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INLEDNING 

Denna uppsats behandlar hur kvinnan representeras i museiutställningar och 
vilka konsekvenser det kan få för bl.a. synen på kvinnan i forntiden och histo-
rien, men även i nutiden. Jag har valt att fokusera på utställningar eftersom de 
är resultatet av museets arbete och det som besökarna ser när de kommer till 
museet. I utställningarna finns ett budskap som museet vill att besökaren ska ta 
till sig. Att jag har anlagt ett genusperspektiv på utställningarnas budskap beror 
på att genus är ett grundläggande analytiskt redskap vid studerandet av hur 
människor interagerar med varandra. 

Syfte och metod 
Syftet med uppsatsen är att anlägga ett genusperspektiv på museers utställ-
ningsverksamhet. Jag utgår från en teori som jag har återfunnit hos författare 
med feministiskt perspektiv, tex. Gaby Porter (1996) och Wera Grahn (2000). 
Denna teori utgår från att kvinnan, hennes aktiviteter och de föremål som för-
knippas med henne, vilka kan sägas tillhöra den ”kvinnliga sfären”, har värde-
rats annorlunda i jämförelse med mannen, hans aktiviteter och föremål tillhö-
rande den ”manliga sfären”. Detta ska ha varit fallet både tidigare i historien 
och nu. Jag utgår från att detta avspeglas i museerna, deras insamling och ut-
ställningar. Detta förhållande har sin grund i att museerna är en del av sam-
hället och samhället har en struktur som gynnar männen. 

Min arbetshypotes i uppsatsen är att kvinnan under- och snedrepresenteras 
i utställningar och att det påverkar hur kvinnan framställs där. Detta kan ses 
som en konsekvens av museernas och i förlängningen samhällets kunskap om 
och attityder gentemot kvinnan. Jag vill se om hypotesen stämmer och i så fall 
vilka konsekvenser detta har på synen på främst kvinnans plats i historien och 
nutiden. För att kunna undersöka hypotesens rimlighet diskuteras genus i rela-
tion till representation, urval och stereotyper för att se hur synen på kvinnan 
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skapas. Vidare analyserar jag utställningar på två länsmuseer och en utställning 
på ett universitetsmuseum för att undersöka hypotesens förankring i ”den rik-
tiga världen”. Visserligen kan tre utställningar anses vara för litet till antalet för 
att fungera som underlag till en analys, men tidsbristen har gjort att flera inte 
kunde inkluderas. Eftersom jag är arkeolog har jag främst velat studera 
forntidsutställningar som empiriskt material. Det ena länsmuseet hade ingen 
forntidsutställning och därför valde jag en historisk utställning istället. De ut-
ställningar som har valts ut är inte specifikt inriktade på kvinnan. Jag har velat 
studera utställningar som uppfattas som neutrala ifråga om genusrepresentatio-
ner. Denna uppfattade neutralitet är falsk och kan därmed ses som farlig i och 
med att det utställda då uppfattas som sant. Till analysen av utställningarna har 
vissa frågor ställts vilka redovisas i en bilaga i slutet av uppsatsen. 

Uppsatsen har en inriktning på hur kvinnan framställs i utställningar som 
rör förfluten tid, men resonemanget kan även föras med tanke på andra utställ-
ningar. Jag är medveten om att jag i uppsatsen refererar till ”kvinnan” som om 
kvinnor är en homogen grupp med samma bakgrund, upplevelser och värde-
ringar. Jag vet att detta inte är fallet, men jag anser att det är nödvändigt att tala 
om kvinnan i singular eftersom det inte finns utrymme i uppsatsen att diskutera 
mångfalden bland kvinnor. Jag är även medveten om att både män och kvinnor 
representeras på stereotypa sätt i utställningar och att dessa representationers 
interaktion med varandra borde undersökas för att få det bästa analytiska re-
sultatet, men återigen har uppsatsens längd gjort att jag främst har fokuserat på 
kvinnans representation. 
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FORSKNINGSHISTORIK 

Uppsatsen behandlar frågan hur kvinnan har porträtterats nu och då samt vilka 
konsekvenser det ger i fråga om värderingar. Därmed har litteratur om femi-
nistisk teori angående representation av kvinnan och hennes underordning an-
vänts. Detta har sedan satts i samband med museers representation av kvinnan i 
deras utställningar. Angående feministisk litteratur finns en mängd verk att 
tillgå rörande feministiska teorier och perspektiv. Inom den museologiska litte-
raturen finns en del skrivet om kvinnan, men oftast som en undergrupp till den 
större kategorin ”de uteslutna” där grupper tas upp som är underrepresenterade, 
stereotypt representerade eller inte representerade alls. 

Den mängd museologiska litteratur som finns om kvinnorepresentation i 
museiutställningar och samlingar är liten till storleken. Den litteratur som an-
vänts i uppsatsen med anknytning till kvinnorepresentationer i utställningar är 
därmed inte så stor, vilket inte är bra ur representativitetssynpunkt, men jag 
tror att den litteratur jag har kan ses som representativ för den totala litteraturen 
inom detta område. Den litteratur jag har använt mig av är från 1990-talet och 
framåt, vilket är bra från ett aktualitetsperspektiv. Det finns museologisk 
litteratur om kvinnorepresentation i museer från 1980-talet (Porter 1987) där 
den ibland sätts i samband med diskussioner om partiskhet. I detta kapitel ges 
en kort redogörelse för de synpunkter om kvinnorepresentation och museer 
som de författare vilka jag har funnit skriver om. 

Museerna och skapandet av värderingar 
Många av författarna diskuterar museerna och deras roll i skapandet av histo-
rien och framställningen av kvinnor och män. De har vissa gemensamma 
punkter som jag redogör för här. Vanligen ges uppfattningen att det som visas 
på museer är sant, att det är objektivt och att museerna endast visar ”hur det var 
förr”. Detta är fel enligt tex. Vilma Bergman, Robert Sullivan, Birgitta 
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Meurling och Inga-Lill Aronsson som menar att det sker ett ständigt urval – ett 
urval av föremål, värderingar och tankesätt som alla har en del i skapandet av 
ett meddelande som sänds ut till allmänheten. De flesta av författarna anser att 
urvalet är problematiskt, att museerna genom det visar vad de anser är av vikt 
att bevara och ställa ut (Bergman 2001: 162; Sullivan 1994: 101; Meurling & 
Aronsson 2003:13f). Museet som institution kan ses som en spegel vilken visar 
vad samhället har för värderingar. Den visar att mannen ses som norm medan 
de som inte hör till den främsta mansnormen av de alla – den vite medelklass-
mannen – fel-/sned-/underrepresenteras i utställningar (Sullivan 1994: 102; 
Meurling & Aronsson 2003: 13f). Detta resulterar i att dessa grupper ses som 
mindre värda och mindre bidragande till samhällsutvecklingen (Sullivan 1994: 
102). Författarna ställer även frågor om hur representationen sker, till vilka 
utställningarna riktar sig till och varför en problematisering av genus inte görs 
(Kavanagh 1994: 370; Sullivan 1994; Meurling & Aronsson 2003). 

Hur framställs kvinnan i utställningarna? 
Författarna har funnit vissa bilder av kvinnan och mannen som kan ses som 
allmänna i utställningar och andra framställningar av de båda könen. Även om 
kvinnan tidigare inte har setts menar vissa att museerna har försökt att ta med 
henne i sina utställningar, men att det då ofta har blivit som ett ”tillägg” enligt 
Maria Lind och Inger Jonsson (Lind 1993: 5; Jonsson 1993: 11). Det kan re-
sultera i att kvinnan inte ses som delaktig i den ”vanliga” historien, utan som 
ett bihang utan makt att påverka eller med eget värde (Lind 1993: 5; Bergman 
2001: 162). Då blir mannen likställd med den allmänna historien, det blir en-
dast ett köns historia som berättas (Jonsson 1993: 13f). Därmed har vi kommit 
tillbaka till mannen som norm, som det allmänna, vilket många författare fin-
ner i sina undersökningar av utställningarnas framställning av män och kvin-
nor. 

De bilder av män och kvinnor som de har funnit har visat männen som 
aktiva, namngivna och tillhörande den produktiva sfären, medan kvinnorna 
visats som passiva, tillhörande den reproduktiva sfären och anonyma anser 
både Porter och Grahn (Porter 1996: 105; Grahn 2000: 195f). Ett större intresse 
läggs på mannen. Föremål tillhörande kvinnans sfär är oftast färre och sämre 
beskrivna än föremål tillhörande mannens sfär (Grahn 2000: 198ff). Det har 
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lagts ned större möda på att undersöka mannens värld och upplevelser än kvin-
nans (Porter 1996: 106). Genom att museerna ger gestalt åt dessa föreställ-
ningar upprätthåller och rättfärdigar de värderingar om kön och mannen som 
norm (Lind 1993: 5; Grahn 2000: 206). 

Vad många av författarna menar är att tron på mannen som norm är så 
djupt inrotad i oss att det är svårt att komma ifrån det synsättet, det är en un-
derliggande struktur som formar våra liv och får oss att se den som naturlig och 
inte skapad (Grahn 2000: 193). Därför kan det vara svårt att se snedvridningar i 
representationer av de som inte tillhör den lyckliga skaran som består av vita 
välmående män. Vad författarna anser museerna ska göra för att rätta till den 
felaktiga kvinnorepresentation redovisas i analysen. 
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FEMINISTISK TEORIBILDNING 

I detta kapitel redogör jag för nyckelbegrepp i den feministiska teoribild-
ningen. Jag anser att detta är centralt för förståelsen av hur kvinnan gestaltas i 
utställningssammanhang. En viss fokusering finns på feministiska teorier och 
genusperspektiv inom disciplinerna historia och arkeologi eftersom jag i upp-
satsen analyserar utställningar om forntiden och historiska epoker. 

Definition av genus 
Genusforskningen fick sitt genombrott genom feminismen och feministiska 
tankegångar. Genus används som ett analytiskt redskap i uppsatsen. Enligt 
Joan Wallace Scott började det engelska ordet ”gender” (”genus” på svenska) 
användas av feminister i USA för att skilja mellan ett socialt skapat kön och ett 
biologiskt kön (Wallace Scott 1988c: 29). Detta spred sig och det finns nu 
olika varianter av genusdefinitionen, men de har alla gemensamt att genus inte 
är naturligt utan konstruerat. Den definition jag använder mig av kan samman-
fattas med att ”kön” är det biologiska könet, dvs. man eller kvinna, medan 
”genus” är de socialt skapade förväntningar som läggs på en individ av ett visst 
biologiskt kön (delvis Kimmel 1997:1). Genus kan även sägas vara förståelsen 
av hur ”manligt” och ”kvinnligt” skapas (Hirdman 1988: 6). Ett sätt att defini-
era innebörden av genus är att citera Simone de Beauvoir som skriver: ”Man 
föds inte till kvinna, man blir det” (de Beauvoir 2003: 162). 

Genus är tillsammans med ras, klass och etnicitet ett grundläggande ana-
lysperspektiv när samhälle, sociala strukturer och interaktioner människor 
emellan ska studeras (Kelly 1984a: 8). Varje individ tillhör en viss klass, ras, 
etnicitet, ålder och genus, vilket andra individer är medvetna om och bedömer 
personen därefter (Scott 1997: 5). Genus är betydande för hur vi uppfattar 
andra människor, vilka förväntningar vi har på dem och hur vi ställer oss själva 
i förhållande till dem. Med genustänkandet menas att vi förväntar oss sociala 
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skillnader mellan könen vilka även har ett maktförhållande i sig (Wallace Scott 
1988c: 42f; Lucy 1997: 150). 

Nu kan det verka som att det endast finns två genus, att de har med manligt 
och kvinnligt att göra och att de är homogena i alla samhällen, men så är inte 
fallet. Genus kan variera mellan och inom samhällen, kulturer och perioder 
(Kimmel 1997:1; Lucy 1997: 154). Det finns belägg för att kvinnor under tidi-
gare perioder inträdde ett tredje genus när de inte längre var reproduktiva 
(Lesick 1997). de Beauvoir skriver att så även kan vara fallet nu, att kvinnan då 
varken tillhör kvinnokönet eller manskönet (de Beauvoir 2003: 35). 

Feminismens framväxt och feministiska teoribildningar 
Feminismen uppkom inom den akademiska världen under 1970-talet, men fe-
ministiska tankegångar har ett äldre ursprung. Enligt historiken Joan Kelly 
uppstod feministiska resonemang under 1400-talet då Christine de Pisan ifrå-
gasatte den manliga normen och synen på kvinnan som underlägsen mannen 
vilket startade en debatt. Debatten fortsatte genom århundradena med nya in-
fallsvinklar, men huvudargumentet var att kvinnor i sin egenskap som det bio-
logiska könet kvinna var ifråntagna makt i olika former (Kelly 1984c). 

Fram till 1960-talet ägnade den historiska disciplinen sig främst åt att stu-
dera krig, diplomatiska förvecklingar och människor från de högre klasserna, 
men så ställdes krav på forskning om folkets historia. Därmed fick historie-
forskningen ett nytt perspektiv med en fokusering på folket och hur deras livs-
situation hade sett ut under tidigare epoker. Det var i detta klimat som intresset 
för kvinnorna ökade, men inte som intressanta i sig själva utan som en under-
kategori i ämnet socialhistoria (Hirdman 1993: 32; Hirdman 1999: 9). Därmed 
kan ämnet kvinnohistoria ses som en biprodukt av forskningen om klassrela-
tioner där maktrelationerna var en väsentlig del i analysen (Sjöberg 2001: 11). 
Tidigare hade kvinnan varit osynlig eller ignorerad inom vetenskaperna både 
som studieobjekt och undersökare. Nu spreds en önskan att synliggöra kvinnan 
och hennes erfarenheter (Kusmin 2002: 14). Feminismen startade på allvar på 
1970-talet vilket enligt Maria Sjöberg berodde på det ökande intresset för de 
”glömdas” historia, att allt fler kvinnor avancerat inom forskningsvärlden un-
der denna period samt datorernas ankomst som gjorde kvantitativa undersök-
ningar möjliga (Sjöberg 2001: 1ff). Allt fler forskningsdiscipliner blev med-
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vetna om genusproblematiken och började forska om det egna ämnets relation 
till och föreställningar om genus. Därmed visades en tydlig androcentrism 
inom många discipliner och att den vetenskapliga diskursen var färgad av den 
(Kusmin 2002: 14). Orsaken till kvinnans underordning i förhållande till man-
nen undersöktes och ansågs bero på det patriarkala samhällets struktur där 
mannen gavs makten och kvinnan underordnades honom genom institutioner 
såsom familj, utbildning, religion och regering. Därmed sågs underordningen 
vara inordnad på en strukturell nivå i samhället och inte så mycket resultatet av 
individers ansträngningar (Gilchrist 1999: 2; Wallace Scott 1988c: 33). 

Kvinnan har länge varit osynlig i berättandet om forntiden eller olika histo-
riska perioder. Hon har av olika anledningar inte tagits fram ur det förgångna 
som studieobjekt eller skapare av ting. Eleanor Scott pekar på två förklaringar 
till detta förhållande. Scott skriver om arkeologi, men förklaringarna kan troli-
gen fungera även på andra områden. Den ena förklaringen grundas i att många 
akademiker är och har varit män som kanske, medvetet eller omedvetet, har 
velat förpassa kvinnorna både förr och nu till hemmet som passiva objekt. Den 
andra förklaringen är att akademikerna inte har märkt att de tagit sin väster-
ländska könsrollsuppfattning och använt den i tolkandet av det förflutna (Scott 
1997: 2). Denna förklaring finner jag mer trolig än den första. 

Enligt Scott finns tre tillvägagångssätt för hur kvinnan sätts in i berättelser. 
Hon är utesluten, pseudomedräknad eller alienerad. Uteslutandet innebär att 
kvinnan inte alls finns med i berättelsen och att det manliga blir normerande. 
När kvinnan är pseudomedräknad innebär det att hon är med men i marginalen 
eller som en grupp som inte är viktig för ”den stora berättelsen”. Som alienerad 
är hon med i analysen eller berättelsen, men endast i relation till mannen (Scott 
1997: 2f). Andra argument, som kan sägas röra historisk tid, menar att kvinnan 
inte syns i historien eftersom hon inte har skapat något av vikt eller att kvinnan 
visst syns och hämtar exempel på olika kvinnor i historien som utmärkt sig på 
något vis. Men kvinnans osynlighet är en del i ett system där hon underordnas 
mannen och där hennes prestationer inte ges betydelse och därför syns hon 
inte. Att en del kvinnor har setts i historien får mer ses som undantag än regel, 
eftersom de har kämpat mot den samhällsstruktur som försöker hålla henne 
nere (de Beauvoir 2003: 111; Hirdman 1993: 35). 

En feministisk uppfattning är att kvinnan genom tiderna, och nu, har dis-
kriminerats och givits en underordnad status i jämförelse med mannen, vilket 
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även dokumenterats. Att endast lägga till kvinnan till historien har visat sig 
vara besvärligt. Kvinnan har inte haft tillträde till vissa områden och/eller hän-
delser som tidigare setts som naturliga för historieforskningen såsom krig, 
politik och handel. Därmed finns hon inte i arkiv och liknande i samma ut-
sträckning som mannen även om kvinnor har funnits inom dessa sfärer. Vad 
som kom fram under denna undersökningsform var att kvinnan under långa 
tider har underordnats mannen och uteslutits från olika områden (Hirdman 
1999: 11ff; Hirdman 1993: 33f). 

Ett sätt att uppväga för kvinnans osynlighet var att berätta andra historier 
än de som tidigare berättats. Fokuseringen skulle ligga på kvinnan, hur hon 
levde och hennes villkor, vilket skulle skapa andra berättelser och en annan 
historieskrivning (Hirdman 1999: 14f; Hirdman 1993: 34). Det fanns en önskan 
att visa att kvinnan har varit viktig ekonomiskt, politiskt och kulturellt under 
historiens gång (Funk 1994: 47; Banner 1994: 40). Detta kallas för skrivandet 
av ”her-story” (Wallace Scott 1988b: 18). Kvinnan skulle tillsammans med 
sina traditioner och arbete uppvärderas genom en dokumentering av hennes 
upplevelser av sitt liv och sin verklighet, men även genom att söka efter perio-
der under forntiden och historien då kvinnan tros ha ägt en högre status än un-
der senare tider (Sjöberg 2001: 14; Banner 1994: 40f; Wallace Scott 1988b: 
18ff). Här poängteras ibland kvinnans ”särart” och att de ska ha samma status 
som mannens ”egenskaper” (Björk 1999: 13). Kvinnan ses då som väsenskild 
från mannen och att det är positivt. Enligt denna inriktning är mannen och 
kvinnan olika, både biologiskt och socialt, eftersom de två har olika uppgifter 
här i livet. Dessa har ursprungligen varit lika mycket värda men med tiden har 
kvinnans uppgifter fått en sämre status. Dessa uppgifter ska enligt vissa upp-
värderas och ha samma status som männens (Björk 1999: 38). Här ses 
kvinnans och mannens olikheter som sprungna ur biologin och givna av 
naturen, därmed är det inte heller meningen att de ska ändras. Kvinnan ges 
speciella egenskaper som alla kvinnor anses ha vilka härstammar från kvinnans 
förmåga att reproducera människosläktet, så egenskaperna blir till sin natur 
vårdande, omhändertagande och givande. De menar att i och med att könen har 
olika uppgifter så kompletterar de varandra (Kelly 1984b: 52). Med detta 
resonemang får kvinnan en egen sfär och hon hamnar i en position där hon inte 
kan röra sig utanför denna, ifall hon gör det utför hon handlingar som strider 
mot hennes ”natur” och gör henne okvinnlig. Här syns de negativa aspekterna 
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av detta resonemang; både mannen och kvinnan hindras från att göra vad de 
vill, de måste följa sina kön och de uppgifter som naturen anses ha givit dem. 
Vad som glöms bort är att inte alla kvinnor är lika, de kan inte sättas samman 
till en homogen grupp. Alla kvinnor är inte heller intresserade av att äga 
vårdande egenskaper. Här finns ett farligt tänkande anser jag, dels eftersom 
kvinnan tillskrivs vissa egenskaper som hindrar henne från att göra det hon 
vill, dels själva uppvärderandet av kvinnan och hennes sysslor. Genom att 
uppvärdera de sysslor som traditionellt tillskrivs kvinnan, riskerar man 
samtidigt att sammanbinda henne med dem och därmed konserveras de gamla 
könsrollerna, förutom att de nu beskrivs som bättre och mer värda än tidigare. 

I slutet av 1980-talet inspirerades feminismen av postmodernitetens teorier 
där de grundläggande teorierna för disciplinernas forskning kritiserades till-
sammans med tron på forskarens objektivitet och dennes makt (Lundgren 
1993: 45; Banner 1994: 40f; Gilchrist 1999: 2f). Den feminism som använder 
postmoderna teorier kan kallas för postmodern feminism. De anser att skapan-
det av manlighet och kvinnlighet måste studeras tillsammans eftersom de är 
beroende av varandra (Gilchrist 1999: 3; Wallace Scott 1988c: 33; Lind 1993: 
6). Under denna period går genusforskningen även i viss mån från ”kvinnan” 
till ”mannen” då maskulinitetsforskningen ökar (Sjöberg 2001: 18). Vissa 
postmoderna feminister menar att det inte längre är möjligt att tala om begrepp 
som ”man” och ”kvinna” då de egentligen inte finns utan är påhittade och 
givna meningar som inte finns (Björk 1999: 13, 124f). Feminismen har gått 
från att vara fokuserad på endast kvinnan till att koncentrera sig på genuspro-
blematik som inbegriper både kvinnor och män. 

Genussystemet 
Tidigare när jag har skrivit uppsatser med genusperspektiv (bl.a. Kusmin 2002) 
har jag använt två grundläggande teser som jag anser är betydande för hur män 
och kvinnor uppfattas och förhåller sig till varandra. Den ena är att mannen ses 
som norm, den andra att det finns en värdeladdning mellan könen där det 
manliga värderas högre än det kvinnliga. Dessa två principer har länge funnits 
inom den feministiska litteraturen och har av Yvonne Hirdman sammanbundits 
till ett genussystem. Enligt Hirdman är genussystemet en sammankoppling av 
förväntningar om hur könen ska interagera med varandra, en struktur som de 
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ska förhålla sig till (Hirdman 1988: 7). Det har två grundläggande principer. 
Den ena är att mannen är normen som allting ska bedömas efter – en hierarki 
mellan könen. Den andra är uppfattningen att manligt och kvinnligt ska hållas 
åtskilda, dvs. att det finns förväntningar på att kvinnor och män ska göra olika 
saker (Hirdman 1988: 7ff; Hirdman 1999: 17ff). 

Mannen som norm 
Enligt feministisk teori skapas föreställningar om manlighet och kvinnlighet i 
relation till varandra, de interagerar med och är beroende av varandra (tex. 
Robertsson 2001: 241). För att få en bättre förståelse för hur ”kvinnlighet” ska-
pas kan fenomenet maskulinitet studeras. Det är viktigt eftersom mannen ses 
som norm och kvinnan som en avvikelse från normen. Manligheten är liksom 
kvinnligheten skapad och viktiga för individen eftersom de i mycket är identi-
tetsskapande. Ofta står manlighet i motsats till kvinnlighet, att vara kvinna är 
att inte vara man och att inte ha de egenskaper som tillskrivs män (Robertsson 
2001: 243). 

Under en lång tid har maskuliniteten inte utforskats eftersom den har ut-
gjort normen och setts som naturlig. I och med att feminismen kritiserade 
mannen som normgivare och det strukturella underordnandet av kvinnor bör-
jade mannen studeras inom den akademiska världen (Kusmin 2002: 16). Först 
ansågs endast en maskulinitet finnas, den mansroll som vi nu har som norme-
rande; en vit heterosexuell man ur medelklassen (Wallace Scott 1988d: 183). 
Den har stått som mall för hur män ska vara, bete sig och vilka värderingar de 
ska ha, men även den som historien har skrivits för och om. Med tiden kritise-
rades denna mansroll eftersom flera maskuliniteter ansågs finnas (Kusmin 
2002: 16f; Robertsson 2001: 243). Numera används begreppet i plural. I och 
med frångåendet av den singulära mansuppfattningen kom andra grupper som 
blivit uteslutna från historien och krävde att deras historia skulle berättas. Med 
tiden blev det klart att dessa grupper hade en annan historisk upplevelse än den 
vite heterosexuelle medelklassmannen (Wallace Scott 1988d: 183). 

Kön, värde och föremål 
Vad som redan har framgått är att det finns en värdeladdning mellan könen och 
deras tillskrivna egenskaper. Mannen och hans ”egenskaper” värderas högre än 
kvinnan och hennes ”egenskaper” (tex. Björk 1999: 102). I och med motsats-
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tänkandet har vissa egenskaper givits till könen där mannen beskrivs i positiva 
ordalag och där kvinnan får beskrivningar som härleds från mannen. Om man-
nen beskrivs som stark beskrivs kvinnan som icke-stark, dvs. svag, om mannen 
är aktiv är kvinnan passiv (Björk 1999: 23). Hirdman menar att denna värde-
laddning med ett motsatstänkande kan vara ett sätt att strukturera världen och 
skapa ordning i kaos (Hirdman 1988: 13). Enligt Nina Björk är det omöjligt att 
få en balans mellan könsvärderingarna eftersom manlighet och kvinnlighet 
skapas i relation till varandra och manligheten är mer värd än kvinnligheten 
(Björk 1999: 102, 176). Så länge som det finns en motsättning mellan könen 
kommer det ena könet och dess upplevelser betraktas som oväsentliga. 

Jag anser att detta värdeförhållande även kan överföras till föremål där fö-
remål som hör till kvinnan värderas mindre än föremål som hör till mannen. 
Föremål kan ha olika värden; ett handelsvärde (det kan bytas mot pengar), ett 
bruksvärde (det är användbart till något), ett konstnärligt värde (det uppskattas 
för sin skönhet eller liknande) osv. Men föremålen kan ändra värde och bety-
delse. Ett sådant tillfälle är när det museialiseras och kommer in i ett museums 
samlingar (Gjestrum 1999: 169; Kopytoff 1986: 173). Ett museialiserat 
föremål kan därmed ha en historia att berätta om tiden innan det kom till 
museet och en annan i och med intaget till museet (Gjestrum 1999: 169). När 
ett föremål hamnar på ett museum ges det betydelse, ifall det är ett 
arkeologiskt/historiskt inriktat museum får föremålet värde genom att det anses 
vara så signifikant att det måste bevaras för framtiden. Det anses ha en historia 
att berätta genom sig självt. Genom föremålet kan brukarna, människorna, 
komma fram. 

Vad händer då om föremål som kvinnan har använt inte museialiseras och 
visas i samlingarna? Om de inte finns där så ges implikationen att de inte är 
värda att visas, att de inte hade någon betydelse. Föremålen kan förlora 
”status” om deras brukare varit kvinnor. Som museibesökare tror jag att det 
kan vara svårt att se ifall vissa grupper saknas i utställningar. Vi är vana vid att 
tänka att vad som visas är bra och sant, att utställningsproducenterna har tänkt 
igenom utställningen och tagit med det väsentliga. Därmed kan det vara svårt 
att se ”glappen” som skapas när kvinnor inte finns med. 

Till historiska och arkeologiska museers försvar måste det poängteras att 
många material som tyg, skinn och trä har dåliga bevaringsmöjligheter medan 
andra som metall bevaras lättare. Därmed kan många föremål ha förmultnat 
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eller försvunnit på andra sätt. Om det var kvinnan som sydde kläder, lagade 
mat och hade hand om hemmet, så har många föremålskategorier försvunnit för 
henne och det kan vara svårare att visa hennes aktiviteter i utställningarna. 
Men det krävs en försiktighet med sådana förklaringar eftersom de antar att 
kvinnan hade traditionella sysslor och genom att tillskriva henne som utövare 
av dessa, så bidrar man till könsstereotyperna. 
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STEREOTYPER OCH ”DEN ANDRA” 

I detta kapitel diskuteras stereotyper och synen på ”den andra”. Här redogörs 
för begreppen, varför de används och hur de skapar bilder av utvalda grupper. 
Jag anser att dessa begrepp är viktiga som analysredskap eftersom kvinnan ofta 
sätts i en stereotyp position. Jag har främst använt mig av Michael Pickerings 
(2001) resonemang om stereotyper eftersom det är användbart i representa-
tionsanalyser av kvinnan. 

Att stereotypisera är att ge en grupp vissa karaktärsdrag som ses som all-
mängiltiga för hela gruppen (Pickering 2001: 4). Dragen kan finnas men nu 
anses alla äga dessa egenskaper och att de inte ändras över tid. Bilderna som 
skapas av gruppen är ofta felaktiga pga. sina påståenden om allmängiltighet. 
De är även värdeladdade eftersom den porträtterade gruppen ofta framställs 
som mindre värd än ”oss” (Pickering 2001: 10, 71). Därmed skapas en skillnad 
mellan de stereotypiserade och ”oss”. 

Varför används stereotyper? Stereotypisering är ett sätt att legitimera och 
behålla makt – en makt över värderingar, handlingar och beteenden. Stereoty-
per kan även ses som ett sätt att skapa ordning i världen, att sortera in männi-
skor i olika fack för att underlätta förståelsen av dem och omgivningen 
(Pickering 2001: 2ff). Detta är i och för sig bra men när stereotyperna accepte-
ras som sanna skapas ett underläge för de stereotypt avbildade. Att stereotypi-
sera är nämligen att ge en grupp vissa sämre egenskaper och därmed även en 
orsak för ”oss” att hamna i överläge gentemot dem. Stereotypisering är ett sätt 
att behålla en maktstruktur och samtidigt legitimera den (Pickering 2001: 3, 5, 
14). De som stereotypiseras hamnar i underläge eller som en marginell grupp 
(Pickering 2001: 5). 

Att sätta något/någon i motsatsförhållande till något annat/någon annan har 
redan tidigare nämnts i uppsatsen. Att göra detta är att sätta motsatsparten i en 
sämre position än den egna, det egna avskärmas till en utgångspunkt för åsikter 
om ”den andra” som finns utanför denna sfär. Detta kan sägas vara skapandet 
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av ”den andra”. Pickering anser att det är allt vanligare nu att tala om ”den 
andra” istället för stereotyper vilka han menar i princip är desamma eftersom 
man genom att stereotypisera någon vill skilja denna någon från sig själv 
(Pickering 2001: 47ff). Både män och kvinnor stereotypiseras även om det 
främst är kvinnan som sätts i positionen av att vara ”den andra”. de Beauvoir 
var den första att påstå att kvinnan var ”den andra” i förhållande till mannen 
vad jag har förstått. Hon menade att detta har skett genom att mannen alltid har 
sett sig själv som subjekt och därmed definierat kvinnan som icke-subjekt, 
”något annat” (de Beauvoir 2003: 13). Detta är ett sätt att underordna kvinnan. 

Stereotypiska uppfattningar om män och kvinnor och hur de bör vara är 
grundade på en tro att det finns vissa egenskaper och beteenden som de ska ha. 
Kvinnan har givits vissa drag som ett sätt att värdera och kontrollera henne 
samtidigt som hon underordnas mannen (Pickering 2001: 7). En sammanställ-
ning av hur kvinnor och män brukar framställas i utställningar visar kvinnor 
som svaga, vårdare, reproduktiva, ”naturliga”, passiva och tillhörande hemmet 
medan männen visas som starka, försörjare, producenter, ”kulturella”, aktiva 
och tillhörande den offentliga sfären (Sullivan 1994: 104; Belk & Wallendorf 
1997: 15; Grahn 2000: 195; Porter 1996: 105, 110). En vanlig stereotyp repre-
sentation av kvinnan är som bihang till mannen (Bergman 2001: 162; Jonsson 
1993: 19), mannen visas som aktiv i sin roll som bonde, fiskare och försäljare 
medan kvinnan finns med som dennes fru, trots att hon ofta hade en betydande 
roll i ”mannens” produktion. Så här porträtteras ofta män och kvinnor. Dessa 
representationer är traditionella till sin karaktär. Sullivan menar att genom att 
ge sådana roller eller kännetecken till en viss grupp så begränsas deras 
potential att utvecklas (Sullivan 1994: 103). 

Min uppfattning är att stereotyper, här stereotypiska bilder av kvinnan, 
fortsätter att existera i samhället eftersom en grupp tjänar på dess existens. Vårt 
samhälle styrs i det mesta av män vilka kan dra fördel av de stereotypa bilderna 
som refererar till kvinnans underordning och behöver därmed inte lämna ifrån 
sig makten. Många av författarna till den litteratur som lästs till uppsatsen 
menar att vi måste komma ifrån dessa stereotypa bilder av könen för att uppnå 
ett mer jämlikt förhållande där en grupp inte nedvärderas (ex. Lundgren 1993: 
47; Sullivan 1994: 103). Vi påverkas av de bilder vi har runt omkring oss och 
om då halva befolkningen porträtteras som mindre värda under ett långvarigt 
nötande så påverkar det gruppen. 
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MUSEERNA SOM ETT MAKTREDSKAP 

Museerna har i uppdrag att samla, vårda, visa och forska. De är delaktiga i an-
svaret att vara samhällets kollektiva minne. De ska bevara och levandegöra 
vårt kulturarv (SOU 1994: 51: 22ff; Bergman 2001: 162). Museerna kan sägas 
samla in föremål som vårdas för att bevaras och visas för allmänheten som ett 
sätt att berätta om det förflutna. Eftersom museerna ska fungera som samhällets 
samlade minne så bör det vara ett minne för alla. Vad händer om kvinnan inte 
finns med i museernas minne genom att hon inte visas upp via föremål (som 
ofta är fallet med utställningar)? Om hon inte finns med eller är underre-
presenterad så finns risken att hon ges mindre betydelse. Om enbart mannens 
aktiviteter och tankevärldar åskådliggörs och förvaltas i minnesbanken, där 
även han kan gestaltas stereotypt, så ihågkoms endast halva historien. Detta är 
att osynliggöra kvinnan, vilket är en av de kvinnorepresentationer som Scott 
talade om. Att osynliggöra kvinnan är att säga att hennes gärningar och upple-
velser inte är värda att ta med i berättelsen om det förflutna. 

Skapad historia 
Jag tror det är en vanlig uppfattning att ämnet historia och andra discipliner 
som behandlar tidigare perioder endast visar ”hur det var förr”, att det finns en 
sanning i det presenterade. Jag tror att många glömmer bort att denna repre-
sentation av det förflutna är skapad, att det är en tolkning gjord av en individ 
med egna värderingar och tycke. Detta gäller för alla - allmänhet, museiperso-
nal och akademiker. Därför är det viktigt att slå fast att det vi ser som historia 
är skapat (Bohman 1997: 9), det är konstruerat genom att vissa personer har 
funnit vissa områden intressanta och velat lyfta fram dessa ur ”historiens 
dimma”. Därmed är det möjligt att säga att kunskapen om tidigare epoker är 
beroende av forskares sociala, politiska och ideologiska värderingar eftersom 
ämnesinriktning ofta väljs beroende på intresse och värderingsgrund (Bohman 
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1997: 9). Att värderingar är viktiga för hur dåtiden tolkas beror på att tolkaren 
ofta lägger in sina egna värderingar i det som analyseras och därmed visar 
han/hon hur det förflutna ska uppfattas (Conkey & Spector 1998: 15). Åtmin-
stone inom arkeologin har det framkommit en insikt att forskaren ofta använder 
sin egen tids värderingar och föreställningar om tex. genusroller och applicerar 
dem på forntidens samhällen (Conkey & Spector 1998: 12, 20). Dessa 
föreställningar har formulerats som kunskap och används sedan i utställningar 
om forntiden (Kaplan 1995: 38). Jag vill poängtera att tolkningar aldrig är vär-
defria och att detta påverkar hur det analyserade uppfattas. Allt detta anser jag 
är viktigt att ha i minnet när man ska fokusera på museer eftersom de ofta upp-
fattas som neutrala platser där tidigare perioder representeras på ett objektivt 
och sanningsenligt sätt (Alzén & Hillström 1999: 11; Macdonald 1998: 1f). 

Museet, urvalet och representationen 
Det finns hos oss alla mer eller mindre en föreställning att utställningar är 
grundade på ”objektiva fakta” och att de visar ”hela berättelsen, hela san-
ningen” medan de egentligen är resultatet av kompromisser, värderingar och 
åsikter (men självklart även fakta och vetenskap) och valda delar av en större 
helhet (Ames 1992b: 49; Kaplan 1995: 37; Wallace Scott 1988a: 7). Det finns 
en fara att tro att det inte går att sammanblanda det som ses som vetenskapligt 
med det som uppfattas som politik och makt (Macdonald 1998:3). I utställ-
ningar kan museets aura som innehåller auktoritet och objektivitet användas 
som ett sätt att presentera det som visas som sant (Macdonald 1998: 1; Young 
1999: 148). 

Allt som visas på museer är resultat av ett urval och detta urval är viktigt i 
fråga om tolkningar och representation enligt min mening. Vid ett val har det 
valda befunnits vara av större vikt än det ratade. I valsituationen finns därmed 
en värdeladdning. I fråga om museer visas denna värdeladdning när vissa fö-
remål väljs ut som representanter för det förflutna, de visar vad som ska räknas 
som historia, men även hur det förflutna ska visas (Sullivan 1994: 101). Jag har 
här fokuserat på urval eftersom museerna genom det både implicit och explicit 
visar hur det förflutna ska ihågkommas, vad som är av betydelse. Detta urval 
resulterar i utställningar av de utvalda föremålen, så urvalen styr representatio-
nen av tidigare epokers människor. Urvalet finns också i utställningarna efter-
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som det även där sker ett val av vilka föremål som ska ställas ut (Porter 1996: 
108). Det finns alltid ett syfte med att välja ett föremål framför ett annat och 
det är oftast att det anses föra fram ett budskap bättre än något annat föremål. 
Urvalet skapar en bild av hur samhället såg ut och implicit vilka värderingar 
som fanns och finns nu. 

I urvalet finns en maktaspekt, den som styr urvalet styr historiebilden 
(Magnus 1994: 26; Pearce 1989: 8). Det är vanligt att den historia som visas på 
museer är smickrande för de styrande i samhället eller att vissa gruppers ver-
sion av tex. en händelse styr tolkningen av det skedda. När detta sker skapas en 
version av det förflutna och andra gruppers upplevelser ges inte utrymme. Jag 
påstår att museerna kan fungera som redskap för de styrande i samhället eller 
de dominanta grupperna i samhället. Genom museerna visar därmed 
”samhället” vad det anser vara av vikt (Bohman 1997: 9). Det visar sina värde-
ringar och en bild av det förflutna som passar bäst (Sullivan 1994: 101; Kaplan 
1995: 38). Dessa värderingar och representationer får legitimitet dels genom att 
det är museet som institution som visar upp dem, dels genom att värderingarna 
och representationerna visas i en förfluten miljö – fanns dessa värderingar och 
representationer redan då så måste de ha en viss giltighet eftersom de har klarat 
tidens tand. 

Den som definierar världen har makten att påverka andras sinnen, deras 
uppfattningar om omvärlden och andra människor (Riegel 1996: 85). Museerna 
kan ses som redskap för att legitimera vissa förhållanden, värderingar och för-
hållningssätt (Mayo 1994: 59; Fahy 1999: 83; Ames 1992a: 22). Eftersom mu-
seerna har en aura av auktoritet och sanningsbärare så tas dessa budskap emot 
utan större kritik, förutom av de som påverkas negativt av dessa budskap och 
värderingar. De som utestängs eller felrepresenteras får istället känna sig stig-
matiserade av samhället. 
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REPRESENTATION 

Att representera någon är att företräda och fungera som ett ombud för denna 
person. På museerna skapar utställningsmakarna representationer av de männi-
skor som levt före oss i en skapad miljö som ska få oss nutida människor att 
”se” den dåtida människan. Museerna är den dåtida människans ombud. Att 
vara ombud eller representant för någon annan är att äga makt över hur denne 
någon ska gestaltas och uppfattas av andra. 

Museerna har fått kritik under senare tid för att deras utställningar utgår 
från den vite mannens norm och att de antingen inte alls haft utställningar med 
representationen av andra grupper i samhället och andra kulturer eller att dessa 
representeras felaktigt eller stereotypt (Sullivan 1994: 105; Young 1999: 148; 
Kaplan 1995: 37). I sådana utställningar har kvinnans del i samhällsutveck-
lingen och kulturen undervärderats i förhållande till mannens (Magnus 1994: 
11; Porter 1996: 106). 

Det finns risker med representationer. Om den som representerar inte har 
tillräckligt stor kunskap om eller insikt i den representerade gruppen kan det 
visade bli stereotypt där vissa ”karaktäristika” blir allmängiltiga för hela grup-
pen. Den representerade fungerar som en representant för alla inom samma 
grupp, vilket gör att det sker en stereotypisering. Om en kvinna visas som 
bondfru i en utställning om jordbruket så ses hon som representant för alla 
bondmoror, hon ses som utvald och att alla andra bondmoror var likadana som 
henne och hade samma liv. Så är det självklart inte; vissa var mer välbärgade, 
det fanns sjukliga kvinnor, kvinnor med och utan barn, ensamma och gifta 
kvinnor. Detta är viktigt att komma ihåg, kvinnor har aldrig varit en enhetlig 
grupp liksom andra grupper som representeras i utställningar. Oftast blir repre-
sentationerna av kvinnor i utställningar traditionella kvinnostereotyper (Porter 
1996: 105), de visas som maka, mor, vårdare, passiva – dvs. de roller som 
nämndes i kapitlet om stereotyper. Mannen stereotypiseras istället som motsat-
sen till de kvinnliga ”egenskaperna”. Dessa framställningar av könen verkar 
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vara generella, de finns i utställningsanalyser i Sverige och utomlands (Jonsson 
1993; Porter 1996: 105). Tidigare kunde kvinnan vara osynlig, hon blev inte 
representerad alls, men med tiden har museer gjort en ansträngning och försökt 
inkorporera kvinnan och hennes liv och upplevelser i utställningarna (Jonsson 
1993: 11). Men antingen adderas hon till den ”vanliga” historien och verkar 
därmed som ett tillägg utan större betydelse för samhället, kulturen eller vad 
som visas i utställningen (Jonsson 1993: 13), eller så har hon fortfarande de 
stereotypt tillskrivna egenskaperna som givits henne under lång tid (Porter 
1996). I utställningarna förutsätts mannen vara norm och kvinnan läggs till, det 
han gör ses som den ”riktiga” historien medan kvinnan mest skötte hemmet 
(Bergman 2001: 162). Återigen har vi en värdeladdning mellan könen vilken 
även brer ut sig till att omfatta de föremål som förknippas med dem vilket har 
nämnts i genuskapitlet. 

Men vad händer om det sker en fel/sned/underrepresentation av kvinnor 
som grupp? Sullivan menar att dels förnekas besökaren information som be-
hövs för att ge en fylligare bild av det utställda ämnet, dels antyder utställ-
ningsproducenterna att denna grupp är av mindre värde och inte betydelsefull 
för samhället i stort (Sullivan 1994: 103). För kvinnliga besökare kan utställ-
ningen kännas förolämpande och de känner sig eventuellt stigmatiserade av 
museet. Att ges erkännande och få en värdig representation i utställningar är 
viktigt för alla grupper. Genom att visa att kvinnor har varit betydelsefulla för 
samhällets utveckling visas en fullständigare bild av det förflutna, men samti-
digt ges även kvinnor som grupp ett erkännande om tidigare kvinnors insatser 
(Magnus 1994: 11f). Detta tror jag är viktigt eftersom man genom att påvisa ett 
samband mellan det förgångna och nuet skapar kontinuitet, en känsla av ge-
menskap och identifikationsmöjligheter. 

Att inte finnas med alls i en utställning är även det en slags representation. 
Om kvinnan inte visas överhuvudtaget i utställningarna ges antydningar om att 
hon inte har funnits med i historien eller inte gjort något värt att nämna. För att 
få en mer fullständig bild av det förflutna måste osynliggörandet av kvinnan 
upphävas och kvinnans del i samhällsutvecklingen och upplevelser måste re-
presenteras (Bergman 2001: 163ff). Här finns en maktaspekt, som tidigare har 
nämnts är den som styr insamlingen samt den som skapar utställningarna i en 
maktposition där denne kan bestämma vad som ska ses som ”viktigt” i utställ-
ningen. Om denne person medvetet eller omedvetet väljer att inte ta med före-
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mål som hör till kvinnan eller väljer att ge dem och henne mindre plats eller 
betydelse i utställningen, så verkar denne person för att undervärdera kvinnan 
som aktiv agent i historien. Den som styr utställningarnas utseende styr även 
besökarens syn på det förflutna, nuet och kvinnans roll i båda. 

Är museerna medvetna om att deras representation av kvinnan är bristfäl-
lig? Jag skulle vilja säga att en del är medvetna och en del inte, men sedan är 
frågan hur intresserade de är av att göra något åt det. Det kan vara svårt att 
arbeta in ett genusperspektiv i utställningsskapandet och för att det ska lyckas 
måste ledningen för museet vilja ha en förändring. Jag tror att det är svårt att få 
en så genomgripande förändring i ett strukturellt tänkande om inte de styrande 
är engagerade i frågan. Jag utgår från att alla institutioner har en värdegrund, 
vissa värderingar som på olika sätt visas i deras agerande gentemot omgivning-
ens olika grupper. Dessa har ofta en motsvarighet i samhällets värderings-
grund. Även om museerna har fått i uppdrag att uppmärksamma den kvinnliga 
kulturen från regeringen (Bergman 2001: 170), så kommer det inte få genom-
slag om inte en grundläggande omstrukturering sker av samhällets ojämlika 
värdering av de två könen. Museerna speglar endast samhällets värderingar. 
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PRESENTATION AV UTSTÄLLNINGARNA 

Som empiriskt material har två utställningar valts på två länsmuseer, Upp-
landsmuseet och Länsmuseet Gävleborg, samt en utställning på universitets-
museet Gustavianum i Uppsala. Jag valde utställningar från länsmuseer efter-
som jag ville ha utställningar från museer som var jämförbara i fråga om resur-
ser och kunskap. Jag ville helst analysera forntidsutställningar men eftersom 
Upplandsmuseet inte har någon forntidsutställning lades Gustavianums utställ-
ning till. 

Till utställningarna hör texter som senare analyseras. Av Upplandsmuseets 
utställningstexter behandlar jag endast de som har en kvinno- och mansfram-
ställning, på Gustavianum diskuteras endast montertexterna av samma orsak 
som ovan. Ett undantag sker med Länsmuseet Gävleborgs texter, här medtas 
texter som hör till montrar och broschyrer. Att detta inte skett med de andra 
utställningarna beror på att jag inte hittade några broschyrer på museerna i 
samband med mitt besök där. 

Jag vill analysera basutställningar eftersom jag anser att de borde vara mer 
genomtänkta än tillfälliga utställningar då de ska ”hålla” ett antal år, men i och 
med att Upplandsmuseet inte har en basutställning om forntiden, valdes där en 
tillfällig utställning om torp. När jag besökte utställningarna hade jag med mig 
ett antal frågor som jag sedan ställde till utställningarna. Jag besökte Upp-
landsmuseet och Gustavianum 2003-12-09 och Länsmuseet Gävleborg 2003-
12-21. 

Det har varit svårt att göra denna presentation. Den första svårigheten var 
att beskriva utställningarna på ett sätt som dels får läsaren att ”se” utställning-
arna, dels att beskrivningarna ska vara så fria från mina egna värderingar som 
möjligt. Sedan har vi frågan hur mycket som ska tas med i beskrivningen. Jag 
kan inte ta med allt i utställningen eftersom beskrivningarna då skulle bli för 
långa, men det finns en fara i att göra ett urval eftersom urvalet kan vara grun-
dat på personliga värderingar vilket kan påverka analysen. Jag har använt ett 
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deskriptivt skrivsätt eftersom jag vill försöka skapa en bild av hur utställning-
arna såg ut. Jag vill poängtera att detta är hur jag uppfattade utställningarna, 
deras syfte kan ha varit något annat men jag måste utgå ifrån min upplevelse 
och förståelse av dem. 

Länsmuseet Gävleborg: Spår av liv 
På Länsmuseet Gävleborg valdes deras arkeologiska basutställning Spår av liv 
som analysobjekt. Den har i broschyrer underrubriken Jägare, bönder, smeder. 
En utställning om vår historia. Utställningen gjordes 1995 av antikvarien Ann 
Nielsén och museets arkeologer. 

Utställningen finns på museets första våning, rätt långt in. På samma vå-
ning påträffas även en utställning om bondelivet. Utställningen står i ett relativt 
stort rum målat i en djupröd färg. Längs väggarna är glasmontrar med föremål 
och korta texter utplacerade. Vid föremålen finns textremsor med föremålets 
benämning. I rummet står tre fristående montrar, två med trämodeller ovanpå. 
Ena långväggen består av en glasmonter med båtar som täcker hela väggen. 
Det finns två runstenar och en kyrkoport som fristående föremål. 

Förutom den text som fanns i samband med montrarna hade museet två 
broschyrer, Spår av liv. Jägare, bönder, smeder. En utställning om vår historia 
och Spår av liv. Jägare, bönder, smeder. En utställning om vår historia. 
Smeder, där den första kan ses som en introduktion till utställningen och den 
andra som en fördjupning om järnbruk. Broschyrernas information redogörs 
för i den löpande texten. Dessa broschyrer fann jag i utställningen, men jag vet 
inte ifall det fanns fler. Vem som är ansvarig för dem eller tryckår står inte på 
dem. Spår av liv fanns i en låda utanför utställningen och redogör för utställ-
ningens syfte. Enligt den vill museet visa att ”historien inte är trappstegsfor-
mad, utan att människans sätt att leva och skaffa sin försörjning flyter in i var-
andra” (Spår av liv). De har använt sig av tre teman: jägare, bönder och sme-
der. Om jägardelen får vi veta att en boplats har använts som modell, att de 
människor som bodde där var säljägare och att deras skiffer- och flintredskap 
visas i en monter. Museet har även gjort en krukvägg med krukor inspirerade 
av keramik som hittats på en annan boplats. Vidare berättas om en plats, 
Hedningahällan, som har utsatts för olika tolkningar av de fynd som har hittats 
där. Om bönder får vi veta att museet har gjort en modell av ett långhus, att 
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storbönder byggde stora hus och att de visade föremålen användes både dagli-
gen och till festligheter. I texten om smeder berättas att de använde myrmal-
men för att göra ämnesjärn av hög kvalitet och att järnet gav en rikedom som 
återspeglas i gravarna – de rika männen har svärd och vapen medan kvinnorna 
har bronssmycken och pärlor (Spår av liv). De utställda båtarna nämns kort. 

Den första montern har titeln Jägare, stenålder och har tre texter. En text 
handlar om ett skifferhänge som hittats i Gästrikland. Den andra behandlar 
stenyxor – att de användes av människor för 8000 år sedan som vapen och i 
eventuella ceremonier. Den tredje texten berättar att någon skapade redskap av 
sten. De föremål som finns i montern är olika typer av yxor, dolkar, spjut- och 
pilspetsar, keramik, knacksten och en skalle av en drunknad man (enligt bifo-
gad text). Bredvid denna monter finns en mindre med texttiteln 
Hedningahällan som berättar att vi inte vet vilka människorna som uppehöll 
sig där var, vår kunskap kretsar kring deras föremål. På samma vägg finns kru-
kor som halverats på längden fastsatta i rader efter varandra. Texten berättar 
hur de dekorerades. 

I utställningsrummets mitt finns tre fristående montrar. Den ena har ovanpå 
glaset en trämodell av hur en boplats från 2800 f Kr kunde se ut. Den visar en 
kulle med tre hyddor uppsatta. Utanför en av hyddorna ligger en kruka 
omkullvält på marken. Texten som hör till montern är skriven ur ett ”vi-per-
spektiv” där de som talar är de forntida människorna. Där står att de byggde 
sina hem och röjde marken omkring. Deras hyddor var av sälskinn. De sjöng 
sånger om spjut, bågar, pilar, nät och klubbor. Vidare berättas vad de åt. I 
montern ligger småsten som ett lager och i det finns flintredskap, spjut- och 
pilspetsar, skrapor, en flåkniv, krukdelar och en hålmejsel. Den andra fristå-
ende montern visar en trämodell av ett hus med en djurdel som tar upp halva 
husdelen. Djurdelen har inget tak och man kan se in ned i deras avdelning där 
djuren står. Montern har ingen text. 

Den sista av de fristående montrarna har en broschyr utlagd om smeder. På 
glasytan finns två abstrakta metallfigurer utan utpräglad könstillhörighet och 
en ugn. Den ena figuren sitter ned och vilar huvudet i handen. Den andra står 
upp och håller ett långt redskap som rör om i ugnen. I montern finns sand och 
vad som ser ut som sten, men som troligen är slagg eller malm. I broschyren 
om smeder under järnåldern berättas att människorna började bosätta sig på 
bestämda platser där husen fungerade som kombinerade bostäder, förråd och 
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fähus (som huset i den förra montern – min anmärkning). Vi får information 
om deras boskap och vilken mat de åt. I broschyren står det att textilhantverket 
var viktigt och tidskrävande och att ”[m]an spann garn av ull och lin, och 
vävde tyger till kläder och andra nödvändigheter. Man ägnade sig även åt järn-
smide, skinnberedning och trähantverk”(Spår av liv. Smeder). Om familjelivet 
att släkten var viktig, att jorden kunde ärvas av både män och kvinnor och att 
de bodde på samma plats under en lång tid. Skriften relaterar till järnframställ-
ningen och skriver att framställarna av järnet av mycket skickliga (Spår av liv. 
Smeder). Angående järnframställningen får vi veta att ”[d]en skicklige, erfarne 
järnframställaren kunde lätt se var malmen fanns att hämta” (Spår av liv. Sme-
der). Det berättas hur han kunde kontrollera malmens kvalitet och hur järnet 
framställs. Järn har framställts på flera ställen i Gästrikland vilket redogörs för. 
Slutligen får vi veta att smeden har haft en statusställning i Gästrikland under 
en lång period (Spår av liv. Smeder). 

Bakom dessa montrar står en glasmonter som tar upp en hel vägg. I mon-
tern finns sand och vass tillsammans med kulliga stenar som ger en känsla av 
en sandstrand. I montern ligger rester av två båtar med modeller av hur båtarna 
kunde ha sett ut i oskadat skick tillsammans med texter och två bilder. I den 
första texten behandlas stockbåten, den första av båtarna. Där står att de har 
använts från stenåldern fram till våra dagar och vilka redskapen var. Den andra 
båten kallas Björkebåten (efter fyndort). Dess utseende beskrivs och den date-
ras till 400-talet e Kr. Den hade paddlats av fyra män. I monterns högra del 
finns två bilder på vikingatida skepp där en har en besättning av män. Texten 
säger att dessa båtar hade både åror och segel och kunde ta tunga laster. 

På en kortsida står en kyrkport och fragment av två runstenar. Dessa är inte 
medtagna i analysen. På samma vägg finns en monter innehållande ämnesjärn 
och slagg. Texten talar om att detta är Kråknäsjärnet, dess fyndort, kvalitet och 
utseende. Texten ställer frågan varför ämnesjärnen har lagts ned på samma 
plats under en lång tidsperiod. 

På den sista väggen finns tre montrar. Den ena har titeln Smeder, vikinga-
tid. En av texterna behandlar ett av de utställda föremålen, en järnring med 
böjda piggar riktade mot dess centrum. Den hittades tillsammans med en järn-
hammare och tros ha använts i magiskt syfte. En annan text refererar till vissa 
av föremålen – svärd, olika typer av spännen och pärlor. Den skriver att svär-
den kan vara bloddrypande vittnen om människors ondska och rädsla, men att 
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de även kan ses som en del av en fåfång mans klädesdräkt. Den berättar att 
spännbucklorna och de andra spännena användes till kvinnornas klädesdräkt. 
Den tredje texten säger att man genom gravarna kan se de dödas ställning i 
livet och de efterlevandes kärlek till den döde. Föremålen i gravarna sägs vara 
praktfulla smycken, svärd, betsel och sporrar, men att det även kunde finnas 
saxar, nycklar och annat. Den sista texten i montern handlar om en glödpanna 
som hittades i Gästrikland men som kommer från 800-talets Iran. Förutom de 
föremål som nämnt fanns i montern även pilspetsar, yxor, en kam, armbyglar, 
en kedja, pärlor och spelbrickor. På samma vägg finns en liten monter med en 
silverskatt. Texten till montern talar om när skatten fanns, att den daterats till 
1080-tal, vad den innehåller och lite om smyckenas ornamentik. 

Den sista montern kallas Bönder, järnålder och innehåller många föremål; 
grytformar, en kittel, tång, bryne och eldsslagningssten, ämnesjärn, spännen av 
olika slag, en skära, en kedja tillsammans med en gryta, en nål, delar av en 
vinskopa, en sax, sländtrissa, knappar, en pärla och en nyckel. Montern har 
fyra texter där den första har ett ”vi-perspektiv” som berättar att de byggde hus 
och hur de gjorde det. Den andra beskriver hur husen såg ut på insidan. Den 
tredje handlar om en vinskopa funnen i en grav. Den fjärde texten handlar om 
årder till plöjning, om att gödsla åkrarna som gav mat. Sedan står det om annan 
mat. Den talar även om gravhögar, att de stod i närheten för att skydda de le-
vande och för att markera deras rätt till området. 

Upplandsmuseet: Två torp. Landsarkivet 100 år 
På Upplandsmuseet analyserades en tillfällig utställning som finns på museet 
under perioden 13 september 2003 till 14 maj 2004. På informationstexten står 
inte när utställningen är gjord, men den är troligen gjord år 2003. Utställ-
ningsidéen hade enligt informationstexten skapats av Landsarkivet och Upp-
landmuseet men utställningsformen var gjord av Kerstin Lind och Agnetha 
Petterson, antikvarier men Lind är även museipedagog på Upplandsmuseet. 
Utställningen är rätt liten till formatet, den har endast några kvadratmeter till 
sitt förfogande men den känns inte alltför hoptryckt. Att utställningen är stor-
leksmässigt liten kan bero på att den är tillfällig. Enligt en utställningstext vill 
utställningen visa hur det var att leva på ett torp förut och att den visas nu ef-
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tersom arkivhandlingarna som utställningen grundar sig på kommer ifrån 
Landsarkivet vilket firar 100-årsjubileum år 2003. 

Utställningen har foton på torp och nuvarande ägare, annonser om torp, 
kartor och modeller över torpen Båtsmanstorp och Dagsverkstorp sedda snett 
ovanifrån. Det finns även en monter med en båtsman som kunde vara ägare till 
ett torp, en interiör över ett kök med en torparhustrus ägodelar och texter som 
behandlar detta. Det finns två fotografier över de nuvarande ägarna till de två 
exempelförda torpen, på det ena fotot finns en man, på det andra en medelål-
ders man och kvinna. Dessa kommer inte att räknas med i analysen eftersom de 
ses som faktauppgifter (torpägare). 

I modellerna av hur torpen Båtsmanstorp och Dagsverkstorp hade kunnat 
sett ut är små figurer utsatta. I Båtsmanstorpsmodellen ses två hus, får ute i en 
hage, träd som omger husen, en brunn. En man står med en spade vid åkern 
redo att börja gräva medan en annan sitter ned på en bänk. I denna modell finns 
ingen kvinna med. I Dagsverkstorpsmodellen finns tre hus, en gris och en häst 
utomhus. En kvinna står på gräsmattan utanför bostadshuset men hon gör inget. 
Vid vedkubben står en man och hugger ved och vid höloftet står en annan man 
med en grep redo för att slänga upp höet på loftet. 

Utställningen har en monter med en sittande mansdocka i sjömanskostym 
på en stol med en låda fylld av brev och fotografier på en sjömansbesättning i 
knät. Han ska föreställa en båtsman, en vapenför man som valts ut av bönderna 
i omgivningen för att tjäna kronan och kungen enligt texten. Vidare finns en 
köksinteriör från ett torp med överskriften Torparhustru Cajsa Greta Anders-
dotter. Ingen kvinna är avbildad på något sätt, utan man ser ett fönster med ett 
bord under. Där står en kaffekanna, mat och troligen ett par strumpor som hål-
ler på att stoppas. På golvet står en spann och ett par damskor medan ett par 
handdukar och en trolig filt hänger på väggen. Totalt finns en kvinna och fem 
män i utställningen (borträknade fotografierna på torpägarna och de som 
mansdockan hade i lådan). Man skulle kunna lägga till torparhustrun, men hon 
finns inte själv med utan representeras av sina föremål. 

Texterna som hörde till utställningen kan sägas falla i två kategorier, en 
som rör enbart torp och inte är av någon nytta för oss och en som rör represen-
tationen av den kvinna och man som får representera torpare för oss. Jag be-
handlar här texterna som rör båtsmansmontern och köksinteriören eftersom de 
andra texterna inte tar upp kvinnor eller män specifikt. 
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I båtsmanstexten beskrivs vad en båtsman är, att de fick ett torp att leva i 
mot att de var tillgängliga för kronan. Mannen som dockan ska föreställa, Lars 
Eric Mattson Dunder, beskrivs med ålder och utseende. I texten till Torpar-
hustru Cajsa Greta Andersdotter behandlas dels hennes levnadsöde, dels hur 
livet som torparhustru rent generellt kan ha varit. Texten berättar hur gammal 
hon var när hon dog, vem hennes far var och om hennes yrkesliv. Sen beskrivs 
hennes personliga liv, att hon fick en oäkta son som dog som liten och att hon 
gifte sig med en elva år yngre dräng. Några år efter att hon hade dött gifte han 
om sig. Sedan berättar texten att livet som torparhustru var svårt, att de skulle 
sköta hem och barn, de egna djuren och jorden, samt att kvinnorna ibland fick 
göra dagsverken. Slutligen nämns barnen, att de fick hjälpa till i hushållet. 

Gustavianum: Svensk forntid och medeltid 
På Gustavianum finns en basutställning om Sveriges forntid och medeltid som 
gjordes 1996-1997. Den är skapad av arkeologen Frands Herschend och arki-
tekten Björn Ed. Utställningen är satt i ett stort luftigt rum på en våning högt 
uppe i museet, så det kan vara lätt att missa den pga. dess läge. Syftet med ut-
ställningen är att genom objekt, bildframställningar och text visa Sveriges 
forntid och medeltid. Utställningen har montrar med olika tidsperioder repre-
senterade via föremål, text och bilder. Det finns modeller över husutvecklingen 
och över landshöjningen från stenålder och framåt. Två dockor visar kvinno-
klädesdräkten under två århundranden. I mitten av utställningen finns en båt-
grav med två montrar med föremål, dessutom står montrar med runstavar i 
början av utställningen. Texterna i utställningen är på svenska och engelska, 
men jag har endast läst de svenska texterna. Eftersom husmodellerna och land-
höjningsmodellerna enbart visar just detta är de inte medtagna i analysen, det-
samma gäller runstavarna. Därmed beskrivs istället montrarnas innehåll, dock-
orna, båtgravsmodellen och texterna som hör till dem. 

Utställningen har sex montrar med lika många tecknade bilder. På bilderna 
finns både kvinnor och män avbildade, men ibland är figurerna oskarpa i kon-
turerna, så det kan vara svårt att avgöra vilket kön de har. Det finns dock fler 
identifierbara män än kvinnor på bilderna samt ett par barn. Bilderna visar sce-
ner från begravningar, inomhus- och utomhusbilder. 
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På stenåldersbilden är det svårt att avgöra könet på de avbildade, men 
några lagar mat, några ska till att slakta ett nötdjur och några sitter ned och 
arbetar med redskap medan barnen leker. Där är alla de avbildade aktiva på ett 
eller annat sätt. På bronsåldersbilden visas en begravning, en man ligger på 
likbålet, en kvinna och ett barn står stilla bredvid medan fem män och en 
oidentifierbar person står lite vid sidan av. En av männen håller en fackla, redo 
att tända gravbålet. Här är endast en person, man, aktiv. 

I en monter om äldre järnålder visas en bild där en kvinna ligger i en grop 
och snart ska begravas. I graven finns förutom henne föremål och en uppdukad 
måltid. Bredvid gropen står två män med redskap i händerna, en kvinna och ett 
barn samt en trolig man med något tungt i händerna. En bild visar en båtbe-
gravning där båten nästan har fått hela taket lagt. Tre män arbetar med detta. 
Bilden som hör till en monter om ornamentik visar män och kvinnor i en sal. 
Vid eldstaden står en man nedåtböjd och rör om i elden. Till höger står två 
kvinnor och håller upp ett stort tygskynke. Vid ett bord bakom eldstaden står 
tre män med vågar, troligen är de handelsmän, och pratar med en kvinna. På en 
stol eller bänk sitter två personer, en man och en oidentifierbar person, och 
dricker medan de pratar. På bilden som hör till medeltidsmontern visas Salu-
hallen vid nutid med två ej könsbestämda personer utanför. De två dockorna 
som föreställer kvinnor med klädesdräkter från 100-talet e Kr och 800-talet e 
Kr tittar antingen nedåt eller lite åt sidan. 

Texterna som hör till montrarna har ett poetiskt anslag och de är inte så in-
formativa utan mer fragmentariska. De ger korta inblickar i livet under andra 
tider, om begravningssätt, om hus, ornamentik och status. De föremål som 
fanns i utställningen hade anknytning till texterna till montrarna. De var dels 
redskap som kan sägas höra till perioden, men till största delen hade föremålen 
anknytning till gravarna såsom svärd, glas, keramik, dräktspännen, pärlhals-
band och andra föremål som brukar återfinnas som gravföremål. Dessa brukar 
även variera beroende på ifall det var en kvinna eller man som begravts. En del 
av föremålen var därmed könsbundna medan andra inte var det, som tex. ler-
klining som bildas när leran i hus bränns. 
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ANALYS AV UTSTÄLLNINGARNA 

Utställningarna har redan beskrivits i presentationen av dem, men en viss upp-
repning sker här för att underlätta resonemanget. Analysen bygger delvis på de 
frågor som har ställts till utställningarna när de besöktes och dessa frågor finns 
som tidigare nämnts som bilaga i slutet av uppsatsen. I nedan text använder jag 
mig av insikterna från teorikapitlen, men jag refererar inte här till dessa kapitel 
specifikt. 

Museiutställningarnas kvinnorepresentation 
Hur många kvinnor fanns representerade på något sätt i utställningarna i för-
hållande till antalet män? I Upplandsmuseets utställning fanns fler män än 
kvinnor, detsamma gäller för Gustavianums utställning även om det var svårt 
att identifiera vissa figurers kön. Länsmuseet Gävleborg hade två metallfigurer 
som jag tolkade som män. Det finns en broschyr om smeder och den ene rör 
om i vad som ser ut som en ugn vilket gör att jag får associationer till en smed. 
Att jag ser den andra figuren som man beror på att den liknar den stående figu-
ren. Här är det mina egna fördomar och förförståelse som säger mig att figu-
rerna är män eftersom den ene utför en syssla som kodas som ”manlig”. I litte-
raturen påstås att männen representeras oftare än kvinnorna vilket även är sant 
i dessa utställningar. 

Hur har kvinnorna framställts? Är det någon skillnad på hur männen fram-
ställs och kvinnorna? Är representationerna stereotypa, dvs. är deras göromål 
”traditionella” mans- och kvinnosysslor? 

I modellerna över torpen i Upplandsmuseets utställning anser jag att kvin-
nan framställs som passiv vid jämförelse med männen. Hon tittar ut över går-
den medan männen visas som aktiva. I köksinteriören finns inte kvinnan med. 
Det kan ses som ett exempel på att kvinnan osynliggörs eftersom hon inte finns 
med som person, vilket båtsmannen i utställningen gör (via en docka). Hon kan 
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även ses som mindre värd eftersom hon inte ges utrymme i egenskap av egen 
person. Om vi jämför Upplandmuseets texter om båtsmannen och torparhust-
run så anser jag att båtsmanstexten framstår som mer faktafylld och opersonlig 
än texten om torparhustrun. Det beror kanske på att det behövs mer förklar-
ingar om vad båtsmän var och vad de gjorde. Texten om torparhustrun upple-
ver jag som mer personlig; vi får veta fakta om hennes liv, att hon arbetade 
som piga, vem hennes far var, hennes utomäktenskapliga barn och att hon gifte 
sig – inget av detta fick vi veta om båtsmännen, deras beskrivning talade om 
vad de gjorde. Något som jag upplever som märkligt är att vi får information 
om hennes make och hennes far men inte hennes mor. Visserligen kommer 
uppgifterna från Landsarkivet vilket kanske inte hade uppgifter om hennes mor 
men jag upplever att tyngdpunkten vilar på vilka männen var i hennes liv och 
inte på henne själv. I denna text har kvinnan förknippats med hemmet och det 
personliga medan mannen i utställningen sammankoppas med det offentliga 
(det utanför hemmet). Här är motsatsparen där kvinnan och mannen förknippas 
med motsatta positioner eller attribut. 

I Gustavianums utställning visas männen som aktiva – de tillverkar eller 
har redskap i händerna, slaktar djur, ska tända likbål, arbetar med en båtbe-
gravning och köpslår. Kvinnorna står vid begravningarna tillsammans med 
barn vilket ger dem rollen som mödrar och omhändertagare, annars som mat-
lagare men även som eventuella köpare. Vissa av framställningarna kan ses 
som stereotypa, stenåldersbilden och begravningsbilderna, men det finns även 
andra mer jämställda som kvinnorna som köpslår och att de kunde begravas 
rikt. Vi har även de två dockorna, de har ingen speciell framställning, men det 
är positivt att de är med i utställningen. Orsaken till att museet har valt att visa 
kvinnodräkter och inga mansdräkter vet vi inte, det kan bero på allt från att de 
har en större kunskap om kvinnodräkternas utseende vid dessa perioder till att 
det är ett medvetet sätt att få en balans i utställningen från ett genusperspektiv. 
På stenåldersbilden syns olika individer utföra olika sysslor. Eftersom bilden är 
suddig i konturerna är det lätt att dra slutsatsen att matlagarna är kvinnor och 
att de andra grupperna består av män. I texten står ingenting om kvinnan för-
utom att det finns rester efter hennes matlagning. Detta skulle kunna ses som 
ett exempel på en stereotypisering av könens uppgifter, men den uppvägs av en 
mening i texten om att det kanske är vi som drar egna slutsatser om könsupp-
delningen. Här har vi ett bra exempel på att utställningsproducenterna har varit 
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medvetna om genusproblematiken. Som besökare ”hajade” jag till när jag läste 
texten eftersom jag först hade sett bilden och tänkt att den var stereotyp i sin 
framställning. Texten fick mig att tänka efter och inse att det likaväl kan vara 
jag som gör figurerna vid elden till kvinnor, att det är mina egna fördomar som 
säger mig att matlagning uppfattades som en sämre syssla än att slakta djuret 
som sedan ska ätas. Då kan dessa sysslor ha varit lika mycket värda. 

Texterna i Gustavianums utställning känns i många fall som genusneutrala; 
de talar om husbränning, om redskap som använts, om impulser som spreds via 
aristokraternas nätverk. Men det finns även andra berättelser. En text talar om 
begravningar, att det gick en trend bland de välbärgade att begravas rikt. Då 
fick männen med sig vapen i graven och kvinnogravarna blev rikt försedda 
först när mannens status funnit andra uttryck. Detta finner jag märkligt, att 
museet visar kvinnan som ett tecken på mannens status. Jag har den uppfatt-
ningen att det finns andra teorier som säger att kvinnan kunde begravas rikt 
som tecken på hennes börd eller ställning, men det tas inte upp i texten. Här 
krävs en arkeologisk kunskap för att inse att detta är en teori som har valts 
framför andra. Angående båtgravar står det att både kvinnor och män begrav-
des i sådana och vilka föremål som kunde medfölja. Här ges både mannen och 
kvinnan uppmärksamhet. I texterna som specifikt hör till båtgraven omtalas 
föremålen, att de kunde vara föremål som påvisade ägarens släktskap med gu-
darna. Detta gäller för både män och kvinnor, men eftersom föremålen som 
visas förknippas med mannen (det låg en man i båtgraven) kan en slutsats dras 
av texten att det är männen som är besläktade med gudarna och inte kvinnorna. 

Länsmuseet Gävleborgs kvinnorepresentation kan sägas vara närapå obe-
fintlig även om hon nämns i texter och genom föremål. Även mannen är fattigt 
representerad i utställningen, men han visas ändå via metallfigurerna. Den ene 
är där gestaltad som aktiv. Här är kvinnan osynlig, men jag ser inte detta som 
ett tecken på att museet ”glömt” kvinnan utan som ett medvetet sätt att försöka 
undvika att hamna i traditionella kvinnoframställningar. Detta baserar jag på 
att även mannen är frånvarande i utställningen. 

Deras texter kan delas in i två grupper; de som finns i själva utställningen 
och de som finns i utställningens broschyrer. De första försöker konsekvent att 
utesluta varje omnämnande av män och kvinnor. Det har inte varit möjligt att 
genomföra men jag anser att det märks att utställningsproducenterna har haft 
det i åtanke vid skapandet av utställningen. Kvinnor och män nämns i texterna 
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men då antingen som ”människor” eller endast som brukare av redskap eller 
föremål. Broschyrerna osynliggör kvinnan. I broschyren Spår av liv redogörs 
för de tre teman som utställningen har: jägare, bönder och smeder. Redan här 
har vi en uteslutning, temana är skrivna i maskulinum och även om vi kanske 
förstår att dessa bönder även hade kvinnor vid sin sida så verkar de inte ha 
gjort någon nytta eftersom de inte nämns i texten. I broschyren nämns förutom 
smeden inte vem som brukade utställningsföremålen, vilket kan vara ett sätt att 
inkludera kvinnan i historien. Genom järnet skapades en rikedom som speglas i 
gravarna. Här har vi ett omnämnande av kvinnan men som passiv agent. Det är 
inte hon som har skapat rikedomen utan hon får endast fungera som en spegel 
för den rikedom som mannen skapat. Den andra broschyren har titeln 
”Smeder” vilket antyder en manlig aktivitet. Där ägnas större delen av utrym-
met åt järnframställning och dess betydelse för boende i landskapet. En del 
talar om annan tillverkning, att ”man spann och vävde” där agenten benämns 
med ett könsneutralt begrepp. Smeden sägs dock vara en man som är skicklig, 
erfaren och duktig. Det är märkligt att en syssla som ofta förknippas med kvin-
nor benämns som könsneutral, medan en syssla som förknippas med den man-
liga sfären har en manlig agent utskriven. 

Texterna i utställningen handlar mer om föremålen som sådana och inte 
om deras brukare. En text om yxor talar om den som redskap både till vardags 
och vid ceremonier. Jag tror att när vi ser en yxa så sammankopplar vi den till 
en manlig sfär – att den användes av män, men jag tror säkert att kvinnor under 
alla tider har använt yxor, tex. för att hugga ved. Detsamma gäller med knivar 
– till vardags har de använts av både män och kvinnor som ett 
”allroundverktyg” men att vi av gammal vana förknippar dessa föremål till 
män. Detta är svårt att komma ifrån och jag anser att det har sitt ursprung i att 
vi sedan vi var små har blivit lärda att sammankoppla vissa föremål, attribut 
och värderingar till en manlig eller en kvinnlig sfär. Därför är det enligt mig fel 
av utställningsproducenterna att ställa ut föremål utan en brukarkontext efter-
som besökaren kommer att utgå från sina ”fördomar” och sätta föremålen i 
relation till en manlig/kvinnlig värld om de inte uppmärksammas på att före-
målet kan ha en problematisk användarkontext. Jag förstår varför utställnings-
producenterna inte vill sätta likhetstecken mellan föremål och brukare av ett 
visst kön. Då kan utställningen bli stereotyp i sin genusframställning, men det 
kommer den att bli ändå ifall besökaren får skapa sammanhang mellan föremål 
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och människa utifrån sin egen världsbild. Detta ska inte heller behöva ske, jag 
anser att det räcker att poängtera att vi inte vet vem som använde föremålet. 
Kanske ska utställningsproducenterna visa sig ödmjuka och tala om för besö-
karen att det inte kan finnas någon absolut sanning om det förflutna utan att hur 
det visas beror på våra värderingar, attityder och annat. 

Kvinnan förknippas på Upplandmuseet med köket, en traditionell kvinno-
framställning. Den känsla som förmedlas är ett lugn – det finns en kaffepanna 
på bordet tillsammans med ett par strumpor som stoppas. Detta var inte torpar-
hustruns vardag, hon fick slita vilket inte märks i utställningen. Texten som 
tillhör köksinteriören berättar att torparhustrurna hade ett slitsamt arbete med 
att ta hand om hemmet och barnen, de egna djuren och jorden, så det är märk-
ligt att kvinnan då placeras i köket och i en rofylld miljö. I Länsmuseet 
Gävleborgs utställning är det svårt att säga ifall kvinnan representeras stereo-
typt eftersom hon inte syns, åtminstone inte via bilder. Hon nämns i texter om 
att järnframställningen gav rikedom vilket syns i kvinnogravar. Men det kan 
inte sägas vara stereotypt. Däremot kan vi säga att kvinnan i denna utställning 
är osynliggjord i texter och via föremål, hon ges inga uppgifter och visas inte 
som föremålsbrukare. På Gustavianums utställning visas kvinnan i olika fram-
ställningar. Vissa av bilderna sätter kvinnan i en stereotyp framställning (som 
moder och vårdare) medan andra visar på kvinnan som aktiv (köpare) eller 
betydelsefulla för andra (kvinnan som ska begravas). Men männen är fler till 
antalet och de flesta av dem avbildas som aktiva. 

Jag anser att vi här har vissa fall av en stereotypisering av kvinnan där hon 
ges attribut eller roller som kan ses som traditionella. Framställningarna visar 
kvinnan som osynlig som i Länsmuseet Gävleborgs utställning och delvis i 
Upplandsmuseet med frånvaron av torparhustrun, passiv när männen visas med 
redskap och sysselsatta med någon aktivitet, omhändertagande i egenskap av 
mor, tillhörande hemmet och det privata genom att sammankopplas med köket 
och matlagning. Men hon visas även som engagerad i affärer. De förra fram-
ställningarna ses ofta som mindre värda än deras motsatser vilka förknippas 
med mannen. Detta är fallet i både utställningarna och den litteratur som lästs 
till uppsatsen. Om kvinnan framställs på detta sätt ger det vissa konsekvenser. 
Jag tycker att kvinnan skildras som passiv på flera områden eftersom hon stän-
digt ses som ett bihang till mannen och hans prestige, arbete och insatser inom 
olika områden. Ingenstans visas kvinnan som lika aktiv som mannen (förutom i 
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salsbilden) eller att hennes liv kunde vara lika slitsamt som hans. De bilder vi 
ser är kvinnan i hemmet och inte ens där visas ansträngningarna som har gjorts 
för att sköta det. Männen ges mer uppmärksamhet eftersom deras upplevelser 
ses som normgivande på ett omedvetet plan. Jag tror att när vi tänker på tex. ett 
historiskt skede så utgår vi från Mannens bild av skeendet. För att ta med kvin-
nan i berättelsen måste hon först uppmärksammas vilket inte alltid är fallet och 
sedan ska hon inkorporeras i utställningen vilket kan ske på mer eller mindre 
bra sätt i fråga om stereotypa representationer. Jag tror att det är ett vanligt 
fenomen att vi först går till mannen eftersom han oftast ses som den aktive och 
meningsfulle medan kvinnan ”lagar mat och tar hand om hemmet”. Mannen 
har hand om det väsentliga, inte kvinnan. Detta kan vara en orsak till att kvin-
nan inte syns lika ofta som mannen. 

Förknippas föremålen med ett visst kön och värde? 
Jag anser att föremålen på Upplandsmuseet har en ”könsprägel”. Torparhust-
runs föremål förknippas med hemmet och omvårdnad – kläder, mat, hygien. 
Med tanke på alla andra sysslor hon hade så hade det varit möjligt att skapa en 
annan bild av henne. Den tillhörande texten säger att interiören är samman-
ställd efter kvinnans bouppteckning. Jag tror att med andra utställda föremål så 
hade uppfattningen om henne och torparhustrur i allmänhet kunnat vara an-
norlunda. Jag tycker att hennes föremål passiviserar henne, de visar inte det 
hårda arbete som dessa kvinnor utförde, utan det verkar som att de satt vid 
köksbordet och drack kaffe medan de stoppade strumpor. De föremål som 
hörde till båtsmansmontern var fotografier på en besättning och lådan med 
brev. I och med att det ser ut att vara offentliga brev så ges mannen ett sam-
band med den offentliga sfären i motsats till kvinnan. 

I Gustavianums utställning fanns många föremål som jag anser är genus-
neutrala men även föremål som förknippas med ettdera av könen, tex. svärd, 
sköldar, pärlor och dräktspännen. Sedan bör det här nämnas att vissa av före-
målen hör till en kontext där ägaren har tillhört ett visst kön. Som exempel kan 
vi ta båtgraven där den döde var man och då är det naturligt att de föremål som 
hör till denna utställningsdel är förknippade med den manliga sfären. Däremot 
ges dessa föremål betydelse eftersom båtgraven tar upp utrymme i utställ-
ningen. Vad vi som besökare ser är att en man fick en ståtlig begravning som 
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utställningsproducenterna har gett plats och därmed betydelse. Sedan finns 
föremål som kan sägas förknippas med ett yrke mer än med ett kön såsom vå-
gar och vikter (men jag tror att majoriteten av de verksamma inom handeln var 
män). 

På Länsmuseet Gävleborg är föremålen fråntagna sin brukarkontext, de är 
utställda endast med sin benämning. Därmed får besökaren själv koppla sam-
man föremål med användningsområde och brukare. Vissa föremål är lätta att 
identifiera medan andra kan vara svårare att gissa dess användningsområde. 
Jag skulle vilja säga att det finns fler föremål i utställningen som förknippas 
med den manliga sfären än till den kvinnliga, men detta är ett vanskligt påstå-
ende eftersom vissa föremål kan användas av båda könen. Detta samman-
kopplande av föremål och kön är en nutida föremålskoppling grundat på hur vi 
har lärt oss att sammanbinda vissa föremål med ett visst kön och detta 
förhållande var kanske annorlunda förr. Faran med detta är att vi samman-
kopplar en värdering och nutida förhållande till tidigare epoker. Därmed ger vi 
denna relation legitimitet genom att ”bevisa” att den existerade förr. 

Museerna har ofullständiga samlingar i fråga om föremål som kan kopplas 
till kvinnan (och tillhörande dokumentation). Därmed har de även ofullständiga 
utställningar vilket blir ett problem när man ska försöka representera kvinnan i 
dessa. Jag anser att museerna ska försöka öka dokumentationen av nyinkomna 
föremål som kan relateras till kvinnan. De kan berätta om vilka brukarna var, 
vad föremålet användes till, hur brukarna kände inför det och annat. Det är 
även möjligt att istället för att fokusera på kvinnan, så kan fokus ligga på 
föremålet i sig. Då berättas om brukaren som en bihistoria som ändå är viktig 
eftersom det ibland är de som gör föremålet intressant. Detta har Karin 
Johansson gjort i en uppsats om handväskor (Johansson 2002). Man kan även 
uppvärdera ”kvinnoföremål” för att ge dem högre status, men jag vet inte ifall 
det är en bra idé i längden. Om detta sker kan konsekvensen bli att man bidrar 
till att konservera den traditionella synen på kvinnan. 

En medvetenhet om genusproblematiken i utställningarna 
En mycket viktig fråga är ifall utställningsproducenterna har varit genusmed-
vetna när de skapat utställningarna. Har de ansträngt sig för att undvika tradi-
tionella kvinnoframställningar? Här bör utställningarnas tillkomstdatum ha 
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betydelse för utställningens genusperspektiv. De analyserade utställningarna är 
av relativt sent datum och jag anser att de alla har haft en medvetenhet om 
genusproblematiken, men att de har hanterat detta på olika sätt. Två av utställ-
ningarna är basutställningar och som jag tidigare har nämnt anser jag att det är 
väsentligt att dessa har ett genusperspektiv eftersom de är avsedda att ”hålla” 
många år. Jag har fått den uppfattningen att det är svårt att göra en utställning 
som innehåller ett genustänkande eftersom producenterna då måste komma 
ifrån ”det vanliga tänkandet” och vara ständigt ifrågasättande. Utställningsska-
parna är kanske mer fokuserade på att kvinnan ska vara med i utställningarna 
och tänker inte på hur hon representeras. 

Upplandsmuseets utställning tycker jag visar att producenterna har varit 
medvetna om genusproblematiken. Kvinnan har tagits med i utställningen, de 
har skapat en interiör med föremål grundad på en torparhustrus bouppteckning. 
Men hon känns som ett tillägg till ”den egentliga historien” om torp där hon 
sätts i en traditionell och stereotyp miljö, representerad av ett urval av hennes 
föremål. Texterna berättar om det hårda torparlivet men bilden av kvinnan är 
en aning idylliserande. Kvinnan i torpmodellerna är passiv medan männen av-
bildas som aktiva. För mig känns det som att livet på torpet var hårt, men det 
gällde männen vilka var de som såg till att allt gick runt medan kvinnorna var 
utan delaktighet i arbetsbördan. Jag anser även att föremålen har satts i en ste-
reotypiserande kontext där ”mannens föremål” endast bekräftar att han hör till 
den offentliga världen och ”kvinnans föremål” sammanbinder henne med det 
privata och hemmet. Detsamma gäller texterna i utställningen. 

Jag anser att Gustavianum har lyckats bättre med att minska stereotypa 
kvinnoframställningarna än Upplandsmuseet. Deras bilder har båda könen av-
bildade, på vissa har det inte gått att identifiera olika individers kön – en med-
veten strategi från utställningsproducenternas sida anser jag. Detta är ett sätt 
för dem att gardera sig mot anklagelser för stereotypisering men även eftersom 
vi inte vet vem som gjorde vad förr. Vissa texter vill få besökaren att tänka på 
sina egna förutfattade meningar och använda ett kritiskt tänkande. Detta anser 
jag är bra. De har även med kvinnodräkter. Vad jag tycker är mindre positivt är 
att texterna inte är så utförliga som jag hade velat, de ger en känsla av att besö-
karen måste ha en viss kunskap i arkeologi för att till fullo ”förstå” utställ-
ningen. När det saknas fakta eller berättelser skapar besökaren sina egna och 
det kan ha negativa konsekvenser. 
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Det mest intressanta närmandet till genusproblematiken i utställningsform 
anser jag att Länsmuseet Gävleborg har haft pga. frånvaron av människor i 
utställningen. Detta tror jag är en medveten handling från museets sida som ett 
sätt att undvika stereotyper, men är detta ett bra utställningssätt? Jag anser att 
det inte är det. Genom att ta bort människan från utställningen känns den livlös 
och tom, detta är min personliga åsikt. Däremot så försvinner samtidigt en 
koppling mellan föremålen och oss. Genom att visa att dessa föremål har an-
vänts av människor förr skapas ett band mellan då och nu vilket är ett sätt att 
förmedla historien. Men även om utställningsskaparna har försökt undvika 
”genusfällor” så lyckas de inte löpa hela linan ut. När de talar om smeden an-
vänds ordet ”man” i egenskap av det manliga könet, i broschyrerna och utställ-
ningstexten berättas om smeden, jägaren och bonden – alla manliga benäm-
ningar. Utställningen har en övervikt på mannen och hans föremål, vilket re-
sulterar i att kvinnan nästan inte alls finns med i utställningen. Hon finns inte 
med via bilder eller i texter om ”kvinnliga” sysslor och hon finns inte med i 
utställningens teman. Eftersom utställningen har bemödat sig om att vara ge-
nusneutral så kan resultatet bli att den verkar vara det trots att den har en man-
lig dominans. Just när en utställning verkar vara neutral och inte är det, så är 
den farlig. ”Neutraliteten” gör det lättare för besökaren att ta till sig utställ-
ningens budskap utan att reflektera över vad som egentligen sägs. Då anser jag 
att det är bättre med utställningar som visar att de är partiska och att de pro-
blematiserar det utställda, för när besökaren ser detta börjar denne föra en inre 
monolog där han/hon ställer sina värderingar i relation till utställningens bud-
skap. Jag måste påpeka att det finns en orsak till att utställningen har en utför-
lig broschyr om järnframställning och smeder. Museet är delaktigt i ett projekt, 
Järnriket Gästrikland, som enligt broschyren ska spegla järnhanteringens ut-
veckling (Spår av liv. Smeder). Detta är troligen orsaken till utställningens 
tema och att en relativt stor del av den fokuserar på smeden och relaterade fö-
remål. 

Kvinnorepresentationer på museer i allmänhet 
Av de tre undersökta utställningarna är två utställda på länsmuseer och en på 
ett universitetsmuseum. Vilka konsekvenser kan detta ha ifall utställningarna 
har en stereotyp kvinnorepresentation? För många är kanske länsmuseet det 
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enda museum de kommer i kontakt med på orten och de har då inga andra 
framställningar att jämföra med. Om det har en stereotyp kvinnoframställning 
kan den uppfattas som den rätta. Jag anser att man kan förvänta sig mycket av 
ett universitetsmuseum eftersom det borde ha en kunskapstillgång via univer-
sitetet. 

Det är av vikt för alla att rätta till stereotypa representationer av båda kö-
nen. Utställningsskapare av båda könen gör stereotypa kvinnoframställningar 
och det beror inte på deras könstillhörighet utan på hur pass medvetna de är om 
denna problematik. Hur kvinnor och män ska framställas finns så djupt inbäd-
dat i vår kultur och värderingar att det är svårt att skaka av sig dessa föreställ-
ningar och se på dem kritiskt. De är en del av vårt samhälle och vårt sätt att 
tänka. Att vara kvinna och utställningsproducent är ingen garanti för att det ska 
finnas ett genustänkande i utställningen. Jag tror det är svårt för genusperspek-
tivet att få ett genomgripande genomslag eftersom det måste ifrågasätta rå-
dande strukturer och värderingar. Enligt Agneta Lilja som utgår från Bourdieu, 
kan man se vetenskapliga discipliner som områden där de som agerar inom 
detta område bestämmer vad som ska ses som viktigt och intressant. Inom 
dessa områden finns vissa grupper som har högre värde än andra och det finns 
outtalade regler om hur man ska agera, värdera och tänka (Lilja 1996: 16f, 
47f). Om man utgår från detta, så anser jag att man kan säga att det inom mu-
seivärlden finns, eller åtminstone har funnits, dolda men medvetna budskap om 
att vissa förhållningssätt ska finnas och inte andra. Där har genusproblematiken 
inte getts anseende och setts som ointressant och har därmed haft svårt att eta-
blera sig. 

Jag anser att det finns en felaktig bild av kvinnan och hennes liv på muse-
erna. Men hur ska den rättas till och vem ska ha detta uppdrag? Detta leder oss 
till frågan om vem som ska representera vem och varför. Det finns inget själv-
klart svar på denna fråga. Alla bör ha möjlighet att representera grupper i sam-
hället, men det måste ske med respekt för de representerade. För att få ett ge-
nusperspektiv i utställningar måste utställaren ha kunskap om genusproblema-
tiken, det räcker inte med att tillsätta kvinnor utan man måste tänka på hur de 
representeras, vilket även är fallet med representationer av mannen. Det är 
svårt att gå emot invanda föreställningar om kvinnans liv och upplevelser. Jag 
tror inte att det är en medveten vilja att stereotypisera kvinnan i utställningar 
utan att det är svårt att se hur dessa skapas i utställningen. För utställaren ligger 
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troligen fokus på vad han/hon vill ska vara utställningens budskap och inte på 
hur representationen av könen ser ut. 

Varför är det viktigt att komma tillrätta med detta stereotypiserande och 
fokuseringen på mannen? I utställningar finns en tendens att kvinnoframställ-
ningarna är mer ensidiga än mansframställningar, kvinnan är delegerad några 
få roller och det finns överhuvudtaget en manlig fokus i utställningarna. Här 
ses mannen som norm och som följd blir hans upplevelser, liv och berättelser 
mer värda än kvinnans, hennes blir inte en del i berättelsen utan om hon finns 
med är det som något annorlunda, kuriöst och utanför ”den riktiga berättelsen”. 
Kvinnan stigmatiseras på detta sätt, hon ses inte värdig att vara ett agerande 
subjekt och tillhöra historien. Om kvinnan inte syns i utställningar om tidigare 
perioder ges en antydan att hon inte har varit av betydelse för dessa perioders 
utveckling, att hon inte har gjort något betydelsefullt. Även om det finns en 
kunskap om kvinnors del i utvecklingen så måste den gestaltas på något sätt för 
att få genomslag hos allmänheten. Jag anser att museerna måste ta ansvar och 
lyfta fram kvinnan eftersom museerna är en del av samhället som har makt och 
resurser att göra detta. Därför menar jag att det är viktigt att komma tillrätta 
med främst inkluderandet av kvinnor i utställningar, undvika stereotypa roller 
och att framställa kvinnan som en agent, inte som bihang eller oväsentlig. 

Hur kvinnan representeras i utställningar är av stor betydelse eftersom mu-
seibesökare ser utställningen och tar till sig dess budskap, även omedvetna från 
producenternas sida. I bästa fall blir besökaren upprörd om han/hon ser repre-
sentationer som han/hon finner felaktiga och påpekar detta. Värre är om de 
okritiskt tar till sig budskap utan att reflektera över dess innebörd. Detta tror 
jag av egen erfarenhet ofta kan vara fallet. Att besökaren inte kritiskt reflekte-
rar över det utställda tror jag beror på att de ser det utställda som ”sanning”, 
som något objektivt framtaget och representerat. Eilean Hooper-Greenhill vill 
se utställningar som en envägskommunikation mellan utställningsproducenter 
och besökare där ett budskap skickas till många mottagare (Hooper-Greenhill 
1995: 6). Enligt litteratur om massmedia finns teorier att mottagaren av bud-
skapet väljer beroende av egna fördomar och förkunskaper ut vissa delar av 
meddelandet. Därmed förstärks fördomar hos mottagaren istället för att öppna 
för nya perspektiv (Kusmin 2002: 26f). Detta försvårar för nya representationer 
av kvinnor att accepteras eftersom de måste strida mot representationer som är 
stabilt förankrade i samhället och mottagarens sinne. Utställningarna visar bil-
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der av hur män och kvinnor ska ”vara” och dessa bilder finns redan i besöka-
rens föreställningsvärld, så utställningarna bekräftar besökarens genusstereoty-
per. 

Museerna fungerar som aktiva bevarare av nuvarande värderingar i och 
med att de använder traditionella representationer av kvinnan och bortser från 
henne som aktiv agent. Museerna legitimerar dessa värderingar eftersom de 
tillåter dem att finnas i utställningarna. I denna verksamhet finns en makt-
aspekt. Urvalet av föremål, bilder, texter och utställningsform är alla resultat av 
en maktkamp mellan olika viljor och värderingar. Urvalet vid föremålsin-
samlandet styr sedan utställningarnas föremålsval. Den som styr detta bestäm-
mer hur bilden av det förflutna ska se ut. Här finns även en fara eftersom mu-
seerna uppfattas som neutrala, objektiva och värdefria. Vi vet att så inte är fal-
let, men det är lätt att glömma bort när man ser deras utställningar som genom 
sina föremål och skapta miljöer ger sken av att visa ”ögonblicksbilder” av det 
förflutna. Jag har inte sett så många utställningar där museet har klart uttryckt 
att det visade är tolkningar av hur det förflutna kan ha sett ut. Jag anser att mu-
seerna borde försöka slita sig ifrån uppfattningen om deras opartiskhet och 
istället erkänna att deras utställningar är skapade genom val, viljor och värde-
ringar. Utställningarna blir mer ”ärliga” på detta sätt tror jag. Att museerna 
erkänner sin delaktighet i skapandet och visandet av meningar och budskap, att 
det är tydligt för besökarna att utställningarna har ett budskap, är bra. Min åsikt 
är att om det finns en medvetenhet om detta blir utställningarna mer kritiskt 
granskade och om utställningarna även problematiserar det som visas, blir nog 
utbytet mellan museum och besökare större. Att våga problematisera det visade 
och behandla det ur flera synvinklar uppmärksammas och önskas allt mer nu 
enligt Alzén och Hillström (Alzén & Hillström 1999: 12, 19). 

Förslag på förändringar 
Vad kan museipersonalen göra för att undvika stereotypa kvinnorepresentatio-
ner i utställningarna och visa kvinnan som agent? Ett första steg enligt Sullivan 
är att medvetandegöra genus för museipersonalen. Han anser att utställningar 
kan ställas inför frågor angående stereotypisering och representation för att se 
dess grad av medvetenhet inför kvinnans framställning (Sullivan 1994). Det är 
svårt att se felaktiga representationer om man inte äger kunskap om det och 
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dessutom är inne i en skapandeprocess där fokuseringen ligger på ett annat 
budskap. Jag tycker att museerna kan arbeta in ett genusperspektiv i sin insam-
lingspolicy, dokumentation och utställningsarbete. 

En del av författarna menar att manlighet och kvinnlighet är konstruktioner 
som är beroende av varandra för att få mening och att de därför måste studeras 
tillsammans (Lind 1993: 6; Porter 1996: 110; Meurling & Aronsson 2003: 14). 
Därmed borde mansbilderna studeras samtidigt som kvinnobilderna. I och med 
detta ska inte kvinnan endast ”läggas till”, utan könens samspel ska framhävas. 
Museerna kan poängtera mäns och kvinnors samarbete. De kan vara mer spe-
kulativa och visa på andra sysslor än de traditionella som givits könen, påpeka 
att vi inte vet vem som har gjort vad och ge förslag på olika framställningar. 
De uppfattningar vi har idag om genusroller och värderingar behöver inte ha 
varit desamma under tidigare perioder och risken finns att vi lägger våra värde-
ringar på dåtiden. 

Om det finns en medvetenhet att mannen ses som norm och att kvinnan 
behandlas annorlunda kommer förhoppningsvis det behandlas i utställnings-
processen. Utställarna kan medvetandegöra genus i utställningarna och därmed 
visa att utställningarna har värderingar och synpunkter angående detta. Enligt 
Porter och Lind kan de problematisera synen på kvinnan, använda flera olika 
stereotyper och ställa dem mot varandra vilket jag anser är en bra idé (Porter 
1996: 118; Lind 1993: 9). Museerna kan visa i den mån det är möjligt att kvin-
nor aldrig har varit en homogen grupp, att det aldrig har funnits någon 
”Kvinna” utan att kvinnosläktet har bestått av individer med olika bakgrund, 
värderingar och upplevelser och annat som formar en människas liv. Detta 
motverkar stereotypa framställningar och visar på mångfalden i livet. 

I Bernice Yeungs artikel menar vissa att museerna är för långsamma med 
att ta till sig genusperspektivet och diskuterar för- och nackdelar med kvinno-
museer. Alla inte är odelat positiva inför dessa kvinnomuseer, de anser att det 
är bättre att arbeta för att inkludera kvinnan i de ”vanliga” museerna och inte 
ha speciella museer tillägnade kvinnor. Andra menar att kvinnomuseer endast 
är ett steg i kampen för att öka kvinnans anseende, men att de behövs för att 
komma ett steg närmare detta (Yeung 2002). Är kvinnomuseer rätt väg att gå 
för att öka kunskapen om kvinnors liv och för att uppväga obalansen mellan 
fokuseringen på mannen? Jag håller med om att det är bra med kvinnomuseer 
eftersom kvinnan i allmänhet inte är alltför väl representerad i museiutställ-
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ningar. Men detta ska inte vara lösningen på den felaktiga kvinnoframställ-
ningen utan mer ses som ett steg i rätt riktning. Vad som är viktigt är att alla 
museer arbetar för att få in ett genustänkande i verksamheten. 

Jag tycker inte att utställningarna ska uppvärdera kvinnan och hennes liv 
alltför mycket eftersom det kan skapa en stereotypisering där de roller som hon 
ansetts haft ska ses som bra. Detta ser jag som en förlängning av det feminis-
tiska perspektiv som vill uppvärdera ”kvinnliga” sysslor och anlag. 

Avslutande ord 
Vad har jag då kommit fram till angående kvinnorepresentationer i museiut-
ställningar? Efter undersökningen av de besökta utställningarna kan man säga 
att de resultat som jag kommer fram till överensstämmer med de teoretiska 
kapitlens påståenden om kvinnoframställningar. Det finns i utställningarna en 
skillnad mellan hur mannen och kvinnan representeras och där fokus ligger på 
mannen. Detta gäller föremålsförekomst och representation via text och bilder. 
Kvinnan är i utställningarna osynliggjord, adderad utan större betydelse eller 
visad i stereotypa roller såsom passiv, omhändertagande och varande en del av 
den privata sfären. Hon ges mindre uppmärksamhet än mannen och hans upp-
levelser. Dessa kvinnoframställningar kan resultera i att kvinnan ses som 
mindre betydelsefull i utvecklingen av samhället, kulturen och andra områden. 
Sedan finns det undantag till dessa kvinnorepresentationer. 
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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte är att anlägga ett genusperspektiv på museers utställnings-
verksamhet. Jag utgår från teorin att kvinnan, hennes aktiviteter och de föremål 
som förknippas med henne, vilka kan sägas tillhöra den ”kvinnliga sfären”, har 
värderats annorlunda i jämförelse med mannen, hans aktiviteter och föremål 
tillhörande den ”manliga sfären”. Jag förutsätter att detta avspeglas i museerna, 
deras insamling och utställningar. Genus diskuteras i relation till representa-
tion, urval och stereotyper för att se hur synen på kvinnan skapas. Tre utställ-
ningar analyseras för att se om hypotesen har en förankring i ”den riktiga värl-
den”. 

I forskningshistoriken redovisas museologisk litteratur om kvinnorepre-
sentationer i museer. De berör uppfattningar om museet som neutralt, urval, 
värderingar samt representationer av kvinnan som stereotypa. I kapitlet om 
feministisk teoribildning redogörs för olika nyckelbegrepp. Begreppet ”genus” 
definieras och feminismens framväxt beskrivs. Det diskuteras varför kvinnan 
har varit osynlig i historien och givits en underordnad roll gentemot mannen. 
Olika feministiska syner på kvinnan ges. Jag visar på två principer som finns 
inom feminismen; att mannen ses som norm och att det manliga värderas högre 
än det kvinnliga, vilket även kan överföras till föremål. 

Stereotyper och synen på ”den andra” diskuteras i stereotypkapitlet. Här 
beskrivs vad stereotyper är, att de kan uppkomma som ett sätt att behålla och 
legitimera makt, att kvinnan ofta stereotypiseras och sätts i positionen av att 
vara ”den andra”. Ofta förekommande stereotypa bilder av kvinnan beskrivs 
där de ofta sätts i motsats till manliga stereotypa bilder. Jag diskuterar uppfatt-
ningen om museer som neutrala och värdefria i ”Museerna som ett maktred-
skap”, att historien inte är värdefri utan hur den visas beror på tolkningar och 
värderingar. Urval och representation beskrivs som maktladdade eftersom de 
som kan välja och visa bestämmer hur det utvalda och visade ska presenteras. 
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”Representation” visar att museerna har haft stereotypa kvinnorepresenta-
tioner i gemen och riskerna med en felaktig representation diskuteras. Kvinnan 
har ofta visats i traditionella framställningar som blir stereotypa eller så har 
hon inte representerats alls. Museerna är troligen medvetna om att de kan ha en 
felrepresentation av kvinnorna i sina utställningar, men att det är svårt att få in 
ett genusperspektiv i utställningsarbetet. I ”Presentation av utställningarna” 
redogör jag för de utvalda utställningarna på länsmuseerna Upplandsmuseet, 
Länsmuseet Gävleborg och universitetsmuseet Gustavianum. Utställningarna 
presenteras och beskrivs. 

I analysen sammanbinds teorikapitlen i uppsatsen med utställningarna. I de 
analyserade utställningarna anser jag att kvinnan har givits traditionella fram-
ställningar vilka även är stereotypa representationer, men att det finns undan-
tag. Utställningsproducenterna har enligt mig varit medvetna om genusproble-
matiken och har hanterat den på olika sätt vilka diskuteras och bedöms. Jag 
anser att det finns en fara i att museet uppfattas som neutralt eftersom dess 
representationer och de medföljande värderingarna då kan tas emot utan att 
ifrågasättas. Enligt min uppfattning har vi dessa kvinnorepresentationer efter-
som vi lever i ett samhälle där mannen ses som norm och där det är svårt att 
bryta rådande strukturers värderingar. Slutligen ges förslag på olika föränd-
ringar som kan göras för att undvika stereotypa kvinnoframställningar i utställ-
ningar. 
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Frågor till utställningarna 
- Museets namn? 
- Vilken utställning (namn), vad handlar den om. 
- Vilket år gjordes utställningen? 
- Vem gjorde utställningen? 
- Beskriv kortfattat utställningens utseende. 
- Vad verkar vara utställningens syfte, vad vill den berätta/visa? 
- Hur många kvinnor/män finns i utställningen? 
- Har utställningen bilder på kvinnor och män/dockor eller liknande? 
- Hur har kvinnorna framställts? Männen? 
- Vilka positioner har de? Är de passiva, vad gör de? 
- Visas kvinnorna och männen i stereotypa positioner? 
- Hur framställs männen och kvinnorna i texterna? 
- Vilka föremål finns, har de en ”könsprägel”? 
- Verkar utställningen vara genusmedveten? Dvs. omtalar den genusroller i 

texterna/har man lagt ned någon ansträngning på att inte visa upp stereo-
typa könsroller mm. 


