: Tore 

Strindberg 1940. Brons.203 

Citatet från utställningstexten berättar att Selma Lagerlöf inte bara var författare 

utan även vunnit nobelpriset 1909 för det. Under dem visas Anna Maria Lenngren 

(1754-1817)  i högerprofil med hatt på huvudet och Klara Johansson (1875-1945) 

i högerprofil med glasögon. Under dem i mitten av alla ovanstående som varit 

riktade mot varandra visas en medalj av Astrid Lindgren (1907-2002) där hon har 

ansiktet framvänt och huvet lite lutat och kinden vilande mot ena handen.204 

 
200 Observationsanteckning Myntkabinett 
201 Utställningstext Kvinnor på medalj 
202 Observationsanteckning Myntkabinett 
203 Utställningstext Kvinnor på medalj 
204 Observationsanteckning Myntkabinett 

Figur 34. Medaljer av kvinnor. Överst Heliga Birgitta. 
Från vänster Islands president. Till höger författare. 
Foto: Författaren 2016. 
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På vänster sida av montern under de historiska kvinnorna visas fem medaljer av 

kvinnor som har en koppling till mynt.205  

Ahlborn, Lea (1826–1897). Mynt- och medaljgravör vid Myntverket 1855–1896. 

Konstnär: Adolf Lindberg. Brons.206 

Lea Ahlborn visas i vänsterprofil över det andra tre. Citatet från utställningstexten 

berättar att hon arbetade vid Myntverket som gravör under 1800-talet. Under 

henne visas de andra tre på rad. Från höger visas Anna Johanna Grill på ett stort 

runt mynt där hon porträtteras rakt framifrån.207 

Grill, Anna Johanna (1720–1778). Ägde en vacker mynt- och medaljsamling. 

Svenska Numismatiska Föreningen 1997. Konstnär: P. G. Thelander. Brons.
208 

Hon ägde en mynt-och medaljsamling under 1700-talet och Numismatiska Före-

ningen lät göra medaljen över henne. Föreningen har även låtit göra medaljen 

bredvid henne av mynthandlaren Rosa Norström (1860-1944). Hon är avbildad 

från vänster sida tittande nedåt mot händerna som håller i ett mynt.  Bredvid Rosa 

Norström sitter en fyrkantig medalj av Berta Holmberg (1878-1943) som var 

mynthandlare, hon är avbildad rakt framifrån. Under det tre på rad visas medaljen 

av Brita Malmer.209 

Malmer, Brita (1925–). Professor i numismatik 1979-1992. Konstnär: Gunvor 

Svensson Lundkvist 1995. Silver.210 

Hon var professor i numismatik och hon avbildas från höger sida på en rund me-

dalj i silver. Längst ned i montern längs kanten visas medaljer av olika kvinnliga 

artister i två vågräta rader.211 Översta raden från vänster visas i profil Christina 

Nilsson (1843-1921) sångerska och sopran. Bredvid henne visas två medaljer över 

sångerskan och sopranen Jenny Lind (1820-1887). Den första medaljen visar en 

person som spelar harpa sittandes uppe på en bänk med tre personer runt omkring 

                                                 
205 Observationsanteckning Myntkabinett 
206 Utställningstext Kvinnor på medalj 
207 Observationsanteckning Myntkabinett 
208 Utställningstext Kvinna på medalj 
209 Observationsanteckning Myntkabinett 
210 Utställningstext kvinnor på medalj 
211 Observationsanteckning Myntkabinett 
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sig. Den andra medaljen visar Jenny Lind framifrån. Bredvid den längst ut på ra-

den till höger visas en medalj av Alice Babs.212 

Alice Babs (1924–). Sångerska, hovsångerska 1972. Konstnär: Rune Karlzon. Sil-

ver.
213 

Hon var sångerska och även hovsångerska, hon visas på en silvermedalj rakt 

framifrån. På andra raden med början från vänster visas en medalj av Birgit Nils-

son.214  

Nilsson, Birgit (1918–2005). Operasångerska, sopran, professors namn 1998. 

Konstnär Rune Karlzon. Brons.215 

Hon var sångerska och tilldelades titeln professors namn. Medaljen är oval och 

visar bara hennes ansikte i full skönsång. Bredvid henne visas två medaljer av 

filmskådespelaren Greta Garbo (1905-1990). Den första medaljen är fyrkantig, 

röd och gjord i läder med Greta Garbos ansikte i höger profil. Den andra medaljen 

är rund och gjord i brons och visar henne snett från vänster sida tittandes ut från 

medaljen. Bredvid den sitter en medalj av skådespelerskan Inga Tidblad (1901-

1975)  hon visas rakt framifrån. Längst ut på raden visas medaljen av Monica Zet-

terlund (1937-2005) hon var sångerska och revyartist och medaljen visar henne 

framifrån med håret hängande över ena sidan av ansiktet.216 

 

 

                                                 
212 Observationsanteckning Myntkabinett 
213 Utställningstext Kvinnor på medalj 
214 Observationsanteckning Myntkabinett 
215 Utställningstext Kvinnor på medalj 
216 Observationsanteckning Myntkabinett 

Figur 35. Monter Kvinnor på medaljer. Artister Foto: Författaren 2016. 
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I utställningens näst sista monter Regenter vi-

sas mynten och medaljerna hängandes som ett 

ankare. I montern visas några av de kungliga 

medaljerna som finns i samlingen, några av 

medaljerna har koppling till Uppsala och uni-

versitetet. Två av medaljerna föreställer drott-

ning Kristina och de sitter högst upp i det 

vänstra hörnet. En i guld föreställande henne i 

profil med en romersk hjälm och lagerkrans, den 

bredvid är också i profil, utan hjälm men med en 

lagerkrans.217  

Antikiserande porträtt med lagerkrans. Lagern var tecknet på seger – här hennes 

mod att gå över till katolicismen.218 

Från utställningstexten får vi veta att genom hennes avbildning i romersk stil med 

lagerkrans visar det en seger i att hon hade modet att övergå till en annan tro. 

Myntet under de två i profil av henne visar som en Fenixfågel som flyger upp från 

eldslågor.219 På sex av mynten i montern avbildas kvin-

nor inte utifrån deras person utan som en antik gudinna 

som symboliserar seger eller vetenskap. Två mynt visar 

på en frihetsgudinna som symbol över att kungen fått 

mer makt. Ett mynt visar en segergudinna som står på 

ett erövrat ryskt fartyg, myntet utgavs som minne av 

seger vid Svensksund. Tre mynt visar vetenskapsgudin-

nan Minerva framför antingen Gustavianum eller Caro-

lina Rediviva med symboler för vetenskap i sin hand. I 

                                                 
217 Observationsanteckning Myntkabinett 
218 Utställningstext Kungliga medaljer 
219 Observationsanteckning Myntkabinett 

Figur 36. Tre mynt av drottning Kristina. 

Foto: Författare 2016. 

Figur 37. Tre Gudinnor. Foto: 

Författaren 2016. 
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en sista monter Uppsala Universitet kanslerer, lärare och tjänstemän visas män 

från Uppsalas universitets historia inom olika ämnesfält uppradade i raka lodräta 

rader. Inga kvinnor finns med i montern.220 

    

Sammanfattande diskussion  
Utställningen visar att män dominerat i mynt och medaljers historia i alla fall på 

mynten medan kvinnorna mer påverkat den bakom kulisserna med sitt samlande. 

Grahns indelningar av genusintegrering i utställningen kan vi se en form av addit-

ionshistoria som visas. Det menas att det underordnade könet har lagts till som en 

separat del i utställningen och inte tagit med i den stora historien.221 I utställningen 

visas det genom att det finns en monter som tilldelats kvinnor medan alla övriga 

montrar berättar den övriga historien och där bara män visas förutom drottning 

Kristina. Hela utställningen är knuten till en begränsad grupp i samhället nämligen 

kungligheter, adel, kejsare, akademiker och kändisar. Det är de som har haft möj-

ligheter och tillgångar att uppföra mynt och medaljer eller möjligheter att prestera 

något för att få en medalj över sig gjord vilket påverka utställningens upplägg och 

berättelse.222 

Rummet  

I utställningen visas kvinnor tydligt på två platser, den första är vid bysten av 

drottning Lovisa Ulrika och den andra är i montern Kvinnor på medaljer. De öv-

riga montrarna är dominerade av män, det är bara i några av montrarna som drott-

ning Kristina och drottning Maria Eleonora får dela plats med männen. Drottning-

arna har fått plats i den övriga utställningen till skillnad från den andra kvinnorna, 

det kan tolkas genom Butlers heterosexuella matris där kvinnorna är i en maktpo-

sition som är ovanliga för kvinnor och det bryter mönstret av vad som förväntas 

av en kvinna. Drottningarna får med hjälp av sitt genus tillträdde till männens 

montrar, men inte till kvinnornas monter även fast det är kvinnor. Vilket synliggör 
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att vad som ses som manlig eller kvinnligt är skapat och föränderligt över tid en-

ligt Butler.223  

I montern Kvinnor på medaljer har kvinnorna placerats i sex olika 

grupper utifrån vad de har haft för yrke eller vad de är kända för. Det som är ut-

märkande i den här utställningen är att kvinnor har en helt egen monter och att det 

inte finns någon uttalad monter bara för männen, även om det finns montrar där 

bara män visas. I Hirdmans och Porters texter visar det på särskiljandet av män 

och kvinnor och att mannen ses som norm, det blir här tydligt när utställningen 

specifikt visar kvinnors historia påhängd på den ”vanliga” historien, männens 

historia.224  

 

Berättelsen  

Kvinnors påverkan på samlingar och de första museerna beskriver Amy K. Lev i 

sin bok Gender, Sexuality and Museum. I den beskriver Lev hur kvinnor var med 

och bidrog till museernas tillblivelse och att det sågs som kvinnligt kodat att gå på 

museer. I Myntkabinettets utställning ser vi representationer av Drottning Lovisa 

Ulrika som på samma sätt som i Levs text påverkat museet och samlingens tillbli-

velse, eftersom hon skapat en stor samling av mynt och medaljer och sedan skänk 

det till museet och genom det påverkat den samling som finns och visas idag.225 

 

Genom Fem frågor till en utställning kan en se att språkbruket inte 

skiljer sig åt i någon stor utsträckning i beskrivningen av män och kvinnor. I ut-

ställningstexterna är det kort beskrivet vem mynten eller medaljen föreställer och 

ibland lite mer om vem personen är och varför personen fått en medalj av sig gjort 

både vid presentationer av män och kvinnor. Namn och titlar på personerna som 

presenteras i utställningen är korrekt utskrivna både för männen och kvinnorna 

och det finns inga värderande utryck som skiljer män och kvinnors beskrivningar 

åt. Utställningen är uppbyggd på teman om Sverige, Uppsala och universitetet 
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vilket visas i utställningen genom att fokuserar på svenska mynt, personer som 

arbete på universitetet och Nobelmedaljer. 226 

 

Föremålen  

De föremål som visas är mynt och medaljer, förutom en tavla av greve Carl Didric 

Ehrenpreus och bysten av Drottning Lovisa Ulrika. De iscensätts som jämlika och 

att deras påverkan på samlingen har varit jämbördig. Drottning Kristina finns med 

både i form av mynt och medaljer vid flera tillfällen i utställningen. Det som skil-

jer henne från de andra kvinnorna i utställningen är att hon inte finns med i mon-

tern Kvinnor på medalj utan hon visas i tre andra montrar tillsammans med män-

nen. Hon skiljs från de andra kvinnorna och sätts in i montrar som passar hennes 

positions som regent, att hon har en kröningsmedalj och hon är en kvinna som 

återfinns på mynt. Genom Butlers heterosexuella matris i hur kön skapas kan vi se 

att drottning Kristina som anammar ett genus som regent ofta bryter mot förställ-

ningar om hur kvinnor ska vara och får genom det en plats skild från andra kvin-

nor och tillsammans med männen.227  

Flera av de kvinnorna som visas i montern Kvinnor på medalj skulle 

kunna passa in i någon av de andra montrarna utifrån vilka de var, till exempel 

Greta Arwidsson som var arkeolog och professor och medverkade i utgrävning av 

Valsgärde i Uppsala skulle kunna vara med i universitetsmontern. Greta Arwids-

son är placerad i montern Kvinnor på medalj bara för att hon är kvinna inte för 

vad hon har presterat. Det visar på hur kvinnor först och främst definieras utifrån 

att det är kvinnor och inte utifrån vad det gör medan män definieras utifrån vad 

det gör och inte utifrån att det är män. Butler problematiserar att kvinnor ofta pre-

senteras som en homogen grupp istället för som individer med olika förutsättning-

ar utifrån klass, etnicitet och sexualitet.228 När utställningen väljer att presentera 

kvinnor och män skilda från varandra och männen som normen i historiebeskriv-

ningen återskapas föreställningar om män och kvinnor som varandras motsatser 
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och genussystemet upprätthålls. Hirdmans exempel om att män och kvinnor delas 

in efter sysslor, platser och egenskaper förstärks genom framställningar av det här 

slaget och skapar olika förväntningar av män och kvinnor.229     

                                                 
229 Hirdman (2011) s.118 
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Hur kvinnor representeras – analys och slutdis-
kussion  

I de här delen av uppsatsen kommer frågeställningen för underökningen att be-

svara under olika rubriker som delat in efter frågornas olika teman. Det kommer 

besvaras i en diskuterande analys av det undersökning kommit fram till utifrån 

tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna.  

Representationer av kvinnor  

Genusintegreringen i det olika utställningarna skiljer sig åt utifrån Grahns indel-

ningar av olika genusintegreringar. Men det olika indelningarna kan vi se att Upp-

sala universitets historia har uppmärksammat en genusintegrering och försökt lyft 

även kvinnor i sin utställning även om kvinnor inte är fokusområdet i utställning-

en och det presenteras i avskilda montrar från männen. I utställningen Valsgärde 

har det dominerande könet privilegierats, alltså männen, i form av att mannen är 

normen i berättelsen och få kvinnliga perspektiv tas med. I Uppsala universitets 

Myntkabinett dominerar en additionshistoria i utställningen i forman av att det 

underordnade könet, alltså kvinnor, har lagts till som en separat del i utställningen 

i form av en egen monter för kvinnor.230 

 

Genom att applicera Butlers teori om den heterosexuella matrisen på 

museers utställningar kan vi studera dem utifrån ett genusperspektiv. Butler menar 

att kön, genus och sexualitet är något som konstrueras och sedan imiteras och 

återskapas.231 Likadant menar Smith att museers utställningar är, det som visas 

                                                 
230 Grahn (2007) s.22-26; Observationsanteckningar Uppsala universitets historia & Valsgärde & Uppsala 
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uppfattas som ”naturliga” och objektiva beskrivningar av vår historia, det beskrivs 

inte som något som skapats och omkonstruerat utifrån våra kunskap av historia 

och framställts som en iscensättning av det som valts ut för att representera histo-

rien.232 Porter förtydligar att museernas presentationer av män och kvinnor inte 

bygger på riktig män och kvinnor utan på uppfattningar av dem.233 Som ett exem-

pel visar Katarina Ek Nilsson i sitt kapitel i Det bökande museet hur museernas 

utställningar skapar eftervärldens bild av författarna Selma Lagerlöf och August 

Strindberg efter vad som förknippas med män och kvinnor än hur det egentligen 

var.234  

I utställningen Valsgärdet har den representation som valts ut varit 

ett manligt perspektiv där mannens värld varit utgångspunkten och det inte har 

ifrågasatt mannen som norm i det vikingatida samhället eller hur vi ser på den 

tiden idag. Genom att använda det perspektivet har berättelser om levnadsvillkor 

för kvinnor i vikingatiden försvunnit vilket visar att museers utställningar inte är 

objektiva i sina framställningar utan bara efter skapar en redan framtagen bild av 

vikingatiden där mannen är normen.235 I Uppsala universitets myntkabinett har 

kvinnorna tilldelad en egenplats i utställningen där det specifikt bara är kvinnor 

som visas. I den övriga utställningen finns några drottningar med i den övriga 

historien tillsammans med männen. Det är en vanligt förekommande presentation 

av kvinnor i en klassik historiebeskrivning, där männen är normen, men där kvin-

nor i ovanliga maktpositioner förekommer. Det visar också på museet skapande 

av hur kvinnor framställs som skilda från männen.236 I Uppsala universitets histo-

ria har flera berättelser om kvinnor och kvinnliga studenter upplevelser tagit med, 

men det är placerade skilda från männen i texterna. De kvinnliga studenterna jäm-

förs hela tiden med de manliga studenterna och på det sättet framställs en bilda av 

en kvinnlig och en manlig student, inte bara en student.237 
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Butlers Heterosexuella matrisen används för att visa på hur före-

ställningar om män och kvinnor, maskulinitet och femininitet upprätthålls genom 

att tolka kön, genus och sexualitet som något naturligt och självklart. Det blir pro-

blematiskt då det inte blir ifrågasatt utan hela tiden återskapas som naturligt utan 

att se hur män och kvinnor ges olika möjligheter utifrån sociala, ekonomiska och 

kulturella förutsättningar.238 Det går att föra över till museer och deras framställ-

ningar av män och kvinnor i historiska kontexter för att på ett inkluderande sätt 

kunna visa på kvinnor och mäns sociala och ekonomiska möjligheters utifrån den 

tiden de levt i. Att inte problematisera och framställa män och kvinnor som socialt 

konstruerade utifrån tidens uppfattning av män och kvinnor i utställningar skapar 

ofullständiga historiska beskrivningar och leder ofta till att kvinnors historia osyn-

liggörs.239 Det kan vi se i de tre utställningarna som undersökts. Till exempel i 

utställningen Uppsala universitets historia tar de inte upp varför kvinnor inte var 

tillåta på universitet innan 1870-talet utan bara att det öppnades för dem då. I 

Uppsala universitets myntkabinetts utställning förklaras det inte varför kvinnor 

har fått en monter för bara kvinnor och varför de inte blandats med det övriga 

montrana. I utställningen om Valsgärde finns det inte någon förklaring eller pro-

blematisering till varför kvinnor inte presenteras i samma utsträckning som män-

nen eller att den tar upp att det skulle kunna ha funnits andra typer av maktstruk-

turer och sociala roller för män och kvinnor än dem vi har idag.240 

Kvinnors placering i rummet 

Kvinnorna i de tre utställningarna är placerade kring rummets väggar, i enskilda 

montrar och på baksidor av väggar eller montrar. Det förmedlar att kvinnorna inte 

är det centrala i utställningens berättelse utan att de är avvikande, det som ska 

jämföras med huvudberättelsen, normen, mannen. Hirdmans förklaring av genus-

system och kvinnors strukturella underordning som något som upprätthålls genom 

att särskilja män och kvinnor från varandra och utgå från att mannen är normen. 

                                                 
238 Butler (2007) s7-47 
239 Grahn (2007) 5-52; Smith (2008) s.159-174 
240 Observationsanteckningar Uppsala universitets historia & Valsgärde & Uppsala universitets myntkabinett   
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Den uppdelningen återskapas här i utställningarna genom att placera män och 

kvinnor på olika platser och med olika grader av kvinnliga perspektiv i sina berät-

telser.241  

Det är inte ovanligt eller unikt att utställningar utgår från mannen 

som norm i berättelsen och placera kvinnor och män skilda från varandra utan 

något som både Porter, Smith, Grahn och Bünz har uppmärksammat i sin forsk-

ning.242 Förklaringen till det är att det är övervägande mäns historia som samlats in 

på museer genom föremål och uppteckningar och sedan iscensatts i utställningar-

na. Det som visas i utställningar ses som sanna, neutrala och objektiva beskriv-

ningar av historien och det reflekteras inte över att berättelsen av historien är ge-

nom en vit mans perspektiv. Det som Smith försöker uppmärksamma är att mu-

seer och kulturarv inte är neutrala och objektiva beskrivningar av historian och 

samhället utan att det konstruerad och skapade beskrivningar som kommit till 

genom värderingar och urvalsprocesser.243 

Genom att placera kvinnor i utställningarna utmed rummets väggar, 

i enskilda monterar eller på baksidor av montrar och väggar är inget ”naturlig” 

och objektivt sätt att presentera kvinnor på utan är ett resultat av en process och 

ett urval som museerna gör. Det ska inte sägas att det inte är inspirerade av tidi-

gare utställningar. Bünz visar det i sin avhandling Bilder av förhistoria när hon 

studerar fler olika utställningar av förhistoria där det var vanligt förekommande 

att presenterades kvinnor dels på andra platser och dels i andra bildstorlekar än 

vad män gjorde.244 Likheter med Bünz resultat kan ses i utställningarna Valsgärde 

och Uppsala universitets historia. I utställningen Valgärde är kvinnor placerade på 

några få platser och på en plats är det lätt att missar en vägg med text rörande 

kvinnor. I utställningen Uppsala universitets historia är kvinnor placerade längs 

rummet väggar och på baksidan av montrar och sist i kortfilmer om Uppsala. I 

både Valsgärdet och Uppsala universitets historia är bilderna och fotografierna av 

kvinnor minder än det av männen, det medför att männen får en större visuell 

                                                 
241 Hirdman (2011) s.118 
242 Porter (2004) s.104-116; Smith (2008) s. 159-174; Grahn (2007) s.21-22; Bünz (20015) Passim. 
243 Smith (2008) s. 159-174 
244 Bünz (2015) passim 
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plats i utställningen än kvinnor.245 I utställningen Uppsala universitets Myntkabi-

nett är uppdelningen mellan män och kvinnor tydlig eftersom den övervägande 

delen av kvinnor som visas i utställningen har placerats i en monter för sig och 

fått rubriken Kvinnor på medalj. Männen har inte blivit tilldelade en sådan monter 

utan det har fått sin plats i det övriga montrarna där den allmänna historien berät-

tas och med den är det självklar övervägande män eftersom att vara man är att inte 

könas.246 

Att placera kvinnor och män på olika platser synliggör Hirdmans te-

ori om genussystemet och hur det upprätthålls genom särhållning av könen. Ut-

ställningen legitimerar och återskapar uppdelningen att sort 1 är på plats 1 och 

sort 2 är på plats 2 genom att män och kvinnor delas in i olika platser, sysslor och 

psykiska egenskaper och på det sättet skapar en bild av uppdelningen som ”natur-

lig”.247  När kvinnor kopplade till universitetet placeras längst väggarna medan 

männen placeras i rummets mitt medföra att männen tolkas som mer viktiga för 

universitetens historia. När informationen om kvinnor i utställningen Valsgärde 

sätts på baksidan av en väg förmedlar det att berättelser om kvinnorna i det vikin-

gatida samhället inte är lika viktig som männen. När Uppsala universitets Mynt-

kabinett placera kvinnor i en avskild monter skilda från männen visar det att kvin-

nor inte är delaktiga i historien.248 

Utställningstexters beskrivning av kvinnor 

I de tre utställningarna skiljer sig mängden utställningstext åt. I Uppsala universi-

tets historia är utställningstexterna detaljerade om inträde i universitetsvärlden och 

studier och det är detaljerade personporträtt av det kvinnliga studenterna. I utställ-

ningen Valsgärdet nämns kvinnor enbart ett fåtal gånger och i samband med be-

skrivningar av kläder och gravplatser. I Uppsala universitets Myntkabinetts ut-

                                                 
245 Buünz (2015) Passim; Observationsanteckningar Valsgärde & Uppsala Universitet   
246 Scott i Butler (2007) s.190 
247 Hirdman (2015) s.118 
248 Observationsanteckningar Uppsala universitets historia, Valsgärde, Uppsala universitets myntkabinett   
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ställningstexter presenteras kvinnor med namn, yrke och ibland orsak till medal-

jens uppkomst, men inget mer specifikt utöver det.249 

 

 För att undersöka beskrivningar av kvinnor i utställningstexterna 

används Grahns fem frågor till en utställning för att studera hur språkbruket, ton-

fall och värderande utryck används i beskrivningar av män och kvinnor, samt ifall 

det nämns med fullständigt namn och titel.250  

 

Beskrivningarnas språk och tonfall i utställningstexterna skiljer sig 

något åt i det tre utställningarna. I universitetets historia beskrivs kvinnor övervä-

gande i relation till män. Det nämns som kämpade för att de stötte på hårt mot-

stånd från männen på universitetet, samtidigt som det beskrivs att de hade manligt 

stöd omkring sig och att det var mäns förtjänst att kvinnorna fortsatte att studera. 

Kvinnorna beskrivs här också i relation till sina familjer något som inte är upp-

märksammat i utställningen Valsgärde eller i Uppsala universitets Myntkabinett. I 

Valsgärde utställningen beskrivs kvinnor när det handlar om gravar, i form av 

kläder och tillverkning av keramik. När kläderna beskrivas för det vikingatida 

männen och kvinnorna beskrivs det olika. I kvinnornas beskrivning är fokus på 

hur plagen såg ut medans när männens kläder beskrivs är det i form av hur det har 

kommit fram till att kläderna såg ut på det sättet. Det beskriver i männens fall det 

metalliska föremål som hittats i gravarna vid olika kroppsdelar och hur det från 

textilfibrer från dem kommit fram till klädernas utseende. I Uppsala universitets 

Myntkabinett är det kort beskrivet vem mynten eller medaljen föreställer och 

ibland lite mer om vem personen är och varför personen fått en medalj av sig 

gjort. Det är i beskrivningar av både män och kvinnor.251 

 

Övergripande i utställningarna används fullständiga namn och titlar i 

presentationerna förutom några gånger i Uppsala universitetets historia där män-

nen nämns med efternamn medan kvinnorna bara nämnas med sitt förnamn. I 

                                                 
249 Observationsanteckningar Uppsala universitets historia, Valsgärde, Uppsala universitets myntkabinett   
250 Grahn (2007) s.22 
251 Grahn (2007) s.22; Observationsanteckningar Uppsala universitets historia & Valsgärde & Uppsala uni-

versitets myntkabinett 
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Uppsala universitets Myntkabinett användas titel och fullständigt namn på både 

män och kvinnor. I Utställningen Valsgärde finns inga namn på personer, men 

männen presenteras med titlar som handelsman, storbonde och ledungshövding 

medan kvinnor bara presenteras som kvinnor och inget mer.252 

 

I alla tre utställningar används kvinnor som ett övergripande och 

homogent begrepp för kvinnor. Det är problematiskt enligt Butler då alla kvinnor 

är olika och inte är en homogen grupp som alla kvinnor kan relatera till, utan en 

upplever sin position som kvinna även utifrån sin etnicitet, klass och sexualitet.253 

De kvinnor som representeras i utställningarna tillhör grupper av priviligierade 

kvinnor. Det är kvinnor som i Valsgärde fått en fin begravning, att de hade fina 

kläder som har kunnat rekonstrueras. Det är kvinnor i Uppsala universitets historia 

som har haft ekonomiska och sociala möjligheter att kunna läsa vidare på univer-

sitetet. Det är kvinnor i Uppsala universitet Myntkabinett som har kunnat samla 

på mynt eller haft möjligheter att göra något stort att det är värt att hamna på en 

medalj för.254   

Föremål kopplade till kvinnor 

 

De föremål som förknippas med kvinnorna i utställningarna är få jämfört med 

föremål förknippas med männen. I utställningen Uppsala universitet 1800 till våra 

dagar visas föremål som avhandlingar och fotografier av det kvinnliga studenterna 

samt en studentmössa, en krage, ett pärlhalsband och en bok om UKFS stadgar.  I 

utställningen Valgärde visas krukor, kammar, smycken och husgeråd. I utställ-

ningen på Uppsala universitets Myntkabinett visas en byst förställande Drottning 

Lovisa Ulrika och hennes myntskåp samt mynt och medaljer föreställande och 

tillägnade kvinnor. Den brist på föremål kopplade till utställningarna kan bero på 
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museers ofullständigare samlingar.255 Museer har övervägande samlat in föremål 

och berättelser tillhörande män och genom det fått en snedfördelning av föremål 

som också tar upp kvinnliga perspektiv. Det här är något som både Porter och 

Grahn har studerat och problematiserat i museers samlingar eftersom det blir ett 

osynliggörande av kvinnors historia och inte en komplett representation av den 

allmänna historien.256 

 

 Porter hävdar att den historiska representationen av kvinnor har lika 

stor inverkan på förväntningar av kvinnor och flickor som bilder som visas i me-

dia och reklam. Därför är det viktigt att studera vilka bilder av kvinnor som visas i 

utställningar kopplade till Uppsala universitet för att se vad det är för bilder som 

förmedlas av kvinnor och hur det skapar förväntningarna av kvinnor idag.257 Judith 

Butlers teori om preformans visar att det hela tiden är ett skapande och ett åter-

skapande av handlingar som skapar genus. Det flesta av det föremål kopplade till 

kvinnor i utställningarna Uppsala universitets historia och Valsgärde är kopplade 

till utseende, vilket medför att utställningarna skapar kvinnliga genus genom mar-

körer i utseende som kodas kvinnligt och på nytt reproducerar kvinnor utifrån 

utseende och inte prestationer.258  

 

 Historier och föremålen som är kopplade till hus och hem är vanligt 

förknippade med kvinnor i berättelser om förhistoriska utställningar enligt Büntz 

avhandling.259 Den presentationen finns också i utställningen om Valsgärde där 

kvinnor beskrivs tillsammans med keramik som tillverkades hemma på gårdarna. 

Det finns även outtalade kopplingar till hemmet med kvinnligt kodade föremål i 

montern om Hus och hem.260 I utställningen Uppsala universitets historia finns 

också kopplingar till kvinnors ansvar för hem och familj eftersom det beskrivs 

som problematiskt att kvinnliga student behövde välja mellan att fortsätta sina 

akademiska studier eller gifta sig och ta hand om familjen. Barn och att specifikt 
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vara mor är något som inte finns kopplade i någon av det tre utställningarna vilket 

är ovanligt i utställningar där kvinnor visas.261 

 

 När studentmössan visas i utställningen Uppsala universitets histo-

ria samlas både män och kvinnor kring den fast med olika utgångspunkter. Män-

nen för att mössan tolkats som en symbol för det manlighet och något som från 

början bara männen fick bära. För kvinnorna som en symbol för något som inte 

vara tillåtet dem, men som det gjorde motstånd mot och erövrade och började bära 

trots att det vara kvinnor.262 Det visar hur föremål förknippade med ett specifikt 

genus är föränderliga över tid och inget naturgivet som Butler visa med sin 

heterosexuella matris uppbyggnad.263  
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Avslutning 

Sammanfattning 

I den här uppsatsen har mitt syfte varit att studera hur kvinnor representeras i tre 

utställningar kopplade till Uppsala universitet. De utställningarna som jag valt att 

undersöka är Museum Gustavianum utställning av Uppsala universitets historia 

från 1800 talet till våra dagar, utställningen om Valsgärde och Uppsala universi-

tets Myntkabinett. För att undersöka utställningarna har observationsmetoden tät 

beskrivning används. För att synliggöra hur kvinnor representeras i jämförelse 

med männen i utställningen har Grahns fem frågor till en utställning används för 

att uppmärksamma på vilka områden och i vilka beskrivningar de skilde sig åt. 

Som teoretiska utgångspunkter i analysen av material har Hirdmans genussystem 

och Butlers heterosexuella matris och performans används.  

 

Det som framkom i undersökningen vara att kvinnor och män visa-

des på olika platser i utställningarna. Språket och sättet att berätta om kvinnor i 

utställningarna skilde sig ofta till stor del åt från männen presenterades. Det fram-

kom också att det var få föremål kopplade till kvinnor i utställningarna. Utifrån 

representationerna av kvinnor i utställningarna kan vi se att de är med som med-

skapare och upprätthållare av genussystemet.    
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Figur 8. Fotografier av Eva Ramstedt. Foto: Författaren 2015. 

Figur 9. Montern med kvinnliga fysiker. Foto: Författaren 2015. 
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Figur 19. Bild av kvinnodräkten. Foto: Författaren 2016. 
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Figur 21. Utställningsbilder om bosättning. Foto: Författaren 2016. 
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Figur 37. Tre Gudinnor. Foto: Författaren 2016. 

 


