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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Genusperspektivet handlar om att förstå genusrelationer, där genus är ett begrepp 

som syftar på hur ett kulturellt meningsskapande, klassifikation, tolkning och vär-

deringar konstruerar det som vi uppfattar som manligt och kvinnligt. Genusper-

spektivet fokuserar på att beskriva genusförhållanden och att försöka förklara 

dem.1 Genusordning är en central utgångspunkt i genusvetenskaplig forskning där 

frågor om maktförhållanden kan pekas ut som de mest angelägna.2 

Den genusmedvetna museologiska litteraturen och museets texter där ett ge-

nusperspektiv är centralt handlar om jämställdhet, med utgångspunkt i identifie-

randet av kvinnan som ”det andra könet”.3 Förståelsen av detta öppnar för att 

osynliggörandet, marginaliserandet och underordnandet av femininitet och kvin-

nor lyfts fram, vilket sedan sätts in i ett problematiserande sammanhang.4 Texter 

om hur genusintegrering kan ske i utställningar och om hur genusperspektiv kan 

tillämpas i utställningar fokuserar bland annat på osynliggörandet av kvinnor och 

värderandet av det kvinnliga,5 representationer av feminint kodade föremål och 

hur de framställs, och hur detta förhåller sig till kön och makt.6 Män och makt – 

maskulinitet och makt – är till synes en central utgångspunkt i dessa texter. Är då 

maskulinitet och makt ett förhållande som inte problematiseras? Anses maskulini-

tet som ett objektivt, neutralt, färdigt begrepp att förhålla sig till i museets använ-

de av kulturarv, förmedlande om kunskap om kulturarv och konst i utställningar?  

Om genusperspektivet handlar om kulturella föreställningar om kvinnligt och 

manligt, kan i så fall en undersökning göras om hur manlighet eller maskulinitet 

konstrueras utifrån klassificering, värdering och tolkning? Begreppet maskulinitet 

syftar till en förståelse om att kultur klassificerar, konstruerar och tolkar det som 

föreställs vara manligt, som en motsats till det som uppfattas som kvinnligt.7  

                                                
1 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 15. 
2 Departementsserien 2003:61: Genus på museer: slutrapport från Arbetsgruppen Genus på museer, s. 16. 
3 de Beauvoir, S. (2006), Det andra könet, s. 23–38.  
4 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 22. 
5 Ahlsén, M., Berg, J. & Berg, K. (2005), ”Hela historien?”, s. 184. 
6 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering, s. 29.  
7 Connell, R. (2005), Masculinities, s. 68. 
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För att skapa genusmedvetna utställningar är kunskap relevant om genusper-

spektivets möjligheter att problematisera genusrelationer och uppfattningar om 

genuskategorier. Ett problematiserande av genuskategorin maskulinitet lyfter vi-

dare fram och synliggör kunskap om genusrelationer. Om maskulinitet inte pro-

blematiseras kan vi inte veta vad det finns att veta, och därmed osynliggörs förstå-

else om maskulinitet i genusrelationer.  

Genusperspektiv är som sagt ett redskap för att förstå hur genus konstrueras, 

klassificeras och därmed tolkas. Tolkning av vår omvärld sker med hjälp av kultu-

rell klassificering, som styr hur vi ska se på vår omvärld och hur vi kan förstå den 

och förklara den. En undersökning om hur maskulinitet konstrueras lyfter fram det 

som genusklassificeringen osynliggör. Denna klassificering avgör vad maskulini-

tet kan innebära, och vad maskulinitet därmed inte innebär. Den avgör vad som 

finns att se – tolkningshorisonten – referensramen för hur maskulinitet kan tolkas 

och därmed uppfattas och föreställs. Föreställningarna och tolkningarna visar en 

kulturell uppfattning om, attityd till och syn på maskulinitet. Museets ansvarsposi-

tion som en samhällsaktör och förmedlare av kultur och kulturarv visar på vikten 

av ett reflekterande över museets utställningsverksamhet.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att problematisera maskulinitet i museets utställ-

ningsverksamhet. Hur tolkas och värderas maskulinitet i utställningar? Hur ser 

attityden till maskulinitet ut i genusinriktade museologiska texter? Undersökning-

en handlar därmed om sättet på vilket det skrivs om maskulinitet – hur tolkningar 

av maskulinitet framträder i texterna och vilka konsekvenser detta kan ha. Närma-

re bestämt kommer jag att undersöka synen på maskulinitet, dels i sådana museo-

logiska texter som beaktar genusperspektivets betydelse för genusmedvetenhet i 

utställningar, dels i sådana texter som presenterar en tolkning av maskulinitet i 

utställningar. I de utvalda texterna beskrivs, analyseras och diskuteras män, man-

lighet och maskulinitet. Undersökningen handlar därmed om sättet på vilket det 

skrivs om maskulinitet – hur tolkningar av maskulinitet framträder i texterna och 

vilka konsekvenser detta kan ha.  

Med museologiska texter avses i undersökningen litteratur som reflekterar 

över museets verksamhet. Det innebär såväl texter som producerats i ett museive-

tenskapligt sammanhang som texter som producerats i samband med att lyfta fram 

en genusmedvetenhet på museet. Texterna utger sig för att vara genusmedvetna 

och kommer således i undersökningen att beskrivas som sådana. 

Som ett komplement undersöks hur maskulinitet kan tolkas i museets utställ-

ningar. Dessa tolkningar kan sägas vara andra sidan av myntet i strävan efter jäm-

ställda utställningar. Fokus ligger på tolkningar av konstutställningar. Tolkningar-

na kan visa sig dels genom vad som sägs om utställningarna, dels genom hur 
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maskulinitet beskrivs i museets eget material. Det empiriska underlaget och käll-

materialet består, förutom av museologisk text, av utställningskataloger från 

konstmuseer vilket ytterligare kompletteras med exempel på recensioner. Även 

dessa exempel hämtas från eller i samband med konstmuseets utställningsverk-

samhet. Med utgångspunkt i frågeställningarna utgörs undersökningen av en dis-

kussion med öppna följdfrågor.  

1.3 Den genusvetenskapliga forskningen 

1.3.1 Genusvetenskap – ett tvärvetenskapligt forskningsfält 

Inför denna undersökning ges här en kort presentation av genusforskning. Detta 

forskningsområde är i sig mycket stort. Genus bedrivs som ett eget ämne men är 

även integrerat i andra discipliner. Därmed är genus inget självklart avgränsat 

område med ett tydligt fält av utsagor och sociala praktiker. Idag bedrivs genus-

forskning inom i princip alla forskningsdiscipliner och studieområden.8 Genus kan 

därför ses snarast som ett perspektiv med teorier vilka är applicerbara på forsk-

ning och studier. Ämnet genusvetenskap med inriktning på tvärvetenskaplig 

forskning är ett växande område såväl i Sverige som internationellt. Genusveten-

skapliga institutioner och centra finns på en rad svenska universitet, bland annat i 

Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå.9 Genusvetenskaplig 

forskning kan vara en egen disciplin men även bedrivas integrerat i många andra 

ämnen. Aktuell genusforskning kan man ta del av via Nationella sekretariatet för 

genusforskning webbsida.  

Inför denna undersökning presenteras tidigare och aktuell genusvetenskaplig 

forskning främst med utgångspunkt inom området genus och museologi och det 

genusvetenskapliga området maskulinitetsforskning. I följande avsnitt redogörs 

kortfattat för hur den svenska genusforskningen kan beskrivas mer generellt.  

1.3.2 Att problematisera allt som har med kön att göra 

Skriften Genusforskning – Frågor, villkor och utmaningar är en skrift från Veten-

skapsrådet som uttalat syftar till att fungera som underlag för ett brett vetenskap-

ligt ämnesområde.10 Skriften riktar sig till de som söker en förklaring vad ämnet 

handlar om och beskrivs stödja genusforskning och öka genomslagskraften för ett 

genusperspektiv.11 Den har framkommit genom en tvärvetenskaplig genuskommit-

té, underställd Vetenskapsrådets styrelse, och är utarbetad av Britt-Marie Thurén 

                                                
8 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 7. 
9 Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida > Resurser > Genusstudier i Sverige [2011-08-14]. 
10 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar. 
11 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 7. 

http://www.genus.se/
http://www.genus.se/resurser/
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som är socialantropolog och professor i genusvetenskap vid Umeå universitet. 

Boken blir relevant för min undersökning i och med dess specifika syfte att just 

fungera som ett generellt och representativt underlag för att öka förståelsen för 

vad genusforskning handlar om och vad genusperspektiv innebär. Detta är dock 

endast ett exempel, om än ett auktoritativt sådant, på hur genusvetenskaplig 

forskning kan presenteras. 

Under rubriken Vad är genus? i Genusforskning – Frågor, villkor och utma-

ningar sägs termen genus handla om män och kvinnor, och även om eventuella 

andra genuskategorier. Genus beskrivs handla om sexualitet och arbetsmarknad, 

processer och strukturer, vetenskapskritik, jämställdhet, kultur och social organi-

sation, det som finns och det som skulle kunna finnas. Makt, resurser, tankefigu-

rer, kropp och själ, individer och grupper tas upp som aspekter som genusperspek-

tivet fokuserar på och berör.12 Genusperspektiv används i boken som ett veten-

skapligt redskap om kulturella eller sociala uppfattningar om kön, där vikten av 

att problematisera detta understryks.13 Genusforskning beskrivs handla om hur 

genus definieras och organiseras och vad det får för konsekvenser i olika sam-

manhang. Vidare att alldeles särskilt ställs frågor om huruvida och i så fall hur 

den ena genuskategorin överordnas, medan den andra underordnas, hur sådana 

förhållanden uppstod och hur de reproducerades. Genusforskningen tar upp frågor 

om den plats kvinnor tilldelats i samhället och genusordningen som samhället 

genererar. Genom denna förståelse handlar genus lika mycket om män som kvin-

nor beskriver Thurén och att om vi är intresserade av maktförhållanden räcker det 

därmed inte med att bara att undersöka den ena polen i en maktrelation.14 

Genusforskning – Frågor, villkor och utmaningar betonar att genusforskare 

problematiserar allt som har med kön att göra. Bland annat undersöks hur till sy-

nes objektiva och neutrala föreställningar om kön ser ut med utgångspunkt i bio-

logisk klassificering eller diskursiva olika uppfattningar.15 Skriften tar även upp 

den grundläggande synvinkeln att kön betraktas som sociala och kulturella kon-

struktioner där genusrelationer skapas i en ständigt pågående process med olika 

interagerande nivåer – individ-, organisations eller samhällsnivå. De mest ange-

lägna frågorna om genusordningen beskrivs beakta maktförhållanden, om obalan-

sen i genuskategoriernas resurser. Att vetenskap präglas av könsordningen är nå-

got som vidare tas upp, varför ett kritiskt perspektiv på könsblindhet i genusveten-

skapen har utvecklats men att dessa förändringsprocesser möter motstånd. Be-

greppet könsblind innebär enligt Genusforskning – Frågor, villkor och utmaning-

ar att kvinnor eller det kvinnliga osynliggjorts genom den patriarkala könsord-

ningen där mannen är norm.16 Vidare beskrivs att könsordningen återskapas auto-

                                                
12 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 10–17. 
13 Aronsson, I.L. & Meurling, B. (2005), ”I museets dolda vrår: inledande reflexioner”, s. 25. 
14 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 98. 
15 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 11. 
16 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 20. 
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matiskt genom att praktiker och diskurser tas för givna – där en förändring förut-

sätter kunskap om könsordningen och även en vilja till förändring.17  

Genus förklaras vidare ha vuxit fram ur en feministisk kritik av ojämlika 

maktförhållanden mellan könen, även om genusforskning inte ska ses som det-

samma som feminism. Det påpekas att genusforskning idag visserligen inte per 

definition måste vara feministisk men att den mesta forskningen ändå är det i 

praktiken, i dess olika forskningsgrenar med fokus på kvinnohistoria eller masku-

liniteter.18 I avsnittet Teori- och begreppsutveckling beskrivs hur motstånd av ge-

nusforskningens ”belackare” – utanför det specifikt genusvetenskapliga fältet – 

formulerar sin kritik mot genusforskningen med ”ej ifrågasatta antagningar”. För-

fattaren Britt-Marie Thurén menar vidare att den kritiska ansatsen i och med det 

feministiska perspektivet leder till att engagerade forskare är särskilt noga med att 

vara grundliga och ärliga i arbetet. Den angelägna uppgiften för genusforskning 

idag handlar inte om att samla in mer empiriskt material utan att utveckla tolk-

ningar, förklaringar och begrepp som redskap för noggranna jämförelser och be-

skrivningar betonar Thurén.19 I samma avsnitt tas exempel upp från en workshop 

med debatt som anordnades av Vetenskapsrådet, där ett fyrtiotal genusforskare 

bjöds in för att diskutera forskningsfältets utveckling. Man kom fram till att kvin-

nors underordning inte är lika brutal idag som för trettio eller hundra år sedan. En 

slutsats var dock att ju mer subtila uttryck maktordningen tar sig, innebär det att 

man måste hålla fast vid att begränsad omfattning, otydlighet och likhet också kan 

vara maktlogiker värda att undersöka och teoretisera”.20  

Under rubriken Nya grenar: mansforskning och queer skriver Thurén att nya 

forskningsområden växte fram i genusforskningen från 1980-tal varav en kraftigt 

framväxande gren är mansforskning – även män är en genuskategori påpekas här 

med kommentaren att det kan tyckas självklart men behövde sägas. Vidare be-

skrivs att den mesta mansforskningen är feministisk, med kommentaren att vissa 

män föredrar att säga pro-feministisk. I denna text om ”mansforskning” tas även 

mansrörelser upp som förhärligar den hegemoniska maskuliniteten, med tillägget 

att de förvisso inte brukar kalla sig för varken mansforskare eller genusforskare. 21 

Följande kapitel tar upp det vetenskapliga område som riktar in sig på frågor 

om genus och maskulinitet. 

                                                
17 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 20. 
18 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 3. 
19 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 26. 
20 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 92. 
21 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 85. 
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1.4 Genus med fokus på maskulinitet  

1.4.1 Ett växande forskningsfält 

Undersökningen beaktar ett genusperspektiv med fokus på området maskulinitet 

och museologi. Vid tidpunkten för undersökningen finns det inte ett specifikt 

forskningsområde som tar upp detta avgränsade område. Det som blir relevant 

som en forskningsöversikt är emellertid den humanistiska och sociologiska forsk-

ningen som riktar in sig på teorier om genus och maskulinitet generellt. Trots oli-

ka angreppsätt och discipliner innebär denna forskning ett mer eller mindre 

gemensamt teoretiskt ramverk med genusvetenskaplig forskning och ett intresse 

inför problemformuleringar om män och maskulinitet. I följande avsnitt presente-

ras ett urval av tidigare och aktuell forskning om genus och maskulinitet från oli-

ka vetenskapliga discipliner.  

Genusvetenskaplig forskning är numera ett etablerat fält där maskulinitets-

forskning sedan 1980-tal är ett framväxande och expanderande forskningsområ-

de.22 På webbsidan för TEMA Genus och Kritiska studier av män och maskulinite-

ter på Linköpings universitet beskrivs att denna forskning undersöker hur män och 

maskuliniteter är bekönade, hur beköningsprocesser – genusprocesser – interage-

rar med andra sociala relationer och sociala divisioner. Maskulinitetsstudierna 

beskrivs vidare utgå från att bland annat vara tvärvetenskapliga, kritiska, materia-

listiska, relationella, dekonstruktions inriktade och anti-essentialistiska. Fältet 

riktar bland annat in sig på historiska och samtida konstruktioner av olika slags 

maskuliniteter och förståelsen om sociokulturella hegemonier och homosociala 

relationer. Homosociala relationer innebär att undersöka hur maskuliniteter kon-

strueras bland det egna könet. Begreppet maskuliniteter används för att betona, 

med ursprung i det sociologiska perspektivets förhållningssätt, att maskulinitet ses 

som sociala variationer. Med denna förståelse ses maskulinitet i relation till andra 

sociala faktorer som klass, etnicitet, sexualitet och nationalitet.23 Forskningen be-

skrivs vara starkt präglad av internationella utbyten och kontakter. Forsknings-

gruppen i Kritiska studier av maskuliniteter har både nationella såväl som interna-

tionella medlemmar med ledande maskulinitets och genusforskare, bland annat 

professor Raewyn Connell från University of Sydney.     

Handbook of Studies on Men and Masculinities med redaktörerna Michael S. 

Kimmel, Jeff Hearn och Raewyn Connell från 2005 är en antologi som syftar till 

att presentera det tvärvetenskapliga forskningsfältet om män och maskuliniteter. 

Ett flertal olika vetenskapliga discipliner representeras med utvalda studier, dock 

är tyngdpunkten en sociologisk inriktning. De delaktiga författarna i boken be-

skrivs vara välkända experter inom sina specifika fält. Handbook of Studies on 

                                                
22 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 85. 
23 TEMA Genus webbsida > Critical Studies of Men and Masculinities [2011-08-14].  
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Men and Masculinities syftar till att sammanfatta forskningsområdet om genus 

och maskulinitet inför framtida utveckling inom fältet. Ett mål med boken är en-

ligt författarna att tillgängligöra aktuell vetenskap och kunskap till en ny genera-

tion av forskare och studenter och en bred publik intresserade av praktiska eller 

kulturella frågor om män, pojkar och genus.24 Grundläggande förhållningsätt för 

den forskning som presenteras i Handbook of Studies on Men and Masculinities 

beskrivs är att de utgår från feministiska perspektiv eller andra kritiska veten-

skapsinriktningar. Män och maskuliniteter ses som tydligt kulturellt, socialt kon-

struerat, producerat och reproducerade. Maskuliniteter förstås som en dynamisk 

variabel som ändras genom tid och rum – genom historien och i kulturer, samhäl-

len och livscyklar. En betoning görs på mäns relationer i frågan om genus och 

makt. Slutligen undersöks genus som interagerande med andra sociala delar i kon-

struktionen av män och maskuliniteter.25  

Det finns många relevanta exempel på aktuella såväl som avslutade projekt 

inom maskulinitetsforskning i olika discipliner, nationellt och internationellt. Ett 

projekt på institutionen Tema Genus och Kritiska studier av män och maskulinite-

ter heter ”Doing age and masculinity through driving: Men's unsafe road practices 

and constructions of masculinities”.26 Detta projekt handlar om hur maskulinitet 

konstrueras i samband med riskfyllt körande.  

På institutionen för utbildning och socialt arbete på University of Sydney, 

heminstitutionen för den ledande maskulinitetsforskaren Connell, bedrivs masku-

linitetsforskning som bland annat handlar om våld i hemmet i utvecklingssamhäl-

len, självmord och maskulinitet samt om maskulinitet och förändring i samman-

hang med post-konflikter.  

En avhandling inom detta forskningsområde och det historiska ämnet är bland 

annat David Tjeders avhandling The Power of Charachter – Middle Class Mascu-

linities 1800-1900 från 2003,27 som handlar om hur borgerlighetens manlighets-

ideal utvecklas under 1800-talet. Analysen identifierar även att det inte finns en 

borgerlig manlighet utan flera. Avhandlingen är relevant att beskriva kortfattat 

inför undersökningen som ett exempel på hur svensk maskulinitetsforskning och 

hur det teoretiska ramverket kan se ut. Den teoretiska ingången i The Power of 

Charachter – Middle Class Masculinities 1800–1900 beskriver Tjeder är idén om 

mannen som norm och den amerikanske sociologen Michael Kimmels teori om att 

manligheten är en homosocial konstruktion, det vill säga att manlighet är något 

som ska bevisas främst i relation till andra män. Tjeders avhandling utgår dock 

inte från att manligheten konstrueras homosocialt utan handlar om att undersöka 

betydelser för manlighetens konstruktion. En slutsats är att även kvinnor har en 

                                                
24 Connell, R., Hearn, J. & Kimmel, M. (2005), ”Introduktion”, s. 2. 
25 Connell, R., Hearn, J. & Kimmel, M. (2005), ”Introduktion”, s. 3. 
26 TEMA Genurs webbsida > Critical Studies of Men and Masculinities [2011-08-14].  
27 Tjeder, D. (2003), The power of character: middle-class masculinities, 1800-1900.   
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framträdande roll för konstruktionen av manlighet.28 George L. Mosses begrepp 

om ”countertypes”, mottyper, är en ytterligare teoretisk utgångspunkt som tilläm-

pas som ett koncept i avhandlingen. Begreppet syftar på att maskulina stereotyper 

som ideal konstruerades i relation till de stereotyper som ansågs sakna maskulini-

tet. Dessa motsatstyper var i historiska sammanhang exkluderade från makt och 

deras maskulinitet var ifrågasatt. Skillnaderna mellan stereotyperna fungerade 

som en legitimering och befästande av normativ maskulinitet. Undersökningen tar 

dock upp frågan om motsatstyperna är mer problematiska än att direkt verka för-

stärkande av normativ maskulinitet. Vidare beskriver Tjeder om denna teori att 

kvinnor inte sågs som motsatstyper utan som farliga fresterskor eller godhjärtade 

hjälpare till mannen.29 Tjeder beskriver att avhandlingens teoretiska referensram 

har den gemensam grund att de utgår från frågor om makt. Vidare att den manlige 

normen legitimerade kvinnans underordning och männens överordnande och att 

de homosociala relationerna visar på makthierarkier män emellan. Inför under-

sökningen ställer Tjeder slutligen frågan om hur makthierarkier mellan män och 

kvinnor och män emellan legitimerades med förståelsen att makt då liksom idag är 

ojämnt fördelat. Avhandlingen behandlar närmare hur de borgerliga medelklass-

männen legitimerar varför vissa män har mer makt än andra män.30 Analysens 

avslutande poäng belyser att den visar att så länge vi uppfostrar pojkar till att bli 

män och flickor till att bli kvinnor som viktiga aspekter i livet så reproduceras kön 

och ojämlikhet. Vidare menar Tjeder att artonhundratalsmännen inte förser oss 

med en lösning till mäns dominans och för detta behövs feminism.31 

Bland övriga avhandlingar i området kan nämnas: Ordnande praktiker: En 

studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisa-

tioner från 2003 av
 
Susanne Andersson32och Vid framtidens hitersta gräns: Om 

maskulina elevpositioner i en multietnisk skola från 2010 av René León Rosales.33 

Avhandlingen Manlighetens bortre gräns: Tidelagsrättegångar i Livland åren 

1685–170 från 2011 av Susanna Sjödin Lindenskoug handlar om begränsningar 

för manligheten där en bortre gräns till det djuriska står i fokus.  34 
Analysen tar upp 

begreppet omanlighet inför undersökningen om hur manlighet ifrågasattes. Vidare 

handlar analysen om att tydliggöra attityder, värderingar, seder, kunskaper och 

önskemål rörande synen på manlighet, både på individ- och gruppnivå.  

Talking Violence, Constructing Identity: Young Men in Institutional Care av 

Kjerstin Andersson från 2008 handlar om hur unga män konstruerar identiteter 

                                                
28 Tjeder, D. (2003), The power of character: middle-class masculinities, 1800-1900, s. 288. 
29 Tjeder, D. (2003), The power of character: middle-class masculinities, 1800-1900, s. 21. 
30 Tjeder, D. (2003), The power of character: middle-class masculinities, 1800-1900, s. 23. 
31 Tjeder, D. (2003), The power of character: middle-class masculinities, 1800-1900, s. 288. 
32 Andersson, S. (2003), Ordnande praktiker: en studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån 

två närpolisorganisationer. 
33  León Rosales, R. (2010), Vid framtidens hitersta gräns: om maskulina elevpositioner i en multietnisk 

skola.  
34 Sjödin Lindenskoug, S. (2011), Manlighetens bortre gräns: tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709. 
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kring berättelser om eget våldsutövande. Den svenske mannens gränsland: Man-

lighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit från 2011 av Linn 

Areskoug är en litteraturvetenskaplig avhandling som tar upp en analys om den 

svenske mannens tillblivelseprocess i Silfverstååhlromanerna. Frågor som ställs 

inför undersökningen är: ”Hur beskrivs den svenske mannen i dessa romaner? Hur 

formas denne man? Vad består det manliga av? Vad har det svenska för betydel-

se? Vad är den svenske mannens uppgift?”35 

Dessa forskningsprojekt och avhandlingar är endast ett fåtal exempel på aktu-

ell och tidigare forskning från olika vetenskapliga discipliner inom området mas-

kulinitet och genus, men de visar en bild av vilka frågor som ställs om män och 

maskulinitet i den aktuella genusforskningen som specifikt fokuserar på maskuli-

nitet.  

1.4.2 Raewyn Connell 

Vid en genomgång av viktiga referenser och tidigare forskning i området genus 

och maskulinitet är Connell ett återkommande namn. Hon uppfattas av vissa, så 

som maskulinitetsforskaren och historikern David Tjeder, dominera fältet om 

maskulinitet, även om detta inte anses likriktat.36 Connell är i vart fall en välrefe-

rerad teoretiker som även hänvisas till i museologiska texter om genusrelationer. 

För en förståelse av var maskulinitetsforskningen står idag redogör jag därför i 

detta avsnitt för Connells arbeten. 

Boken Masculinities från 1995 etablerade Connell som en ledande teoretiker 

inom genusfältet, i synnerhet inom området maskulinitet. Connells koncept med 

”hegemonisk maskulinitet” är hennes mest inflytelserika bidrag till maskulinitets-

forskningen, men även hennes studier om maktrelationer mellan maskuliniteter 

har vunnit mark. Begreppet maskuliniteter, i pluralis, betonar att det finns flera 

maskuliniteter snarare än en enda enhetlig och även detta bär Connells signum.  

Hegemonisk maskulinitet förklaras av Connell vara icke fixerat eller alltid in-

nebärandes detsamma. Hegemoni är ett begrepp som tar sikte på en kulturell dy-

namik där en grupp gör anspråk på och behåller en dominant position genom en 

accepterad strategi. Den hegemoniska maskuliniteten definieras då som en utbyt-

bar position i ett givet mönster med genusrelationer. Det är den hegemoniska 

maskuliniteten som legitimerar och garanterar den patriarkala genusordningen. 

Connell tar upp konceptet att vara bärare av hegemonisk maskulinitet, vilket syf-

tar på en symbolisk eller kulturell status med följden att de mest synliga bärarna 

av hegemonisk maskulinitet inte alltid är de med mest makt.   

Den hegemoniska maskuliniteten medför enligt Connell bland annat att ho-

mosexuella män underordnas heterosexuella, och även att pojkar och vissa hetero-

                                                
35 Areskoug, L. (2011), Den svenske mannens gränsland: manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans 

Silfverstååhlsvit, s. 23.  
36 Tjeder, D. (2002), ”Maskulinum som problem: Genusforskningen om män”, s. 482.  
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sexuella män underordnas om de tillräckligt ofta tillskrivs egenskaper kopplade 

till femininitet. Hegemonisk maskulinitet liksom normativa definitioner kan inte 

kopplas till motsvarigheter där män empiriskt motsvarar denna standard i sin hel-

het. Connell förklarar det hegemoniska systemet med begreppet delaktighet, vilket 

syftar på att av män ändå får fördelar från den patriarkiska utdelningen med den 

generella underordningen av kvinnor.
 
Marginalisering tar Connell upp som ett 

begrepp som handlar om relationer mellan maskuliniteter där auktoritet alltid ses i 

relation till detta. Connells teorier lyfter fram att maskulinitetstyper utöver den 

hegemoniska maskuliniteten upprätthåller det hegemoniska systemet genom del-

aktighet och legitimering. Begreppet hegemonisk maskulinitet och dess populari-

tet kan hänvisas till dess tonvikt på makt men även det utrymme som ägnas åt de 

mekanismer som formar makt.37  

Connell tar upp problemet med en teoretisk utgångspunkt som förutsätter giv-

na kategorier om män och kvinnor – så kallad sunt förnuft-kategorisering. Hon 

påpekar att därmed vilar det positivistiska tillvägagångssättet på just den form av 

typologi som förmodas undersökas i genusforskning. Genom detta är det klarlagt 

att Connells genusperspektiv kan sägas utmana rådande kulturella uppfattningar, 

och att kategorin maskulinitet i sig är en kulturell produkt – och att när vi uppfat-

tas att den finns utgör den kulturellt skapade klassificeringar.  

Ett ytterligare problem skriver Connell utgörs av ansatsen att definiera masku-

linitet utifrån vad män essentiellt är, då begreppet maskulinitet används som en 

tillskrivelse om egenskap eller agerande både för män, kvinnor eller objekt, i ter-

mer om maskulin eller feminin. Att se till positivistisk eller essentiell maskulinitet 

kunde lika gärna leda till att vi pratade om skillnader män och kvinnor emellan 

som två motsatta block, snarare än maskulinitet eller femininitet. Connell menar 

att termerna maskulinitet och femininitet pekar bortom kategoriers könsskillnader 

till hur män och kvinnor skiljer sig åt bland dem själva i frågan om genus.  

Akademisk historieskrivning har alltid handlat om män – åtminstone rika och 

berömda, skriver Connell vidare, och detta har påpekats av feminister. Något som 

saknades var dock idén om maskulinitet. Litteratur som fokuserade på könsroller 

tog upp detta men behandlade maskulinitet med en vaghet och ofta med ett stort 

generaliserande. Connell tar upp att historiskt sett är definitioner om maskulinitet 

djupt integrerade i ekonomiska strukturer, det är inte bara en idé eller en personlig 

identitet.38 Med detta menar författaren konsekvenser som meningsskapandet om 

maskuliniteten orsakar i samhället. Connells slutsats är att det behövs en förståelse 

kring maskulinitet som en process och fokus på genusrelationer, istället för att 

man ser maskulinitet som ett objekt.39 

                                                
37 Areskoug, L. (2011), Den svenske mannens gränsland: manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans 

Silfverstååhlsvit, s. 20.  
38 Connell, R. (2005), Masculinities, s. 28. 
39 Connell, R. (2005), Masculinities, s. 67–71. 
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1.5 Genus och museologi – aktuell forskning  

Det museologiska fältet eller museiverksamhet som riktas in mot genusperspekti-

vet hämtar naturligtvis sin teoretiska referensram från den vetenskapliga genus-

forskningen. Ett uttalat specifikt forskningsområde med studier om maskulinitet 

och museologi har inte funnits vid undersökningens tidpunkt. Däremot diskuteras 

maskulinitet som en del av genusrelationer eller identitet och tas upp specifikt i 

forskning och studier som även beaktar andra genusvetenskapliga områden. Det 

vill säga att genusrelationer generellt och frågor om identitet i samband med det 

museologiska fältet beaktar maskulinitetsaspekter.  

Inga Lill Aronsson och Birgitta Meurling tar upp en lista över bibliografi med 

tema genus, museer och kulturarv i antologin Det bekönade museet, genusper-

spektiv i museologi och museiverksamhet från 2005.40 Här nämns många artiklar, 

texter och rapporter som beaktar ett genusperspektiv och kulturhistoriska områ-

den, nationella såväl som internationella. Genusperspektiv – maktperspektiv, från 

Nordiska museets tidskrift Samtid & museer från 2003,41 Into the heart of irony: 

ethnographic exhibitions and the politics of difference från antologin Theorizing 

Museums från 199642 och Representation av kön på Tekniska museet från 2004 är 

några exempel.  

Rapporter och texter om genus och museer produceras via museer, bland an-

nat Upplandsmuseets skrift om könsordningen – rapport från en extern gransk-

ning från 200643 samt Upplandsmuseets Genuskonstruktioner och museer – Hand-

bok för genusintegrering från 2007.44 

Avhandlingen Känn dig själf – genus, historiekonstruktion och kulturhistoris-

ka museirepresentationer av Wera Grahn från Linköpings universitet, enheten 

Tema Genus.45 handlar om en undersökning om i vilken utsträckning och på vilket 

sätt ett genusintegrerat tänkande kan sägas vara närvarande i några utvalda musei-

praktiker, med anknytning till Nordiska museet, och för att se vad detta får för 

effekter för de representationer som skapas.46  

I naturens teater – Kultur- och miljösociologiska analyser av naturhistoriska 

utställningar och filmer är en avhandling av Anna Samuelsson från sociologiska 

institutionen, Uppsala universitet. I undersökningen beskrivs att den kan ses som 

                                                
40 Aronsson, I.L. & Meurling, B. (2005), ”Bibliografi med fokus på genus, museer och kulturarv”, s. 247–

257. 
41 Nordiska museets webbsida > Om museet > Samdoksekretariatet > Samdoks tidning [2011-08-14].  
42 Riegel, H. (1996),”Into the heart of irony: ethnographic exhibitions and the politics of difference”, s. 83–

104. 
43 Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen: rapport från en extern granskning 2006, red: Örjan Si-

monson. 
44 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering. 
45 Grahn, W. (2006), "Känn dig själf”: genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentatio-

ner. 
46 Grahn, W. (2006), "Känn dig själf”: genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentatio-

ner, s.7. 
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en kulturanalys där ett genusperspektiv beaktas. Representationer av motiv och 

hur de förstås i utställningar är det centrala undersökningsområdet.47 

Litteratur på svenska med huvudsaklig inriktning museologi och genus är be-

gränsade. Konstvetenskap och genus är ett större område och detsamma gäller 

övriga humanistiska vetenskaper som det tvärvetenskapliga ämnet musei- och 

kulturarvsvetenskap tar del av.48 På den internationella och engelskspråkiga arenan 

är museologi med genusperspektiv desto mer utbrett, både vad gäller museologisk 

litteratur och konstvetenskapliga texter som tar upp genusperspektiv.  

Gender, Sexuality and Museums: A Routledge Reader beskrivs på Routledges 

egen hemsida som en essentiell källa för de som studerar genus och sexualitet i 

museet.49 
Denna bok från 2010 tas upp som en essentiell källa för de som vill stu-

dera genus och sexualitet i museologiskt sammanhang med artiklar som tar hän-

syn till ett internationellt museologiskt område. Gender, Sexuality and Museums 

behandlar bland annat upp HBT- och feministiska perspektiv om museets utställ-

ningar och samlingar.   

En äldre bok om museologi och genus anlägger genusperspektiv på museets 

utställningar är Sarah Hydes Exhibiting Gender från 1997. I den undersöks hur 

kvinnors konst och representationer av kvinnor i samlingar och utställningar pre-

senteras på gallerier och museum idag. Hyde beskriver i inledningen hur boken 

tillkom efter en utställning Withworth konstgalleri 1991–1992. Den interaktiva 

utställningen var utformad med idén att besökare själva fick fundera över och ta 

ställning till sina föreställningar om genus. Ett mål med boken uppges vara att 

vägleda hur lärare kan introducera genus i museologisk undervisning. Hyde hop-

pas även på att introducera unga läsare till problemställningar i feministisk konst-

historia, men skänker även en tanke till kuratorer på museum och gallerier som 

kämpar med att bevara och presentera samlingar.50  

I New Museum Theory and Practice från 2008 tar kapitlet Feminist curatorial 

strategies and practices since the 1970s upp ett feministiskt perspektiv på kura-

torskap där frågor om kanon i konsthistorien, representation och presentation av 

kvinnors konst i utställningar är utgångspunkter.51  

Ovanstående är bara några få exempel på internationell museologisk litteratur 

som tar upp genusperspektiv och museologi. Utöver tryckt vetenskaplig litteratur 

utgörs texter om genus och museer bland annat av artiklar publicerade i museolo-

giska tidskrifter och texter i museinätverk, där detta dessutom utgörs av ett brett 

                                                
47 Samuelsson, A. (2008), I naturens teater: kultur- och miljösociologiska analyser av naturhistoriska utställ-

ningar och filmer. 
48 Aronsson, I.L. & Meurling, B. (2005), ”I museets dolda vrår: inledande reflexioner”, s. 17.  
49 Beskrivning av Gender, Sexuality and Museums: A Routledge Reader, red: Amy K. Levin på Routledges 

webbsida, sökord: Gender, sexuality and museums [2011-08-14]. 
50 Hyde, S. (1997), Exhibiting gender, s. 14. 
51 Dean, D. (2002), Museum exhibition: theory and practice. 
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utbud. Skillnaden mellan den nationella och internationella litteraturen tycks vara 

att de engelskspråkiga publikationerna är uttalat feministiska. Dessa kan dock ses 

beröra genusfrågor i samma utsträckning som de svenska källorna, även om ut-

gångspunkten inte förtydligats utgå från ett genusperspektiv. 
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2. Teori och metod 

2.1 Metodval 

Utifrån syftet och frågeställningar – undersökningens intresse – är inte metoder 

som utgår från givna tolkningsmodeller lämpliga, då det är själva tolkningsmodel-

lerna som jag vill komma åt och undersöka. Det innebär att metoder som kräver 

en given teoretisk referensram styr tolkningen, vilket utelämnar att själva tolk-

ningen i sig blir ett föremål för undersökning. Att direkt undersöka hur maskulini-

tet tolkas i utställningar, eller att tolka maskulinitet i utställningar genom observe-

rande analyser är därmed inte relevant. Undersökningen och frågeställningarna 

handlar inte om min tolkning, eller över huvud taget nya möjliga tolkningar av 

maskulinitet i utställningar, utan om de tolkningar som faktiskt finns och görs 

idag.  

För att uppnå syftet och nå ett svar på de ställda frågorna använder jag därför 

den kvalitativa metoden diskursanalys. Analysen behandlas ur ett genusperspektiv 

som tillämpas utan utgångspunkt i någon specifik genusvetenskaplig teori. Föl-

jande avsnitt behandlar vad diskursanalys innebär. 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

2.2.1 Begreppet diskurs  

För att förstå vad diskursanalys handlar om behövs en redogörelse för vad ordet 

diskurs innebär. I Norstedts svenska ordbok är den kortfattade betydelsen samtal 

och vidare ”särskilt om ett visst ämne och av formellare slag.52 I Oxford Dictiona-

ries förklaras ordet discourse som “written or spoken communication or debate”, 

det vill säga skriven eller muntlig kommunikation eller debatt.53 Svenska Akade-

miens ordbok beskriver diskurs med innebörden resonemang, resonemangsförmå-

ga, resonerande skriftlig framställning, diskussion.54 Med samtal menas ett utbyte 

av skriftliga eller muntliga upplysningar eller synpunkter. Om museologin ses 

                                                
52 Norstedts svenska ordbok (1999).  
53 Oxford Dictionaries webbsida, sökord: discourse [2011-08-14]. 
54 Svenska akademiens ordboks webbsida, sökord: diskurs [2011-08-14]. 
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som en diskurs betyder det att den håller sig inom en bestämd ram med ett utbyte 

av synpunkter och tankar, och att utbytet, om det inte håller sig inom denna ram, 

blir en annan diskurs. Den bestämda ramen bestämmer helt enkelt att samtalet 

måste handla om en särskild sak för att inte bli ett samtal om något annat.55 Om vi 

exempelvis vill diskutera vad maskulinitet innebär så gör vi inte det i ett samtal 

om vädret.  

Vad har då en diskurs för betydelse? Svaret beror på vilken teori om diskurser 

man tror är riktig. Den här undersökningen bygger på Michel Foucaults teori, så 

som jag har förstått den.  

En diskurs betecknar alltså en mängd utsagor – yttranden som innehåller på-

ståenden, information, värderingar, uppfattningar, utgångspunkter, åsikter med 

mera. Vissa utsagor hör hemma i diskursen, andra inte. Det sociala regelverket 

som diskursen utgör resulterar i att vissa handlingar och antaganden kan accepte-

ras inom diskursen och andra inte. Foucault hänvisar detta till en diskursiv ord-

ning eller formation, det vill säga det socialt konstruerade ramverket.56 Med detta 

menar han en definierbar regelbundenhet mellan utsagorna vilket kan urskiljas 

enligt ett synligt mönster.57 Diskursen bestäms således av de utsagor som yttras 

inom den, och vilka utsagor som får yttras i den styrs av den diskursiva formatio-

nen. Det vi har lärt oss inom konstmuseets diskurs säger oss och lär oss vad som 

är relevant och inom ramen för verksamheten och dess konstvetenskapliga per-

spektiv – och detta beror på de utsagor som finns i diskursen. Bland annat anser vi 

kanske inte att en diskussion om naturvetenskaplig taxonomi av däggdjur – i ett 

naturvetenskapligt perspektiv – är relevant för konstmuseets verksamhet. Däremot 

kan en sådan diskussion ligga inom ramen för det naturvetenskapliga museets 

diskurs. Vår kunskap om konstmuseer, som vi fått genom att delta i diskursen om 

konstmuseet, genererar sedan i sin tur nya utsagor bestämda av de tidigare utsa-

gorna i diskursen. Utsagorna tillsammans formar en systematik i diskursen, näm-

ligen de diskursiva formationerna.  

Något som bör understrykas är att diskurser bygger på att gårdagens forma-

tioner bestämmer vad som hör till diskursen idag, och att detta sedan reproduceras 

ytterligare i framtiden. Även om diskurser fungerar genom ett slags cirkelresone-

mang, breder de ut sig i tiden. Därigenom är de dynamiska, föränderliga och torde 

kunna överges helt vid ett paradigmskifte, när för diskursen grundläggande upp-

fattningar och utgångspunkter förändras radikalt.58 Oftast formas dock diskurser 

inte fritt utan lyder under en tröghet, då utsagor hela tiden behöver byggas på re-

dan befintliga betydelser för att bli meningsfulla. 

                                                
55 Watt Boolsen, M. (2007), Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle, s. 170. 
56 Foucault, M. (2002), Vetandets arkeologi, s. 144. 
57 Foucault, M. (2002), Vetandets arkeologi, s. 54f. 
58 Exempelvis rasbiologi som akademisk disciplin torde vara en diskurs som övergetts. 
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En diskurs kan därmed ses som en social kontext där tal och text delar sociala 

praktiker. Diskursbegreppet kan ses hänvisa till den sociala konstruktionen av 

verkligheten. Fenomen och dess betydelse är något som definieras och ges mening 

av de sociala aktörerna.59 En slutsats av hur begreppet diskurs fungerar är därmed 

att den genererar ”sanning om verkligheten”. Det som ses som sant är nämligen 

resultatet av en diskurs i en specifik social kontext.  

Diskursen om genus genererar således kunskap och sanningar om genus, och 

även genusforskningen kan sägas utgå från en given tankestruktur som reproduce-

ras i en diskurs. Vidare kan maskulinitet ses som en diskurs där ett specifikt ram-

verk avgör vad som får sägas och vad som därmed är accepterad social praktik.  

Diskurser kan korsa och krocka med varandra. De kan även ingå i andra större 

diskurser. Exempelvis den genusvetenskapliga diskursen kan sägas ingå i en stör-

re vetenskaplig diskurs. Diskurser kan särskilt i ett samtida jämförande perspektiv 

sägas inneha mer eller mindre sanningsstatus, det vill säga värderas olika högt 

eller lågt på ett slags övergripande diskurs om vad som är sant. Vetenskapliga 

diskursers sanningar uppfattas sannolikt av de flesta ha en större tyngd och status 

än ovetenskapliga.  

2.2.2 Klassificering  

Diskurser bygger i grunden på språk, och språk bygger på ord. Orden får i sin tur 

sin mening genom klassificeringar. I det här avsnittet behandlas därför innebörden 

av att omvärlden klassificeras.  

Klassifikation är ett verktyg för meningsskapande. Det innebär att klassifika-

tioner finns överallt i samhällen och kulturer – integrerade i koder, beskrivningar, 

objekt, standardformat, vetenskaplig kunskap eller i allmän kunskap.60 Det är så-

ledes högst mänskligt att klassificera, och vi gör det dagligen i våra liv med orga-

nisering och sortering enligt bestämda kategorier. Klassifikationer kan upplevas 

som så pass integrerade och naturliga till sin uppenbarelse att de oftast inte syns. 

Genom klassifikationerna skapas en referensram för hur vi ska tolka vår omvärld 

och det vi ser. Klassifikationerna talar om för oss vad det finns att se, och hur vi 

ska förstå detta.  

Konsekvenserna av vårt klassificerande och kategoriserande tar sig uttryck i 

bland annat regler, normer och värderingar – klassificerandet är knutet till saker 

människor gör och till ett socialt och kulturellt sammanhang.61 Varje klassifikation 

har dessutom ett perspektiv bakom sig som samtidigt tystar ner ett annat, och detta 

                                                
59 Watt Boolsen, M. (2007), Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle, s. 170. 
60 Bowker, G. & Star, S.L. (1999), Sorting things out: classification and its consequences, s. 2. 
61 Bowker, G. & Star, S.L. (1999), Sorting things out: classification and its consequences, s. 283. 
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kan ske mer eller mindre synligt eller dolt.62 Det kan dock sägas att ju mer dold en 

klassifikation är, desto mer naturlig och självklar upplevs den.63 

Klassificeringar av föremål kan identifieras förhållandevis problemfritt. Svå-

rare är det när klassificeringen gäller integrerade informationssystem som inbe-

griper mer abstrakta nivåer eller regler. I förhållande till detta är exempelvis klas-

sificeringen av en möbel enligt en specifik stilepok till synes inte lika problema-

tisk. En sådan klassificering framstår med största sannolikhet mer tydlig, konkret 

och uppenbar än till exempel klassifikation av vad som är manlighet. För vilka 

handlingar, objekt, sociala sammanhang, företeelser eller fenomen klassificeras 

egentligen som manliga? I detta sammanhang då förstås även möbler uppfattas 

som manliga eller kvinnliga enligt klassifikationssystem.  

Abstrakta företeelser, så som manlighet, tycks gärna klassificeras genom binä-

ra motsatser. Verkligheten uppfattas således genom dessa som dikotomiska par. 

Rättvisa/orättvisa är ett exempel på en sådan dikotomi.64 Det rör sig om tecken och 

begrepp som enligt diskurser får sina innebörder i relation till vad de inte är. 

Språk och text byggs därmed upp som betydelsesystem i binära motsatspar i ett 

kulturellt klassificeringssystem. Andra exempel på dikotomier är man/kvinna och 

maskulinitet/femininitet.  

Den genusvetenskapliga forskningen har bland annat identifierat kulturella 

synsätt genom att uppfatta och sortera omvärlden enligt dessa binära system, i 

syfte att reflektera över dem och på sikt upplösa.65 Judith Butler skriver i Gender 

Trouble att det binära tänkandet om manlighet/kvinnlighet inte bara skapar ett 

specifikt ramverk om att kategorierna finns men också att det innebär idéer som 

osynliggör övriga möjliga identitetsuppfattningar för människor.66  

Binärt tänkande är en kulturell och diskursiv praktik som tenderar att förstora 

skillnader mellan två företeelser för att förtydliga att dessa verkligen kan ses som 

motsatser. Vidare bygger ofta motsatserna på en hierarkisk sortering enligt princi-

per om exempelvis gott/ont, som vi ser i dikotomin rättvisa/orättvisa, eller över-

ordnad/underordnad, som vi ser i dikotomin man/kvinna. Även denna sortering 

grundar sig som synes i binära motsatser, vilket skapar en idé om att den binära 

enhet som placeras lågt i hierarkin bara kan få värde genom att bli som den domi-

nerande delen av dikotomin, och denna förståelse om genusklassificering har fått 

stå modell för hur genusskillnader har närmats och diskuterats kulturellt.67 När 

detta synsätt avkodas och problematiseras framstår även hur kategorier som kön 

konstrueras.  

                                                
62 Bowker, G. & Star, S.L. (1999), Sorting things out: classification and its consequences, s. 6. 
63 Bowker, G. & Star, S.L. (1999), Sorting things out: classification and its consequences, s. 6. 
64 Derrida, J. (2005), Lagens kraft: "auktoritetens mystiska fundament", s. 28f.  
65 Litosseliti, L. & Sunderland, J. (2002),”Gender identity and discourse analysis: theoretical and empirical 

considerations”, s. 4.  
66 Butler, J. (1999), Gender Trouble: Tenth Anniversary Edition, s. 7. 
67 Aboim, S. (2010), Plural Masculinities: The Remaking of the Self in Private Life, s. 17.  
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2.3 Diskursanalys  

Om diskurser syftar på skriftliga och muntliga utsagor på en strukturell eller kon-

kret nivå, syftar analysen av diskurserna till en kvalitativ problematisering av de-

ras innebörd. Kort sagt är detta vad som menas med diskursanalys. Den förståelse 

som man vill nå genom en diskursanalys går ut på att uppfattningar, kunskap, 

identiteter och vår världsbild kunde ha varit annorlunda om andra gemensamma 

överenskommelser hade gällt. Med diskursanalys undersöks sådant som tas för 

givet och vilken verklighetsuppfattning som måste hållas som sann för att specifi-

ka utsagor ska vara giltiga. 

Liksom diskursbegreppet kan definieras på många sätt, finns det olika sätt att 

närma sig diskursanalys. En genomgång av olika diskursanalytiska metoder visar 

på över ett femtiotal olika former, vilket även resulterar i en förvirring bland fors-

kare som anser att de utför diskursanalyser.68 Diskursanalys är dock en empirisk 

och systematisk forskningsansats med en metod att närma sig en förståelse av 

diskurser.69 Analysen fokuserar på att se sociala sammanhang – diskursen – ur 

aktörens perspektiv. Det innebär att vetenskapsteori – läran om vad man kan veta 

och vad som finns – är helt centralt.70 Det är de sociala, konstruerade sanningarna 

och kategorierna som diskursen genererar som står i fokus och analyseras.71 Språ-

ket och texten ses då inte som ett neutralt eller enkelt sätt att beskriva och reflek-

tera världen på, utan ses istället som skapare av betydelser. I analysen kan det 

exempelvis noteras att tecken och begrepp får sina innebörder och betydelser i 

relation till vad de inte är. Språk och text byggs därmed upp som betydelsesystem 

i binära motsatspar i ett kulturellt klassificeringssystem. 

Så som Foucault använde sin diskursanalys intresserar man sig inte för vad 

som menas i den sociala texten eller språket eller vad det står för, det vill säga en 

beskrivande ansats. Det handlar istället om att undersöka hur ett skeende sker. 

Hur är diskursen konstruerad? Hur är utsagorna konstruerade? Vilka sammanhang 

ingår de i? Vilka funktioner fyller de? Hur blir utsagorna sanna? Hur går aktörer 

tillväga för att uppnå trovärdighet?72 Även mottagandet av texter är intressant i en 

diskursanalys.73 Genom att läsa texterna med dessa frågor för ögonen kan man 

undersöka regelbundenheter och mönster.74  

                                                
68 Watt Boolsen, M. (2007), Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle, s. 173. 
69 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

s. 459. 
70 Watt Boolsen, M. (2007), Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle, s. 171. 
71 Watt Boolsen, M. (2007), Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle, s. 170. 
72 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

s. 465.  
73 Watt Boolsen, M. (2007), Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle, s. 172. 
74 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

s. 466. 
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I en kvalitativ undersökning med en fördjupning av förståelsen om hur mas-

kulinitet tolkas utifrån ett problematiserande angreppssätt är diskursanalys därmed 

en relevant metod. Metoden, och undersökningen, handlar således inte om att un-

dersöka ”vad maskulinitet är socialt eller kulturellt”, varför något svar på den frå-

gan inte presenteras. Istället utreds frågor som: Hur framställs och konstrueras 

orden man och makt? Vilken är ordens kulturella mening i sammanhanget? Hur 

har orden konstruerats utifrån kategorisering av verkligheten? Hur används de? 

Den kritiska granskning som framkommer i diskussioner om attityder till masku-

linitet med konsekvenser som kan påvisas i hur maskulinitet tolkas, innebär inte 

något resonemang om vilka teorier som är riktiga och vilka som inte är inom den 

genusvetenskapliga diskursen. Det är nämligen attityderna i sig som är av intresse 

och dessa existerar i teorierna, oavsett om teorierna är riktiga eller ej. 

2.4 Urval och källmaterial  

Avgränsningen i undersökningen förhåller sig i princip enbart till urvalet av käll-

material. I detta avsnitt presenteras därför undersökningens källmaterial med en 

redovisning av hur källmaterial med texter har samlats in och hur urval har skett. 

Bearbetningen av källmaterial sker övergripande enligt den valda kvalitativa me-

toden diskursanalys, vilket omfattar textanalys.  

 Ett önskvärt mål är att få med ett bredare källmaterial för att se en större hel-

het, men ändå behålla en fördjupande förståelse. Den diskursanalytiska metoden 

som anpassats för undersökningens syfte – att även beakta ett genusperspektiv – 

kräver dessutom ett bredare underlag för resultatets relevans. Ett större insamlat 

källmaterial innebär en sortering och ett undersökande med kritisk granskning. 

Slutligen görs ett urval av utvalda enstaka källor. Alltför lite källmaterial och för 

få undersökningsområden är inte lämpligt eftersom att målet att se till en större 

helhet.  

Här uppstår problemet med att göra kvalitativ analys av ett brett och stort ma-

terial. Därmed krävs nämligen att det breda undersökningsområdet i sig begränsas 

med det empiriska källmaterialet. Insamling av källmaterial sker genom systema-

tisk informationssökning av text och litteratur enligt avgränsning och ämnesval. 

Aktuell forskning och litteratur inom genusmedveten text och litteratur består av 

relevanta och användbara källor för textanalys. I undersökningen utgör delar av 

det undersökta källmaterialet även en kunskapsbas, referensram och informa-

tionskälla i och med dess form av museologisk text. Därmed fanns användbart 

källmaterial i de källor som ursprungligen uppsökts som kunskapskälla.   

De genusmedvetna texter som analyseras utgörs enligt avgränsningen i hu-

vudsak av publicerad nationell litteratur och rapporter, med ett komplement och 

sammanfattning av ett urval av internationell litteratur. Nationella källor för detta 
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undersökningssyfte, valt enligt specifika kriterier, fanns i en begränsad omfattning 

vilket ledde till att nästan samtliga blev beaktade som lämpligt källmaterial.    

Det finns både nationellt och internationellt ett stort tillgängligt material av 

texter som beaktar museologi och genusvetenskap. Källmaterialet begränsades här 

till ett urval av aktuella välrefererade publicerade museologiska texter och rappor-

ter som beaktar ett genusperspektiv. Därmed utesluts texter som är publicerade 

exempelvis i tidskrifter, forum och på webbsidor. Däremot kan texterna finnas 

tillgängliga via webbsidor. Ett skäl till denna begränsning är att texterna ska vara 

lättillgängliga men ändå ha viss auktoritet. 

Det källmaterial som undersöks inför frågeställningen om hur maskulinitet 

tolkas i genusmedvetna museologiska texter innehåller diskursiva utsagor med 

tolkningar och attityder till maskulinitet. Det vill säga att detta synliggörs genom 

diskussioner, resonemang, förklaringar och beskrivningar där värderingar, fram-

ställningar, tolkningar och hur attityder till maskulinitet kan urskiljas.  

Texterna kan handla om hur genusperspektiv kan vara relevant i museologi 

för analys, men även för hur genusintegrering kan tillämpas. Bland materialet 

finns rapporter om hur situationen ser ut inför spridning av genusperspektiv på 

museer eller hur ett specifikt museum har hanterat genusfrågor. Dessa texter ska-

pas med genusvetenskapliga diskursiva referensramar där en maskulinitetsdiskurs 

i sig konstrueras och är i fokus. De valda texterna tar inte bara upp ämnet masku-

linitet eller manlighet, utan syftar specifikt till att presentera och förmedla kun-

skap och information utifrån den genusvetenskapliga diskursen. Detta är en an-

ledning till varför dessa texter utgör ett lämpligt underlag. Texterna är dessutom 

välrefererade och därmed auktoritativa källor, på så sätt att deras slutsatser om 

genus och museologi mottagits och accepterats som kunskap.  

Undersökningen handlar även om hur maskulinitet tolkas i utställningar. Det 

kan visa sig i texter där utställningen omtalas eller presenteras, både från museets 

egna material såväl som externt material. Denna del i undersökningen utgörs dels 

av litteratur där tolkning av maskulinitet i utställningar redogörs för ur ett genus-

perspektiv samt utställningskataloger, med ett kortare komplement av recension 

av utställning. Undersökningen utgörs centralt av analys av museologisk litteratur 

vilket representeras av de olika avsnittens omfattning.  

Urvalet av källmaterial inför undersökningen hur maskulinitet tolkas i utställ-

ningar innebär en avgränsning av kategorier då det finns en stor variation och 

bredd av texter som är lämpliga som källmaterial. Delar av ett begränsat antal 

kataloger producerade i samband med utställningar på konstmuseer valdes ut som 

källmaterial inför en jämförelsevis kortare del av undersökningen. Katalogerna 

heter Kärleken och Döden, Edvard Munch, Carl Fredrik Hill, Egon Schiele och 

De drogo till Paris: nordiska konstnärinnor på 1880-talet.  

Trots det begränsade utrymmet i undersökningen krävdes ändå specifika krite-

rier och mål för urvalet. Ett av dessa är att texten har ett identifierat genusperspek-

tiv, eller ett specificerat feministiskt perspektiv. Texterna är inte utvalda enligt 
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specifika kategorier av museer utan källmaterialet har styrt och varit den centrala 

utgångspunkten. Att finna utvalda kategorier av källmaterial med utgångspunkt i 

konstutställningar innebär i sig ett oändligt stort, möjligt och relevant utbud. Ett 

kriterium var att få med en viss variation tidsmässigt med äldre kataloger då re-

censionerna beaktar nyare utställningar, även om källmaterialet i sig styrde detta, 

som i den museologiska litteraturen.  

Utställningskatalogerna kom att utgå från temporära utställningar, som van-

ligtvis är ett tillfälle då katalog som utställningsmaterial producerats. Utställ-

ningskataloger som producerats i samband med temporära utställningar på konst-

museet fungerar som ett utökat utställningsmaterial. De syftar till att informera 

och presentera utställningens tema eller koncept och att presentera den utställda 

konsten och konstnärer mer utförligt.  

Urvalet har gjorts noga med hänvisning till att materialet ska tillföra något till 

undersökningens ämne. Därmed har specifika kriterier ställts upp. Texter där man-

lighet och maskulinitet diskuteras är av intresse i urvalet av samtligt material. Ur-

valet av utställningskataloger görs med utgångspunkt att handla om manliga 

konstnärer, men med vissa undantag. Maskulinitet i sig handlar inte specifikt om 

män utan är ett begrepp som ur genusperspektiv kan undersökas oavsett vad käll-

materialet handlar om. Det kan vara särskilt relevant att beakta textmaterial som 

specifikt inte handlar centralt om män, maskulinitet eller manliga konstnärer, men 

där sådant ändå omtalas och diskuteras.  

Källmaterialet som används i undersökningen kan visa på kulturella föreställ-

ningar, tolkningar och attityder till maskulinitet genom dess beskrivningar och 

presentationer. Det material som inte beskriver män, manlighet eller maskulinitet 

utifrån ett uttalat genusperspektiv – från en genusvetenskaplig diskurs – blir ett 

komplement till en förståelse av hur maskulinitet tolkas och konstrueras. Därmed 

är detta ett relevant material. Som ett ytterligare komplement till undersökningen 

används enstaka recensioner från nyhetstidningar. Det finns ett stort utbud av 

lämpligt källmaterial där maskulinitet tolkas och värderas i utställningar både 

inom och utanför genusvetenskaplig diskurs, även om sådana gränser kan vara 

flytande. Urvalet som undersökningen utgår från visar på en variation, spridning 

och begränsning av kategorier av material vilket är lämpligt för en diskursanaly-

tisk metod. Det bör dock understrykas att det centrala källmaterialet utgörs av de 

genusmedvetna texterna. Övrigt material utgör en komplettering för en bättre hel-

hetsbild av hur maskulinitet tolkas, värderas och hur attityder ser ut i förhållande 

till detta. 

Materialet behandlas i en första fas mer övergripande med en analytisk 

genomgång av en genusvetenskaplig diskurs i samband med museologi. Sedan 

följer en fördjupande diskussion i efterföljande avsnitt där utvalda källor under-

söks utifrån de följdfrågor och slutsatser som framkommit. Undersökningen utgår 

från ett kritiskt granskande genusperspektiv såväl som en diskursanalytisk förstå-

else.  
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I material som behandlas i dessa avsnitt återfinns text om praktisk genusinte-

grering på museet, samt text med analyser av genusaspekter och maskulinitet i 

utställningar.  

I undersökningen beaktas indirekt olika kategorier av kulturhistoriska museer 

i samband med museologisk litteratur och text. Där källmaterial specifikt tas fram 

som ett externt källmaterial producerat med utgångspunkt i utställningar, sker ett 

urval med fokus på konstmuseet. Undersökningen behandlar inte utställningar i 

sig som tar upp genus, manlighet och maskulinitet som ett identifierat tema.  
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3. Analys  

3.1 Bakgrund 

Tolkning, värdering och attityd till maskulinitet i förhållande till den genusveten-

skapliga diskursen inom museologi är utgångspunkten i följande analysavsnitt. 

Genusmedvetna museologiska texter är en central del av undersökningen, vilket 

utvecklas och fördjupas med utvalda exempel i senare avsnitt. Med genusmedvet-

na texter menas museologiska texter som syftar till att beakta genusperspektiv. 

Viktigt att beakta är att dessa texter hämtar sin teoretiska referensram utifrån ge-

nusvetenskaplig forskning. Undersökningen utgår därmed från förståelsen att ge-

nusmedvetna museologiska texter utgör en del av en genusvetenskaplig diskurs.  

Detta avsnitt om genus och museologi utgörs av en undersökning som sam-

manfattat tar upp hur genusbegreppet beskrivs och används i museologisk littera-

tur. I avsnittet identifieras även de genusmedvetna museologiska texternas grund-

läggande teoretiska referensramar. Vidare tas upp hur museologisk litteratur be-

handlar genusbegreppet och hur man ser på begreppets användningsmöjligheter. 

Avsnittet handlar även om att lyfta fram grundprinciper som kan urskiljas som det 

museologiska genusperspektivet kan sägas intressera sig för.  Hur den genusmed-

vetna museologiska diskursen ser på maskulinitet och konsekvenser av detta kan 

sammanfattas som det centrala i avsnittet.  

3.2 Genusmedvetna texter 

3.2.1 Rapporter om genus och museer 

Rapporterna som tas upp här riktar sig till de som vill ta del av museologiskt ge-

nusperspektiv, om hur man kan integrera ett genusperspektiv i museets verksam-

het och vad genus handlar om i ett museologiskt perspektiv. 

Genus på museer är en rapport ur Departementsserien från 2003 där arbets-

gruppen Genus på museer har utrett från ett kulturpolitiskt uppdrag hur genusper-

spektivet kan få större genomslagskraft i museernas verksamhet.75 Genus på mu-

seer beskriver genusbegreppet med de inledande orden att den tidiga genusforsk-

                                                
75 Departementsserien 2003:61: Genus på museer: slutrapport från Arbetsgruppen Genus på museer, s. 9. 
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ningen, eller kvinnoforskningen som den ofta kallades, handlade om att lyfta fram 

kvinnor i sammanhang där de tidigare varit osynliga. Arbetsgruppens definition 

av genus handlar om att se till relationen mellan kön som konstruerade socialt och 

kulturellt i samhället – och att maktaspekten ofta står i fokus. Genus på museer 

betonar att det är viktigt att påpeka att genus även handlar om män och att mannen 

liksom kvinnan är en könsvarelse. Vidare beskriver Genus på museer att sam-

manblandningen av genusperspektiv med kvinnoperspektiv har resulterat i att 

genus i vissa sammanhang uppfattas som en kvinnofråga vilket leder till att gra-

den av kvinnorepresentation eller jämställdhet utgör en måttstock för genusper-

spektivets förekomst. Det betonas tydligt vidare att arbetsgruppen Genus på mu-

seer framhåller att kvinnofrågor eller kvinnoperspektiv inte per automatik innebär 

ett genusperspektiv. Genus på museer menar att både manligt och kvinnligt kön 

uppfattas som konstruerade könskategorier men att det kan hävdas att ett kvinno-

perspektiv alltid innefattar genusfrågor, då kvinnor är och har varit det underord-

nade och underrepresenterade könet. Därmed ses framställningar och diskussioner 

om kvinnors livsvillkor alltid i ljuset av könsmaktrelationer, även om kvinnofrå-

gor kan vara könsblinda.76 Angående detta hänvisar Genus på museer exempelvis 

till den tidiga etnologiska forskningen som fastlog att män och kvinnor hade olika 

roller och uppgifter i samhället, med en slutsats om könskategorierna som naturli-

ga. I Genus på museer belyses poängen att detta förhållningssätt missade förhål-

landet att uppdelningen manligt och kvinnligt är skapad och upprätthållen av 

ojämlika maktförhållanden. Utifrån detta påstående kan man ställa frågor om hur 

synen på maskulinitet ser ut och hur det visar sig i genusmedvetna texter.  

Hur konstruerar den genusmedvetna museologiska diskursen en referensram 

och förståelse om vad som finns att veta? Hur konstruerar den genusvetenskapliga 

diskursen – i det museologiska området som här undersöks – en maskulinitets-

diskurs? Det är alltid aktuellt och relevant att se osynliggörande, marginaliserande 

och värderandet av kvinnor och det som uppfattas som det kvinnliga i kulturen, 

kulturarvet och historien. Samtidigt kan det lämnas ett tomrum gällande maskuli-

niteten. Genus på museer förklarar visserligen att även män innefattas av genus-

termen och att de tilldelats egenskaper i kulturen, för annars vore det lätt att be-

trakta mannen som norm och kvinnan som något avvikande som ska undersökas 

och det förtydligas att en utställning kan handla om män och ”manliga aktiviteter” 

och ändå ha ett genusperspektiv.77 Påståendet antyder att män som genuskategori 

anses ska innefattas i genustermen endast i egenskap av att ifrågasättas som norm 

och dess konsekvenser för kvinnan – inte för att se till förståelsen att män är en 

socialt och konstruerad genuskategori i sig. Vad begreppet män innebär konstrue-

ras kulturellt men innebörden av män konstrueras även i det diskursiva samman-

hang som Genus på museer utgörs av.  

                                                
76 Departementsserien 2003:61: Genus på museer: slutrapport från Arbetsgruppen Genus på museer, s. 31. 
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Genus på museer betonar att genus, manligt och kvinnligt är kulturellt kon-

struerat och inte neutralt eller objektivt. Den förståelse som framkommer om man-

lighet och män består av att se dessa ord som kategorier och identifiera dem som 

en norm som är överordnande i genusordningar. Maskulinitet blir därmed, trots 

utgångspunkten att se genuskategorier som konstruktioner, osynlig som konstrue-

rad kategori och istället naturligt given i en uppenbarelse som man eller manlig. I 

Genus på museer används varken begreppet maskulinitet eller femininitet.  

Adderandet av kvinnor i historieskrivning tas upp i rapporten, som beskriver 

hur historikern Yvonne Hirdman har kallat detta för ”och:ets historia” där kvinnor 

adderades till befintlig historia utan att egentligen integreras in i historieskriv-

ningen. I och med detta framställdes mannen som norm och kvinnan som avvi-

kande, vilket museer kunde visa med enskilda tillfälliga utställningar om kvin-

nor.78  

Ett inledande avsnitt i Genus på museer tar upp bakgrunden till utredningen 

där arbetsgruppen har undersökt i vilken utsträckning forskningen på museerna 

tillämpar genusperspektiv. Genus på museer tar upp att en viktig förutsättning för 

genusperspektivets ökade genomslagskraft naturligtvis är kunskap om genus. Be-

hov av utökade möjligheter till vidareutbildning beskrivs som en viktig slutsats. 

Genus på museer beskriver även att de museer som forskade med genusperspektiv 

hade varierande uppfattningar om vad detta perspektiv och forskningen innebär. 

Vidare tar Genus på museer upp att det i utställningsverksamheten generellt ver-

kar finnas en osäkerhet i hur genusproblematisering ska användas. Sedan tar Ge-

nus på museer upp att belysningen av kvinnor och kvinnohistoria idag är relativt 

god på de svenska museerna och att museerna måste ta nästa steg – att problema-

tisera de könsmönster som framträder i belysningen av kvinnor och kvinnors hi-

storia. Arbetsgruppen sammanfattar att genusperspektivet till viss del har slagit 

igenom i museernas verksamhet, men att det fortfarande finns brister i kunskapen 

om genus.79  

Genus på museer tar upp att både manligt och kvinnligt uppfattas som kultu-

rellt konstruerade kön och att utställningar om män ändå kan ha ett genusperspek-

tiv. En genomslagskraft för genusperspektiv i museernas verksamhet handlar en-

ligt Genus på museer i dessa textavsnitt om att lyfta fram kvinnors historia och att 

problematisera detta. Den genusmedvetna museologiska diskursen visar ett ram-

verk där genus utgörs av en central utgångspunkt i frågor om kvinnor och kvin-

nors historia. Det leder till att man kan ställa frågan om ett genusperspektiv i prak-

tiken handlar om kvinnor. Förekommer en ”genusblindhet” om problematisering 

av maskulinitet och genusrelationer – hur kommer det sig? Begreppet genusblind-

het kan ses som ett kompletterande begrepp till det som kallas för ”könsblindhet” 

och syftar på när genusaspekter är något som inte tas hänsyn till då genuskatego-
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rier behandlas, eller skulle kunna anses behandlas.80 Ett genusblint behandlande av 

begreppen män och manlighet osynliggör möjligheten att se dem specifikt som 

aspekter av maskulinitet ur ett genusperspektiv – som bekönat och problematise-

rat. En problematisering syftar på att undersöka och förstå hur maskulinitet kon-

strueras kulturellt som en idé och genuskategori i genusrelationer. Begreppet be-

könad syftar på när det uppmärksammas att något fenomen kan vara starkt präglat 

av föreställningar om manligt och kvinnligt.81 Om begrepp som män och manlig-

het men även maskulinitet inte i praktiken behandlas som bekönat leder det till en 

genusblindhet. Genus uppfattas då som tidigare påpekats som något som inte di-

rekt berör en förståelse för män, manlighet och maskulinitet. Historikern och 

maskulinitetsforskaren David Tjeder lyfter fram kritiken att trots att vi börjar för-

stå hur viktig förståelsen om manlighetens konstruktion är, så är det fortfarande 

många som skriver om genus som om det bara är något som gäller kvinnor.82  

Den genusmedvetna museologiska diskursen som kan urskiljas i Genus på 

museer lyfter inte särskilt fram att genus handlar om kvinnor, utan det är endast 

ett resultat av de frågor som ges tyngd i denna diskurs. Det sker därmed ett klassi-

ficerande av genusperspektivet i sig om vad detta innebär inom diskursen, med 

frågor som handlar om synen på kvinnlighet och femininitet där genusperspektiv 

är ett redskap för att få kunskap om det  

I inledningsavsnittet i Genus på museer beskrivs vidare att regeringen i pro-

positionen Kulturpolitik poängterar kultursektorns ansvar att belysa ett köns- och 

jämställdhetsperspektiv.83 Kulturpolitik framhåller att uppmärksammandet av kul-

turarvet inte alltid har varit eller är representativt och rättvisande. Med hänvisning 

till propositionens resultat påpekar Genus på museer att det manliga kulturarvet, 

och konsten utifrån mannen som norm, har samlats in och bevarats på bekostnad 

av kvinnor, ungdomar och barnens historia. Att männens kulturarv har ansetts 

vara av ett större värde tas även upp. Anledningen till detta förklarar Genus på 

museer är att kvinnor och ungdomar inte haft tillträde till beslutsfattande och att 

den manliga normen därmed styrt definitionen om vad som är av värde att samla 

in.84 Den genusvetenskapliga diskursen i samband med museologiska diskursen 

kan identifieras utgå från denna förståelse för mannen som norm. Därmed skapas 

ett regelverk som säger att detta är något som genusperspektiv utgörs av. Utsagor 

inom regelverket blir accepterade yttranden om det som hör till samtalet, ämnet 

genus. Men fortfarande ges en förklaring som utgångspunkt att genus handlar om 

genusrelationer och synen på kulturella konstruktioner, om det manliga och det 

kvinnliga. Konkret sett kan genusperspektiv i Genus på museer ses som ett red-

skap för att särskilt behandla frågor om jämställdhet, utifrån bland annat syftet att 

                                                
80 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 14. 
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83 Regeringens proposition 1996/97:3: Kulturpolitik. 
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synliggöra och problematisera kvinnans underordning i verksamheten på museer-

na.  

Det teoretiska ramverket i Genus på museer hänvisas till litteratur som Familj 

och kön. Etnologiska perspektiv,85 Bedrägliga begrepp: Kön och genus i humanis-

tisk forskning,86 ”Genusforskning. Vad är det?”.87 Den senaste texten är utgiven av 

Vetenskapsrådet i tidskriften ”Tvärsnitt” 1998. I övrigt är rapporter, såväl publice-

rade som opublicerade från den egna utredningen, centrala källor, som Kvinnohi-

storiens historia från 1993 av Yvonne Hirdman och Det dolda budskapet: Kön 

och makt – kvinnor i museiutställningar, en seminarierapport från arbetets muse-

um 1994.88 Källorna som används i Genus på museer handlar om genusperspektiv 

och kvinnor och många är upp till tio år äldre än rapporten i sig. Den genusveten-

skapliga diskursen som den yttrar sig i Genus på museer visar ett ramverk som 

innebär att vissa specifika frågor är vad som finns att ställa. Frågorna i sin tur ac-

cepteras och reproduceras inom den genusmedvetna museologiska diskursen.  

3.2.2 Att praktiskt integrera genus på museer  

I Upplandsmuseets publikation Genuskonstruktioner och museer – handbok för 

genusintegrering från 2007 beskrivs i inledningen att museet är alstrare av det 

som kallas kulturarvet och därmed bidrar till det innehåll som tilldelas kvinnor 

kvinnligt och män manligt. Genusperspektivet som det beskrivs enligt texten be-

aktar även en granskning av innehållet och gränserna för de socialt och kulturellt 

konstruerade könen.89 Begreppen genus och kön används synonymt i rapporten 

vilket författaren Wera Grahn förklarar genom en fotnot som hänvisar till begrep-

pet genusmedvetet. Grahn menar vidare att kulturarvets demokratiska funktion, att 

inkludera alla i den kulturella kulturarvsgemenskapen, är långt ifrån genomförd. 

Representationer av kön ses som naturliga och självklara och blir sällan ifrågasat-

ta, vilket här förklaras leda till hårdragna stereotyper som legitimerar, vidmakthål-

ler och förstärker asymmetriska förhållanden mellan könen. Grahn tar upp frågor 

om vilken typ av historia som är möjlig att förmedla på museer, varför vissa saker 

är viktigare att berätta än andra på museet och vilken grund som finns bakom det. 

Inledningstexten under rubriken Varför genus och museer? tar upp att mycket 

återstår att göra innan ett genusmedvetet tänkande är integrerat som en självklar 

del i museernas verksamhet, med hänvisning till den rapport som tidigare togs 

upp, Genus på museer.90 Liksom den tidigare undersökta texten lyfter även denna 

fram genus och jämställdhet som centrala utgångspunkter.  

                                                
85 Meurling, B. m.fl. (1999), Familj och kön: etnologiska perspektiv.  
86 Andersson, G. m.fl. (2000), Bedrägliga begrepp: kön och genus i humanistisk forskning.  
87 Berggren, A.M. (1998), ”Genusforskning. Vad är det?”. 
88 Persson E. m.fl. (1994), Det dolda budskapet: kön och makt – kvinnor och män i museiutställningar. red: 

Eva Persson. 
89 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering, s. 7. 
90 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering, s. 5. 
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Genuskonstruktioner och museer förklarar att genusperspektivet bland olika 

forskningsutvecklingar ofta är centrerat kring förståelsen att kvinnor generellt är 

underordnade män på flera plan, med hänvisning till statens offentliga utredning 

Kvinnomaktutredningen.91 Dessutom finns vanligen ett emancipatoriskt syfte, 

skriver Grahn, med målet att förändra ojämlika förhållanden mellan könen. Genus 

förklaras vidare innefatta områden som kvinnoforskning, feministisk forskning, 

maskulinitetsforskning, queerforskning och intersektionalitetsforskning. Teoretis-

ka utgångspunkter och referensramar för Grahn är bland annat hennes egen av-

handling Känn dig själf. Genushistoriekonstruktion och kulturhistoriska museire-

presentationer från 2006 och Donna Haraways teori om situerade kunskaper.92 

Sammanfattningsvis handlar Genuskonstruktioner och museer om att det är en 

illusion att tro att museer avspeglar ”sann och objektiv historia”.93 Det betyder att 

museet kan ses som en diskursiv social praktik där sanningar och kunskap om 

kulturarv bidrar till att konstruera en bild av verkligheten med mer eller mindre 

osynliga klassifikationer. Grahn påpekar att det emellertid kan vara svårt att se 

vilka de egna utgångspunkterna är, särskilt om de uppfattas som självklara och 

naturliga. För att medvetandegöra detta lyfter Grahn fram det som beskrivs som 

initiala frågor; ”varför betraktas vissa saker viktigare att berätta än andra och vad 

finns det för grund till detta?”94 Genuskonstruktioner och museer visar liksom 

rapporten Genus på museer om en specifik förståelse vad genus anses handla om.  

I Genuskonstruktioner och museer uppmärksammas inledningsvis hur muse-

erna bidrar till konstruktionen av manligt och kvinnligt och att en teoretisk ut-

gångspunkt handlar om att granska innehåll och gränser för socialt och kulturellt 

konstruerade kön. Beskrivningen som sedan följer i de inledande kapitlen handlar 

dock mer specifikt om problemformuleringar kring synliggörandet av ojämlika 

förhållanden mellan könen – med fokus på att lyfta fram maktförhållanden och 

problematisera osynliggörandet av kvinnor i kulturarvet. I och med de problem-

formuleringar som ställs avses detta också vara intresset och syftet med en genus-

integrering enligt texten.  

Den genusmedvetna museologiska diskursens funktion kan dels ses som att 

lyfta fram en förståelse för hur kön konstrueras, dels hur en obalans om en köns-

maktsordning och jämställdhet kan uppmärksammas och förstås. Upplandsmuseet 

har även producerat rapporten Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen – 

Rapport från en extern granskning 2006, som är resultatet av ett fortbildningspro-

jekt riktat till museets handläggare. Projektet syftade till att orientera handläggar-

na om forskning utifrån ett genusperspektiv.95 I rapportens syfte tas problemfor-

muleringar upp som: Hur kommer kön/genus fram, som medveten eller omedve-
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ten kategori? Hur framställs kön/genus? Hur skulle museet ha kunnat tänka, och 

hur kan vi i vårt fortsatta arbete införliva genusperspektiv på bättre sätt?96 Inled-

ningstexten tar upp att de flesta forskare inom samhällskunskap och humaniora 

ser på kön/genus som något konstruerat som något vi gör tillsammans, inte något 

vi är. Det vill säga ett konstruktivistiskt synsätt snarare än ett essentiellt. Det finns 

en tydlig och klar bild för vad detta diskursiva ramverk har för utgångspunkt som 

accepterad yttrande sanning. Kulturella konstruktioner är centralt – det kulturella 

meningsskapandet som omfattar klassificeringar.  

För att förklara genusbegreppets innebörd och användbarhet tar Upplandsmu-

seets kunskaper om könsordningen upp historikern Yvonne Hirdmans redogörelse 

för könsordningen. Begreppet könsordning förklaras vara ett ord för den struktur 

som även kallas patriarkat, genussystem, eller könsmaktsordning. Vid en under-

sökning om hemslöjdskonsulenters verksamhet konstateras att Hirdmans modell 

om att mannen alltid är norm inte alltid stämmer. Istället poängteras maskulini-

tetsforskarens Connells terminologi om genusregimer som ett genuspräglat möns-

ter, vilket kan innebära en kvinnlig dominans i en organisation eller i en yrkes-

grupp. Detta eftersom den kvinnliga dominansen styrde med en kvinnlig termino-

logi bland hemslöjdskonsulenterna. Vidare om genusbegreppets förklaring tar 

texten även upp att faktorer som etnicitet, klass och generation integreras med 

genusaspekter.97 Kulturpolitiska mål tas upp i ett avsnitt som handlar om hur mu-

seet kan arbeta med kulturarvet ur ett genusperspektiv.98 Även Connells utveck-

lande av begreppet hegemonisk maskulinitet tas upp, där hierarkier män emellan 

synliggörs.99  

I en genusanalys av Upplandsmuseets verksamhet på Disagården uppmärk-

sammas frågor om representativitet. Hypotesen är att ”bonden” får stå som scha-

blon för befolkningsgrupper som i själva verket består av varierad art och därmed 

osynliggörs människor som också levde i den aktuella miljön, som kvinnor, barn, 

tjänstefolk, fattiga, sjuka osv.100 När uppmärksammas att det som ses representerar 

män inte är en homogen social, objektiv och neutral grupp? Den genusmedvetna 

museologiska diskursen har hittills i dessa utsagor och texter, betraktat genusrela-

tioner med utgångspunkten att män kan vara överordnade kvinnor och andra män. 

Connells begrepp hegemonisk maskulinitet innefattar att de underordnade männen 

som marginaliserats av dominant hegemonisk maskulinitet ändå gynnas av den 
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hegemoniska strukturen genom delaktighet. Detta beror enligt Connell på att de 

”accepterar” den hierarkiska ordningen och därmed legitimerar den.101  

Det kan dock ifrågasättas om inte genusrelationer omfattar fler slags relatio-

ner än homosociala män emellan och om inte hegemonisk maskulinitet blir ett 

användbart begrepp först när det betraktas som ett abstrakt ideal eller en förvänt-

ning av vad maskulinitet innebär. Det kan tyckas oklart om Connell med den he-

gemoniska maskuliniteten syftar på att visa på en kulturell uppfattning – som 

därmed kan problematiseras – eller om hon ser den som ett faktum, eller både och. 

Om den är ett faktum visar synsättet på en förståelse för att oavsett empiriskt un-

derlag, kan maskulinitet i sig alltid klassificeras och tolkas i termer om makt. Ge-

nom begrepp som könsordning och könsordningen som de hanteras i Upplands-

museets kunskaper om könsordningen är utgångspunkten en förståelse om att ge-

nusrelationer är givna med ett specifikt och fixerat förhållande. Upplandsmuseets 

kunskaper om könsordningen betonar att kön/genus är beroende av andra faktorer 

som etnicitet, klass och generation.102 Det är viktigt att ha i åtanke att människor är 

individer med dynamiska identiteter, vilket detta yttrande handlar om. Trots detta 

förblir då gränserna mellan olika sociala identiteter stabil och därmed inte pro-

blematiserad.103 Om genus är något som ”görs” i en kontext innebär det att vi kan 

ställa frågan hur den som analyserar kan tolka ett yttrande i termer om maskulini-

tet – exempelvis vit, arbetarklass och heterosexuell maskulinitet. Hur ska den som 

analyserar veta om det som yttras gör just kön och inte någon annan egenskap i 

identiteten? Vidare, hur förhåller sig detta till andra saker som görs i interaktioner 

och relationer? Det vill säga, det är en komplex uppgift att veta om det vi analyse-

rar orsakas av variabler om genus eller om något annat.104 Samtidigt kan det även 

anses som problematiskt ur ett genusperspektiv att se genus som något isolerat 

från övriga identitetsaspekter, eller som något som därmed skulle anses ens kunna 

klassificeras som något universellt med ett gemensamma nämnare.105 Även om ett 

begrepp som maskulinitet kan beskrivas som en kulturell idé vilken varierar i tid 

och rum, är det ändå en klassificering som hänvisar till ett samlat koncept.  

Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen hänvisar bland annat till 

skriftliga källor och litteratur inom genus som Det bekönade museet – Genusper-

spektiv i museologi och museiverksamhet,106 Känn dig själf. Genus, historiekon-

struktion och museirepresentationer,107 Det dolda budskapet. Kön och makt, kvin-
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nor och män i museiutställningar,108 Gender in world perspective av Connell,109 

Genus på museer, Fruars makt och omakt. Kön, klass och kulturarv 1900-1940,110 

och ”Genussystemet – teoretiska reflektioner kring kvinnors sociala underord-

ning” av Yvonne Hirdman.111 Även dessa källor handlar om fokus på kvinnor och 

genus. Den bok som tas upp av Connell i Upplandsmuseets kunskaper om köns-

ordningen har inte som utgångspunkt att specifikt beakta maskuliniteter och pro-

blematisering, vilket många hennes övriga etablerade titlar handlar om. Upp-

landsmuseets kunskaper om könsordningen utgår från problemformuleringar om 

konstruktionen av manligt och kvinnligt, manlighetsideal och begränsningar för 

män och pojkar och tar även upp företeelser med kvinnlig dominans och norm, 

men som lokal avvikelse och som ett genusmönster. Större fokus ligger på i prak-

tiken, liksom i tidigare texter, på frågor om könsordningen, representativitet och 

osynliggörandet av kvinnor och kulturarv.  

3.2.3 Museet och beköning  

Det bekönade museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet är en 

antologi från 2005 som refereras till i de tidigare presenterade texterna från Upp-

landsmuseet.112 Redaktörerna skriver inledningsvis att det finns engelskspråkig 

litteratur om museologi och genus men ont om texter skrivna på svenska. Antolo-

gin är en av få svenska texter som berör just ett museologiskt perspektiv. I sam-

band med redogörelsen för hur genusbegreppet ska ses sätts det in ett samman-

hang som förklarar forskningsutvecklingen på området. Yvonne Hirdman beskrivs 

som en av de första inom svensk kvinnoforskning som började använda begreppet 

genus. Den svenska genusvetenskapliga forskningen förhåller sig till och hämtar 

sitt teoretiska ramverk och idéer från internationell forskning. Det är därmed vik-

tigt att understryka att även om svenska genusvetenskapliga forskare tas upp, om-

fattas dessa av ett internationellt diskursivt ramverk där teorier och tankar intro-

duceras eller utvecklas nationellt.  

I inledningsavsnittet i Det bekönade museet beskriver författarna att genusper-

spektivet är ett angreppssätt för att avmystifiera, avkoda och dekonstruera museets 

verksamhetsfält och organisation. Vidare förklaras komplexiteten och svårigheten 

i att upptäcka och dechiffrera sociala och kulturella värderingar och de maktrela-

tioner som utger sig för att förmedla en objektiv värderingsfri kunskap – utställ-

ningar och samlingar representerar något enligt diskursernas formation.113 Utställ-

ningar som ett stycke rekonstruerad verklighet vittnar om normer och värderingar 
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i samtiden likaväl som i det förflutna. Författarna tar upp att hur män och kvinnor, 

manligt och kvinnligt representeras i utställningar hänger samman med problema-

tik om stereotypisering. Det utgörs av det komplexa i kritiken mot stereotyper 

utifrån en ”pseudorealism”, med en idé om att det finns ett alternativt korrekt sätt 

att gestalta en ”riktig man eller riktig kvinna”.114  

Begreppet genus beskrivs ha fått en genomslagskraft med dess fördelar av att 

fokusera på problematisering av såväl manligt som kvinnligt och relationer mellan 

människor.115 Liksom de tidigare presenterade utgångspunkterna för vad genusper-

spektiv handlar om är detta ett exempel på relevanta problemformuleringar som 

tar upp komplexiteten om tolkning och värderingar i museers utställningssam-

manhang. Författarna ställer sedan frågorna: ”Vad innebär ett genusperspektiv på 

museer och museiverksamhet? Är det ett allmänt integrerat genusperspektiv som 

avses eller behöver vi regelrätta kvinnomuseer?” Frågorna tas upp i samband med 

en diskussion om synliggörandet av kvinnor och hur det ska gå till, med åsikten 

att kvinnomuseer kan förstärka marginaliseringen ytterligare. Det bekönade muse-

et belyser vidare frågor som huruvida kvinnors historia får samma utrymme och 

behandling som mäns historia i museernas utställningar, och om kvinnors historia 

är lika viktig att dokumentera och utforska som mäns. Därnäst måste en proble-

matisering göras av kvinnors och mäns liv, poängterar författarna.116 Även Fouca-

ults terminologi tas upp, om att ingen står utanför eller saknar en diskurs.117 

Kopplingen genus och att lyfta fram marginaliserandet av kvinnor framhävs i 

inledningsavsnittet till Det bekönade museet, samtidigt som problematik om upp-

fattningar om såväl det kvinnliga som det manliga belyses. I enlighet med detta är 

Det bekönade museet en del av mönstret där genus i museologiska sammanhang 

handlar dels om det konstruktivistiska synsättet, dels om kvinnors utrymme i kul-

turarv och historia. Kvinnor ska lyftas fram och därefter ska manliga och kvinnli-

ga livsöden problematiseras. Av vilken specifik anledning eller i vilket samman-

hang som manlighet ska problematiseras framgår inte av Det bekönade museet, 

utöver påståendet att det ska göras. Frågan om kvinnors historia får samma be-

handling som den manliga kan bemötas med frågan, vad för behandling anses då 

den manliga få? Det går att urskilja att det manliga uppfattas som norm i kultur-

arvssammanhang gentemot det kvinnliga enligt de texter som undersökts hittills. 

Det betyder i sig inte att det manliga är något som därmed kan lämnas objektivt. 

Det tycks uppstå en ambivalens i behandlandet av manlighet och genusrelationer i 

sin helhet när det beskrivs som något som ska problematiseras, bekönas. Det vill 

säga, det finns en ansats till att behandla genusrelationer i sin helhet men i prakti-

ken är det inte riktigt klart hur och varför. I kapitlet Köns- och genusteoretiska 
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perspektiv presenteras vidare tankegångar, resonemang, grundläggande utgångs-

punkter och forskare som antologins författare hänvisar till. Teoretiker som litte-

raturvetaren och filosofen Judith Butlers ståndpunkt att det inte finns något kön, 

utan enbart genus, beskrivs som den genusvetare som framhållits på senare år i 

diskussioner om kön och kulturell konstruktion.  

Av de texter som analyserats hittills framgår att det inom den genusvetenskap-

liga diskursen pågår en diskursiv kamp om vad genus handlar om. Det framkom-

mer särskilt när queerteori och Butlers syn på genus diskuteras gentemot olika 

andra feministiska synsätt. I Vetenskapsrådets skrift Genusforskning: frågor, vill-

kor och utmaningar tas problematiken upp med att queerteori kan sägas falla utan-

för det feministiska genusperspektiv som har som utgångspunkt att genuskatego-

rier om manlighet och kvinnlighet finns – något som ifrågasätts av queerteoreti-

kerna.118 Sedan betonas ändå i samma text att queerteoretisk forskning ses bidra 

med teoretiska utgångspunkter för genusperspektivet i allmänhet, särskilt i frågan 

om problematisering av kulturella könskonstruktioners existens.119 När genusper-

spektiv beskrivs i museologiska genusmedvetna texter innebär det inte att det 

finns en självklar entydighet eller likriktning om vad genus sägs handla om och 

intressera sig för.  Det kan även understrykas att feminism i sig är en diskurs som 

inte är given, enhetlig eller likritad och därmed är inte heller den tidigare genus-

forskning det. Däremot medför feminismen gemensamma teoretiska utgångspunk-

ter om kvinnans underordning. Simone de Beauvoirs teori om det andra könet 

etablerade den teoretiska utgångspunkten om mannen som norm i kulturer och 

samhällen. Beauvoir identifierade att i en patriarkal kultur utgör mannen eller det 

maskulina det positiva, eller normen, och kvinnan eller det feminina utgör det 

negativa, det onormala, och vidare att kvinnor definieras utifrån mannen och sär-

skiljs med mannen som ett subjekt och det absoluta och kvinnan som det andra.120 

Ett antal teoretiker och feministiska tankegångar tas upp i Det bekönade mu-

seets inledningsavsnitt. Bland annat redovisas Hirdmans teoretiska utgångspunk-

ter och begrepp med genussystemet som utgångspunkt. I enlighet med teorin om 

mannen som norm byggs maktasymmetrin in redan på begreppsnivå i Hirdmans 

teori, att män förutsätts vara överordnade kvinnor. Då genusbegreppet introduce-

rades pågick debatter om begreppets innebörd och hur det skulle användas skriver 

författarna. I Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar beskrivs att genus-

begreppet ses som kontroversiellt vilket även handlar om en syn på genus inom 

genusvetenskaplig diskurs såväl som utanför.121 Författarna till Det bekönade mu-

seet nämner att Hirdmans teori om hur genusbegreppet skulle användas kritisera-

des bland annat för att makt och normaspekten inte bör vara ett antagande där 
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makten är inbyggd på själva begreppsnivån. Enligt författarna till Det bekönade 

museet beror de olika uppfattningarna på perspektiv och teoretiska utgångspunkter 

i olika vetenskapliga discipliner. Kritikernas antropologiska perspektiv, med ett 

kulturrelativistiskt och etnografiskt förhållningssätt, syftar på att förstå och under-

söka fenomen utifrån egna kulturella premisser. Detta ställs i kontrast till ett mer 

renodlat feministiskt perspektiv som utgår från grundantagandet att det föreligger 

ett ojämlikt maktförhållande mellan könen med manlig överordning och kvinnlig 

underordning.122 Denna problematik med Hirdmans teori uppmärksammades även 

i Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen.123 

Kritiken visar på en medvetenhet om komplexiteten och problematiken som 

kan uppstå i hanteringen av teorier, hypoteser och problemformuleringar om ge-

nusordningar och makt. Frågor om makt och genusrelationer och dess samband 

med maskulinitet är i centrum, men med att förståelsen att makt kan föreligga 

snarare än att det föreligger. En fråga som uppstår i samband med detta konstate-

rande och kritik av maktbegreppet är, vad skiljer premissen att makt kan föreligga 

mot att det faktiskt föreligger i genusrelationer utifrån en diskursiv förståelse? 

Följande avsnitt tar upp en diskussion om detta. Teorier i sig innebär ett klassifi-

cerande med ett uteslutande och inneslutande om vad som kan undersökas och 

vad som finns att se. Med denna utgångspunkt är det även möjligt att finna det 

som söks. Den genusvetenskapliga diskursen som den yttrar sig i dessa texter ger 

anspråk på ett tolkningsföreträde och genom diskursiv ”sanning”. Utsagorna ses 

som ”sanna” i och med det vetenskapliga auktoritativa bevisandet som genusve-

tenskapen utgörs av.  

3.2.4 De konstruerande diskurserna 

I de genusmedvetna museologiska texterna nämns att genus handlar om att pro-

blematisera kulturella uppfattningar om både manligt och kvinnligt. Ett mönster 

som framkom i undersökningens tidigare avsnitt visar att genusblindhet av masku-

linitet sker i praktiken. I sammanhanget legitimeras denna genusblindhet då fokus 

ligger på osynliggörandet av det kvinnliga i kulturen, kulturarvet och historien. 

Det går även att urskilja ett mönster i hur maskulinitet tolkas och värderas, där 

maskulinitet i sig associeras till makt.  

Genusdiskursen i museologin tycks handla om problematisering kring kultu-

rella uppfattningar, tolkningar, klassificeringar och värderingar kring genusrela-

tioner samt det vi kulturellt benämner som kön. Vidare fokuserar denna genus-

diskurs på att undersöka maktrelationer där kvinnans sociala och kulturella under-

ordning och osynliggörande lyfts fram. Egentligen kan det sistnämnda ses som 
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den centrala frågan, där genus och konstruktioner sedan är verktyget för att förstå 

hur osynliggörandet sker. Det sker i enlighet med själva utvecklandet av ett ge-

nusperspektiv eller en genusvetenskaplig diskurs som utgår från den forskning 

som handlade om kvinnor och emancipatoriska frågor.124 Det ger en förståelse för 

hur tankestrukturer och ramverk i den genusmedvetna museologiska diskursen har 

utformats i och med dess historia och tradition som specifikt tar upp frågor om 

kvinnor och det kvinnliga. Att sedan förhålla sig till manlighet som bekönat tycks 

ske med en viss tröghet i praktiken, då frågorna som ställs i dessa sammanhang 

inte handlar om maskulinitet och problematisering.  

När manlig historia eller manligt kulturarv tas upp som begrepp visar det på 

en benämning av det manliga eller män som ett oproblematiserat sätt att se på 

kulturella könsuppfattningar. Att säga manligt kulturarv i ett sammanhang som i 

övrigt syftar på att se det bekönade och problematisera genus framstår då som 

”genusblindhet” och ett osynliggörande av möjligheten att se maskulinitet ur ett 

genusperspektiv. Genus uppfattas då som tidigare påpekats som något som inte 

direkt berör en förståelse för män, manlighet och maskulinitet. Det manliga tycks 

stå för en neutral grund mot vilken jämförs kulturella uppfattningar med ett pro-

blematiserande av kvinnlighet eller kvinnor, eller kvinnors sociala underordnade 

situation. Det är således komplext att förhålla sig till ett genusperspektiv konse-

kvent. Maktrelationer och osynliggörandet av kvinnor i kulturarvet är förstås rele-

vanta och viktiga områden att undersöka. Maktrelationerna utgår dock enligt tex-

terna som har undersökts hittills från en diskursiv tankestruktur med förklarings-

modeller som samtidigt riskerar att förstärka kulturella föreställningar om manlig-

het. Det kan således ske även om den teoretiska utgångspunkten och ansatsen tyd-

ligt är att specifikt ifrågasätta det bekönade, även maskulinitet. Bara genom att 

inte ta upp en diskussion om maskulinitet och problematik med manlighet som 

bekönat utifrån konkreta exempel, orsakas ett tomrum om genusrelationer i sin 

helhet. En genusblindhet om det maskulina och maskulinitet i det museologiska 

fältet kan därmed påvisas, samtidigt som en förståelse för den genusvetenskapliga 

diskursens konstruktion, tillblivelse och utveckling visar varför genusblindheten 

finns.  

Oavsett detta förhållande, vad blir konsekvenserna när maskulinitet inte un-

dersöks? Är det inte viktigt eller är det sekundärt? Hur vet vi att det inte är vik-

tigt? Har en förståelse om mannen som norm neutraliserat maskulinitet och det 

maskulina? I den genusmedvetna museologiska diskursen formas tolkningar av 

och attityder till maskulinitet som följer den etablerade kulturella föreställningen 

om män och manlighet. I genusdiskursen inom det museologiska fältet tycks även 

finnas motsägelser och ambivalenta resonemang om hur vi ska förhålla oss till 

genusrelationer och maskulinitet. En genusblindhet om män och maskulinitet i det 
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museologiska genusperspektivet kan förklaras av frågeställningar och intressen 

som inte specifikt intresserar sig för maskulinitet. Det är en diskursiv uppfattning 

om vad genusperspektivet i det museologiska fältet kan handla om, och även om 

det inte är en helt uteslutande uppfattning tycks den vara dominerande.    

Det går att urskilja mönster i hur den museologiska litteraturen använder teo-

retiska källor och en koppling till genusblindhet om maskulinitet eller specifika 

attityder eller uppfattningar om maskulinitet. Maskulinitet nämns i sammanhang 

där ojämlika maktförhållanden tas upp och där män och manlighet står för en 

norm som innebär ”makt”. Begreppet makt är centralt såväl i de genusmedvetna 

museologiska texterna som i de teoretiska referensramar som texterna hänvisar 

till. Maskulinitet ställs i förhållande till ”kvinnors sociala underordning”. Det 

finns däremot inte ett tydligt resonerande om själva begreppets innebörd. Masku-

linitet, män och manlighet är något som snarare beskrivs än undersöks.  

Rapporten Det dolda budskapet. Kön och makt, kvinnor och män i museiut-

ställningar,125 från 1994 används som stöd och källa i Genus på museer. Genus på 

museer används sedan som stöd och källa i Upplandsmuseets Genuskonstruktio-

ner och museer – handbok för genusintegrering. Senare texter refererar till mas-

kulinitetsforskaren Connell. Bland annat refereras det till boken Om Genus (Gen-

der in world perspective) från 2003 i Upplandsmuseets kunskaper om könsord-

ningen. Genus på museer hänvisas till i flera av texterna för att lyfta fram slutsat-

sen att människor som inte får tillgång till sitt kulturarv har svårt att vara med och 

definiera framtiden och att kulturarv inte är en färdig produkt som används av 

museet utan istället något som ständigt formas i kulturarvsprocesser där museet är 

medagent till både kulturarvskonstruktion och identitetsskapande. 

Äldre källor används som referenser även i nyare litteratur. Eftersom de äldre 

källorna i sin tur hänvisar bakåt till ännu äldre litteratur, förmedlar även de nyare 

texterna en tradition och reproducerar diskursiv sanning och kunskap. Det innebär 

ett mönster där äldre teoretisk kunskap fortfarande görs aktuell genom de nya tex-

terna och att ett beaktande av ny kunskap inte är något självklart. Då det genusve-

tenskapliga fältet ständigt utvecklas visar det på en diskursiv tröghet där etablerad 

och äldre kunskap är mer dominant än den senaste kunskapen. Detta är en given 

utgångspunkt i diskurser generellt. I och med den diskursiva trögheten är inte de 

nyare maskulinitetsaspekterna givna i den genusmedvetna museologiska diskur-

sen. Källorna från 1993 till 2003 tenderar att fokusera mindre på en problematise-

ring av maskulinitet. Det gäller särskilt de källor som specifikt riktar in sig på att 

beakta frågor om kvinnans underordning som det uttalade primära syftet, vilket 

speglar att maskulinitetsforskning är något som ännu inte etablerats inom den ge-

nusmedvetna museologiska diskursen. Senare litteratur kan urskiljas hämta teore-

tiska referensramar såväl från äldre källor som från nyare, även om det sker indi-
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rekt. I den senare litteraturen går att urskilja att ett teoretiskt ramverk i sin helhet 

från äldre källor behålls som relevant kunskap. Däremot kritiseras utvalda teore-

tiska delar i dessa källor, som Hirdmans utgångspunkt att maktbegreppet är integ-

rerat i genusbegreppet och något som alltid föreligger empiriskt.  

Aktuell forskning inom genusvetenskap är därmed inte något som självklart 

sprids i genusdiskursens olika områden. Som tidigare påpekats påvisar detta ett 

mönster för hur genusdiskursen utvecklas, produceras och reproduceras med dis-

kursiv sanning inom museologin och museifältet. Museologin som diskurs använ-

der sig av den genusvetenskapliga diskursens ramverk och sanningar, men inte 

nödvändigtvis hela diskursens spännvidd. Det innebär att endast ett urval av de 

möjliga diskursiva sanningarna och kunskaperna från den genusvetenskapliga 

diskursen synliggörs. I texterna som undersökts är exempelvis inte maskulinitets-

forskning framträdande, och även om sådana teorier visserligen nämns i Upp-

landsmuseets kunskaper om könsordningen fanns inget egentligt intresse för frå-

gor om maskulinitet.  

Det finns genusvetenskaplig forskning som tar upp ett bredare spektrum om 

förståelsen om genusrelationer. Det är inte brist på kunskap om genuskonstruktio-

ner, klassificering, värdering och tolkning i sig i det som kan uttryckas som en 

genusvetenskaplig diskurs. Snarare tvärtom, vilket visar sig efter en genomgång 

av aktuell genusvetenskaplig forskning. Men kunskapen i sig om detta är inte det 

primära, då den inte tycks ha fått någon större genomslagskraft i den genusmed-

vetna museologiska diskursen.  

De texter som undersökts hämtar sina vetenskapliga belägg och kunskaper 

från en genusvetenskaplig diskurs. Vetenskap utgör en auktoritativ diskurs med 

ett tolkningsföreträde, i detta fall genom en genusvetenskaplig diskurs. Diskurser-

nas makt ligger i att formulera problem och att lägga fram förklaringsmodeller om 

orsaker, men det kan också handla om att komma med förslag på lösningar.  

I själva grunddefinitionen om vad genusperspektiv handlar om tas alla så kal-

lade genuskategorier med som aktuella att beakta som bekönade i dessa genus-

medvetna texter. Själva problematiseringen och intresset i praktiken riktas mot 

uppfattningar om kvinnlighet eller kvinnor. Det skulle kunna förklaras med att den 

vetenskapliga kunskapen om kulturella uppfattningar om manlighet och män är så 

pass ny att den ännu inte har en helt given plats i den genusmedvetna museologis-

ka diskursen. Därmed finns inte ansatsen att undersöka uppfattningar om masku-

linitet i andra termer än att förklara mäns makt. Om maskulinitet inte har under-

sökts och problematiserats upptäcks emellertid inte aspekter som kan vara rele-

vanta att förstå i genusrelationer och därmed ”finns” de inte heller enligt diskur-

sen.  

I och med den genusvetenskapliga diskursens utgångspunkt ur kvinnoforsk-

ning och feministisk forskning uppenbaras en betoning på kvinnor, varför masku-

linitetsforskning får synas mer externt som en beskrivning på ett framväxande fält. 

Texterna som har undersökts behöver dock inte vara representativa för en genus-
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medveten diskurs i sin helhet och diskursen i sig utgörs inte av en vattentät bubbla 

där sanningar inte kan ändras eller utvecklas. Museers utställningsverksamhet som 

en diskursiv praktik kan tillämpa ett genusperspektiv som lyfter fram genusrela-

tioner och maskulinitet.  

Att beakta genusrelationer i sin helhet eller att ta upp frågor om maskulinitet i 

utställningsverksamhet kan ses som ett resultat av den genusvetenskapliga diskur-

sen, vilken museer direkt hämtar kunskap från. Texterna som har undersökts är en 

indikation på hur utsagorna om män och manlighet i den genusmedvetna museo-

logiska diskursen ser ut och således hur synen på och attityden till män och man-

lighet ser ut. Följande avsnitt tar upp frågor om maskulinitet och museers utställ-

ningsverksamhet.  

3.3  Utställningar på museer och tolkning 

3.3.1 Lagerlöf och Strindberg 

Det här avsnittet tar upp frågan om ett genusperspektiv alltid innebär alternativa 

och utmanande tolkningar gentemot rådande kulturella uppfattningar om kön. Det 

handlar vidare om en reflektion hur tolkning och värdering av det vi ser kan syn-

liggöras ur ett genusperspektiv – där även det som beskrivs vara tolkningar ur ett 

genusperspektiv kan granskas. Hur sker tolkningar av det vi ser?  

I en liten park i Sunne finns en staty av en äldre kvinna. Hon sitter där med lång kjol, håret 
uppsatt i en knut och händerna stilla i knäet. Som hon sitter där kan hon representera en ide-
albild av en mormor, en äldre kvinna vars knä kunde rymma ett barn som där finge höra sagor 
och fantastiska berättelser. Kvinnan präglas av passivitet, väntan, lyssnande och lugn trygg-
het. Såg man denna gestalt i verkligheten skulle man knappast förvänta sig sprudlande aktivi-
tet eller dådkraft. Snarare ser hon ut att vänta på att någon annan ska ta initiativ.126  

 

Citatet ovan är hämtat ur en genusanalys av en konstnärlig representation från 

1958 föreställande författaren Selma Lagerlöf (bild 1). I Det bekönade museet – 

Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet görs en genusanalys av kultu-

rella representationer av författarna August Strindberg och Selma Lagerlöf. Ana-

lysen handlar om ett jämförande av de två svenska kulturarvspersonligheterna och 

hur de representeras i form av statyer, uppresta i anslutning till respektives per-

sonmuseer. Undersökningen i uppsatsen handlar om maskulinitet i samband med 

genusmedvetna texter och konstmuseets utställningar. Detta exempel på en genus-

analys är intressant i och med att den presenteras i museologisk genusinriktad 

litteratur och att representation i form av monument är relevant som ett konsthi-

storiskt motiv.  

                                                
126 Ek-Nilsson, K. (2005), ”Titanen och sagodrottningen: kulturella representationer av August Strindberg & 

Selma Lagerlöf”, s. 53. 
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Efter analysen av Selma Lagerlöfs staty i Det bekönade museet följer en pre-

sentation av hur gestaltningen av August Strindberg kan uppfattas enligt en ge-

nusanalys. Statyn omnämns som det berömda Strindberg-monumentet från 1916 i 

Tegnérlunden i Stockholm (bild 2). Katarina Ek-Nilsson beskriver inledningsvis 

att monumentet visar en helt 

naken man som tar spjärn mot 

en klippa för att resa sig. Vida-

re att den tycks utstråla en 

oerhörd, rasande styrka med 

musklerna väl detaljerat åter-

givna och håret högt och vilt. 

Statyn, som kallas Titanen, är 

porträttlik skriver Ek-Nilsson, 

samtidigt som den gestaltar 

kraft, styrka, rörelse, betving-

ande vilja, förändring. Vidare 

beskrivs att August Strindberg 

framställs som någon som vill 

bryta sig loss från den klippa 

som tycks hålla honom fjätt-

rad, med en erinring att 

Strindberg kallas för titan, 

fornnordisk rese, lejon, vulkan 

– ett tydligt könskodat språk-

bruk. Sedan förklarar Ek-

Nilsson att det är tacksamt att 

jämföra det dynamiska, oppo-

sitionella, nästan våldsamma 

uttrycket i August Strindbergs monument med representationen av Selma Lager-

löfs stilla lugna ”mormorsuttryck”. De två statyerna tas upp som goda metaforer 

för diskurserna om författarna och att de ger tydliga uttryck för föreställningar om 

det manliga och det kvinnliga.127  

Analyserna är exempel på synen och utgångspunkten att makt och det som 

kan associeras till makt kan tänkas föreligga i det som empiriskt undersöks. Ana-

lyserna visar även komplexiteten i att tolka det vi ser. När upptäcks makt i empi-

risk verklighet, hur uppenbarar det sig? Ytterligare frågor är, hur skiljer sig ge-

nusperspektivets föreställningar om kön från det kulturella? Vilken genuskategori 

blir problematiserad? Det be-

könade museet tar i inlednings-

                                                
127 Ek-Nilsson, K. (2005), ”Titanen och sagodrottningen: kulturella representationer av August Strindberg & 

Selma Lagerlöf”, s. 53f.  

Bild 1. Staty av skulptören Arvid Backlund över författa-
rinnan Selma Lagerlöf, placerad i Karlstad, 1958. Foto: 
Wikimedia Commons.  
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texten upp att museets utställningsverksamhet och därigenom museets 

tioner, vittnar om normer och värderingar i samtiden likaväl som i det förflutna.128 

Med det i åtanken kan därmed även Ek-Nilssons analyser ses som en diskursiv 

uppfattning om kön.  

Om man identifierar att 

samhället vid tidpunkten för 

statyns tillkomst hade en före-

ställning om att män i specifika 

sociala sammanhang förväntades 

vara starka och aktiva, och att 

detta även kan ses som ett man-

lighetsideal, innebär det att Ek-

Nilssons analys uppmärksammat 

dåvarande föreställning eller 

maskulinitetsideal. Det som ana-

lysen åstadkommit är således att 

den bekräftat att dessa kulturella 

uppfattningar och beskrivningar 

av maskulinitet faktiskt fanns. 

Det är givetvis intressanta iakt-

tagelser och en möjlig utgångs-

punkt i en genusanalys. Frågan 

är sedan hur tolkningsresultatet 

och informationen som upp-

märksammas hanteras. Dess-

utom kan genusperspektiv sägas 

ha en uppgift att förstå hur ge-

nuskategorier och genusrelatio-

ner skapas och formas där alter-

nativa och utmanande kulturella synsätt kan presenteras. Om värderingar integre-

ras i slutsatsen om manligt och kvinnligt utan att maskuliniteten ses som bekönad 

och problematiserad skapas ingen helhetsförståelse för hur genus konstrueras och 

formas. Ek-Nilssons analys av August Strindberg-monumentet visar då endast att 

dåtidens rådande ideal och syn på mannen var att denne skulle vara stark, vilket 

beläggs med en tolkning av den manliga representationen som symboliserande 

just styrka. Är det en tillräcklig hantering av maskulinitet? Analysen är till synes 

en diskursiv bedömning och beskrivning av vad maskulinitet innebär, något som 

lämnas fritt att värderas. Med den teoretiska utgångspunkten om makthierarkier i 

genusrelationer placerar analysen även maskulinitet i en position som påvisar en 

                                                
128 Aronsson, I.L. & Meurling, B. (2005), ”I museets dolda vrår: inledande reflexioner”, s. 21. 

Bild 2. Strindbergmonumentet, ”Titaten” av skulptören 
Carl Eldh, 1916. Placerad i Tegnérlunden, Stockholm.  
Foto: Wikimedia Commons.  
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negativ maktbalans med ett underordnande av kvinnan. Detta stämmer även över-

ens med den teoretiska utgångspunkten att makt kan föreligga i ett visst förhållan-

de i genusrelationer.   

Förhållandet att rådande ideal skulle kunna visa sig i konstnärliga representa-

tioner eller gestaltningar kan ses som förväntat. Detta uttrycker också Ek-Nilsson 

med att de ger tydliga uttryck för föreställningar om det manliga och det kvinnli-

ga.129 Analysen av August Strindberg-monumentet och därmed tolkningen av 

mannen har en mer uppenbar koppling till sprudlande aktivitet och dådkraft enligt 

Ek-Nilsson. Hur ska kunskapen att mannen symboliserar dådkraft hanteras och 

värderas? Är en representation något som direkt syftar på hur verkligheten förhål-

ler sig? Kan vi generalisera representationen som något som gäller den sociala 

kategorin män? Hur skiljer sig uppfattningar om att vara stark som man och stark 

som kvinna?  

Många frågor uppstår vid funderingar om hur kulturella uppfattningar ser på 

maskulinitet i relation till makt och det aktiva. När kvinnlighet diskuteras i den 

genusvetenskapliga diskursen bygger det på en förståelse om att synen på att 

kvinnlighet – femininitet – ska problematiseras och ges alternativa och utmanande 

tolkningar. Detta sker mot grunden att kulturella värderingar skapar en problema-

tisk attityd till innebörden och betydelsen av kön. Hur sker motsvarande tolkning 

av maskulinitet och analys vid en närmare undersökning? Görs en tolkning av det 

vi ser, som ett neutralt reflekterande av verkligheten som kan beskriva manlighet 

och maskulinitet? Den diskursiva förståelsen menar att ord och begrepp inte är 

direkta avspeglingar av verkligheten utan att de istället står för en diskursiv kon-

struktion. Jag ställer frågan igen om vad som skiljer den rådande kulturella före-

ställningen om maskulinitet från det analyserande genusperspektivets föreställ-

ning. Genusperspektiv beskrivs som tidigare nämnts enligt teoretiska utgångs-

punkter vilja problematisera allt som har med kön att göra. Om tolkningen av 

maskulinitet inte vidare undersöks eller problematiseras som bekönat ger det en 

bild av en specifik diskursiv attityd till maskulinitet. Denna diskursiva attityd till 

maskulinitet visar på ett tolkningsföreträde som bevisar vad begreppet maskulini-

tet innebär. Om en beskrivning eller tolkning av maskulinitet inte vidare under-

söks är det inte klart hur ett genusperspektiv har ökat förståelsen om kulturella 

genuskategorier och genusrelationer. I Genuskonstruktioner och museer som ana-

lyserades i föregående avsnitt påpekas att det kan vara svårt att se vilka de egna 

utgångspunkterna är, särskilt om de uppfattas som självklara och naturliga. Med 

detta syftades uppfattningen att ta mannen som norm för given – norm ses i detta 

sammanhang även som överordnande och makt enligt den teoretiska utgångs-

punkten. Mot denna förståelse kan det vara intressant att undersöka hur tolkning 

sker av maskulinitet. Föreställningar om manlighet tycks vara så pass djupt för-

                                                
129 Ek-Nilsson, K. (2005), ”Titanen och sagodrottningen: kulturella representationer av August Strindberg & 

Selma Lagerlöf”, s. 54. 
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ankrade i kulturen att inte heller analyser ur genusperspektiv nödvändigtvis lyckas 

förhålla sig kritiska.  

I en senare del i samma avsnitt av Det bekönade museet tas August Strind-

bergs psykiska kris upp tillsammans med en diskussion om den påstådda galen-

skapen och vansinnigheten. Ek-Nilsson skriver att galenskap indikerade på origi-

nalitet, kreativitet och genialitet som eftertraktade manligt könskodade talanger – 

ett slags bohemiskt konstnärs- och författarideal. Hur detta förhåller sig till en 

problematisering och förståelse av maskulinitet som bekönat och hur det värderas 

i sammanhanget diskuteras. De så kallade positiva maskulinitetsidealen kan där-

med associera direkt till maskulinitetens makt och kulturella överordning. Om 

detta skriver Ek-Nilsson att det är intressant att Selma Lagerlöfs djupa skaparkris 

inte fått samma uppmärksamhet, med slutsatsen att en sagodrottning kanske inte 

bör vara djupt deprimerad.130 En slutsats av Ek-Nilsson är att skillnader i våra tolk-

ningar av de två författarna bestäms av föreställningar om det manliga och det 

kvinnliga utifrån en kulturell könsordning. Det vill säga att bilden av de två kul-

turarvspersonligheterna motsvarar de förväntningar om manlighet och kvinnlighet 

som finns om Selma Lagerlöf respektive August Strindberg. Vidare att bilden av 

kvinnan blir mer reducerad än bilden av mannen som mångfasetterad och kom-

plex.131  

Beskrivningarna av August Strindberg tycks visa på just föreställningar om 

det manliga med ständiga värderingar snarare än en undersökande analys om 

manlighet. August Strindberg framhävs om än med en ambivalent syn på kvinnor, 

att han liksom många män inom medelklassen kände sig hotade av den emancipe-

rade kvinnan och att han hörde till dem som försökte hävda sitt köns överlägsen-

het med vetenskaplig terminologi. En slutsats om Strindberg av Ek-Nilsson är 

vidare att han har kommit att symbolisera en reaktion mot kvinnorörelsen som 

uppkom inom borgerligheten inför hotet mot den manliga maktpositionen.132  Au-

gust Strindberg tycks användas som en objektiv symbol för det faktiskt överord-

nade manliga.   

Hur ska läsaren förstå denna kunskap om August Strindberg ur ett genusper-

spektiv? Läsaren får i Det bekönade museet ta del av påståenden och kunskap om 

män och manlighet som sedan lämnas fritt att värderas. Det sker då en förvirring 

eftersom läsaren samtidigt tagit del av kunskap om att genus handlar om föreställ-

ningar och ideal, vilket kan tyckas kräver en vidare diskussion snarare än att det 

värderas. Genom de värderande beskrivningarna av August Strindberg och om 

manlighet framgår istället en attityd till maskulinitet generellt som en objektiv 

                                                
130 Ek-Nilsson, K. (2005), ”Titanen och sagodrottningen: kulturella representationer av August Strindberg & 

Selma Lagerlöf”, s. 77.  
131 Ek-Nilsson, K. (2005), ”Titanen och sagodrottningen: kulturella representationer av August Strindberg & 

Selma Lagerlöf”, s. 87. 
132 Ek-Nilsson, K. (2005), ”Titanen och sagodrottningen: kulturella representationer av August Strindberg & 

Selma Lagerlöf”, s. 76f. 
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styrande struktur med en agenda, fri från diskurser och vad de innebär. Om det 

inte är objektivt, neutralt och därmed naturligt, uppfattas maskulinitet ändå som 

något med kulturellt fastställd innebörd eftersom manlighet alltid tycks påvisas 

vara på ett specifikt sätt i de genusmedvetna texterna som undersökts hittills. Utan 

alternativa synsätt eller ett kritiskt granskande av synen på maskulinitet fram-

kommer inte att maskulinitet om möjligt kan förstås på ett annat sätt än enligt de 

kulturella föreställningarna. När värderingarna om manlighet inte heller utmanas 

eller granskas kritiskt tycks resultatet bli att de kulturella föreställningarna endast 

befästs i synen på manlighet som något objektivt och naturligt. En analys och be-

skrivning av män och manlighet som visar på tydliga värderingar och uppfattade 

sanningar utan ett kritiskt reflekterande om genuskonstruktioner kan tyckas vara 

problematiskt ur ett genusperspektiv. Det vill säga att en retorik om manlighet 

förs på det sättet som ett genusperspektiv vill vara ett kraftfullt verktyg för att just 

undvika. En lika ensidig och befästande beskrivning och värdering av kvinnor och 

kvinnlighet skulle sannolikt inte anses relevant ur ett genusperspektiv. 

I analysen av jämförandet av statyerna fastställde Ek-Nilsson att de gav tydli-

ga uttryck för förväntad manlighet och kvinnlighet. Med ett genusperspektiv kan 

däremot tolkningar av det som syns, uppenbaras, granskas kritiskt. Det går inte att 

bortse från det sociala och kulturella sammanhang ett konstverk skapats i då en 

genusanalys görs. Men om vi skulle bortse från värderingar om att mannen sym-

boliserar styrka och hur detta påverkar tolkning, vilken alternativ analys kan då 

urskiljas av det vi ser? Följande beskrivning kan ses som en alternativ tolkning av 

det vi ser i representationen av August Strindberg (bild 2). 

Vi ser en naken man, han sitter lågt i en ostadig och asymmetrisk ställning 

med knäna vinklade inåt. Huvudet är nedsänkt liksom blicken. Gestalten ser un-

derlägsen och utmärglad ut och kroppen tycks försöka hålla sig upprätt som om 

den precis blivit nedföst till marken. Den ena foten har ingen stadig grund. Ställ-

ningen är ostadig och gestalten tycks riskera att falla ned från den utsatta positio-

nen på klippan. Den nakna kroppen, det rufsiga håret och klippan visar mannen 

som ett primitivt ociviliserat naturväsen. Gestaltens upphöjda placering på klippan 

som ett podium, blicken som inte möter betraktaren och den utmärglade men ändå 

tilltalande, idealiserande, atletiska och nakna kroppen visar på mannen som ett 

föremål som objektifieras och tittas på.  

Detta är inte på något sätt en relevant tolkning i sig, bara ett sätt att visa hur 

det vi ser kan beskrivas på olika sätt gentemot kulturell uppfattning, tolkning och 

värdering av maskulinitet. När görs en avkodning, ett ifrågasättande och ett utma-

nande av kulturella föreställningar om så kallade stereotyper och när görs det inte? 

I Ek-Nilsson analyser är det endast det kvinnliga som står i fokus om problematik 

kring könsstereotyper. Om de kulturella, neutrala och objektiva föreställningarna 

avslöjas så tycks det ske mot grunden att någon eller något missgynnas av dem. 

Om förhållandet är det motsatta, det vill säga att någon eller något gynnas, avslö-

jas föreställningarna inte.  
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Det finns många funderingar och frågor som kan ställas ur ett genusperspektiv 

i syfte att problematisera maskulinitet och genusrelationer. Dessutom kan repre-

sentationer jämföras där män avbildats på ett liknande sätt som Selma Lagerlöf-

statyn. Hur skulle sådana representationer tolkas ur det rådande museologiska 

genusperspektivet? Skulle männen uppfattas som lugna och kloka intellektuella 

tänkare som är seriösa och stabila? En analys av konstverk måste göras utifrån 

dess egna villkor och ses i den kontext den skapats i men samtidigt beakta att 

samtida värderingar kan påverka tolkningen. En analys av något som vi ser kan 

hävdas vara systematisk och vetenskaplig men för att veta vad som syns måste det 

tolkas. 

Det utmanande förhållningssättet i genusperspektivet går ut på att lyfta fram 

en förståelse om att uppfattningar om kön och genus inte identifierar hur männi-

skor är naturligt. Att Selma Lagerlöf som anses vara en av Sveriges största förfat-

tare fått en kulturarvsstatus och mytbildning om sig att vara ”sagotant” uppfattas 

som orättvist, vilket är förståeligt. Det är då inte bara uppenbart passiva ideal som 

styr eventuella mytbildningar utan även negativt värderade kulturella föreställ-

ningar om kvinnlighet. Den svåra uppgiften är att inte ställa maskulinitet som en 

neutral bas mot den orättvisa synen på kvinnlighet.  

 Den genusmedvetna museologiska diskursen påverkar vad som sägs i och 

med det givna ramverket som accepterar vissa utsagor och inte andra och diskur-

sen utgörs av det som uppfattas som relevant. Diskurser påverkar dessutom hur vi 

uppfattar och tänker om specifika ämnen och begrepp, i detta fall om maskulinitet. 

Den genusvetenskapliga diskursen har även ett inflytande över hur vi uppfattar 

saker, tolkar och tänker och därmed hur maskulinitet uppfattas. Som tidigare på-

pekats handlar den diskursanalytiska förståelsen om att språket skapar betydelser 

och är inte enbart reflektioner av dem. Maskulinitet tolkas i Ek-Nilssons analys av 

August Strindberg-monumentet och analysen förmedlar sedan vad maskulinitet 

anses handla om. Texter som syftar på att vara informativa och en kunskapskälla 

bidrar således till att reproducera en given klassificering om vad som finns att se 

om maskulinitet. Klassificeringen leder till en förklaringsmodell som får status 

som sanning inom den genusmedvetna museologiska diskursen.  

Ek-Nilssons beskrivning av August Strindberg-monumentet är en tolkning 

som utgår från diskursiva klassificeringar och värderingar. Analysens slutsatser 

om maskulinitet är därmed inte neutrala förhållningssätt till en ”verklighet”, även 

om ansatsen har varit att upptäcka hur det förhåller sig med genuskonstruktioner 

och representativitet. Detsamma gäller för hur statyn av Selma Lagerlöf tolkats. 

En slutsats av undersökningen i det här avsnittet är att genom denna specifika 

tankestruktur konstrueras en maskulinitetsdiskurs inom den genusmedvetna mu-

seologiska diskursen. Undersökningen visar också på det problematiska i att inte 

undersöka kulturella uppfattningar om kön i sin helhet och kopplingen till hur vi 

tolkar gestaltningar av kön genom dessa genom kulturella föreställningar.  
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3.3.2 Maskulinitetens klassifikation  

I tidigare avsnitt undersöktes boken Genuskonstruktioner och museer övergripan-

de om dess teoretiska riktlinjer och vad genus beskrivs ha för funktion. Det här 

avsnittet tar upp den del av Genuskonstruktioner och museer som handlar om rikt-

linjer för praktisk genusintegrering. En central fråga i den här undersökningen är 

hur maskulinitet i den genusmedvetna museologiska diskursen klassificeras och 

tolkas. Med denna fråga som utgångspunkt diskuteras maskulinitetens klassifika-

tion utifrån hur attityder till maskulinitet yttrar sig i Genuskonstruktioner och mu-

seer. 

Det är ett faktum att dagens samhälle är ojämställt. Se på statistiken, till exempel i Kvinno-
maktutredningen. Målet är att livsvillkor och val ska vara oberoende av kön. Museerna är 
med och skapar föreställningar om vad som betraktas som kvinnligt och manligt, därför borde 
museerna börja tänka genusmedvetet. Det finns ett outtalat kontrakt som går ut på att museer 
förmedlar sanningen. Berättelser om dåtiden ”laddar” nutid och framtid och anger ramarna 
för tänkandet och för vad som uppfattas som ”självklart”. Museerna pekar ut det viktiga i hi-
storien och anger på så sätt innehåll och gränser för femininitet/maskulinitet. Vilka får kom-
ma med i den kulturella kulturarvsgemenskapen? Vilka utesluts? Ta chansen att bryta stereo-
typer och fördomar!133  

Citatet ovan kommer från en rapport från ett genusseminarium på Upplandsmuse-

et där Genuskonstruktioner och museer – handbok för genusintegrering presente-

ras och beskrivs. I citatet betonas att dagens samhälle är ojämställt, med hänvis-

ning till Kvinnomaktutredningen,134 som är en auktoritativ källa om än tio år 

gammal vid tidpunkten för detta yttrande. I rapporten beskriver Grahn några vik-

tiga frågor om museets utställningsarbete: ”Hur reproducerar vi föreställningar om 

kön? Vilket innehåll tilldelas maskulinitet/femininitet? Vad får män och kvinnor 

göra och hur gestaltas det i utställningen?” Grahn understryker att det alltid finns 

föreställningar knutna till föremålen och utställningen. Påståendet följs av vad 

som beskrivs som en nyckelfråga: ”Förstärker, legitimerar och vidmakthåller före-

ställningarna de ojämställda och stereotypa uppfattningar som finns om kvinnor 

och män eller kan de öppna för en förändring?”135 I rapporten beskrivs att ett ge-

nusperspektiv alltid kan appliceras och att en könsblind samling inte säger så 

mycket om den tid och samhälle den skapades ur, men desto mer om det museum 

och tjänstemän och den tid då förvärvet gjordes.  

Genuskonstruktioner och museer betonar att genusperspektiv alltid kan anläg-

gas, men att alla typer av genusperspektiv inte fungerar lika bra överallt. Är där-

med olika perspektiv inte alltid applicerbara på valda områden i genussamman-

hang? Grahn förklarar vidare att om ett museum mestadels samlat in föremål, bil-

der och arkivalier från en exklusiv manlig sfär kan olika former av maskulinitets-

                                                
133 Genuskonstruktioner och museer – handbok för genusintegrering: rapport från ett seminarium i Upp-

landsmuseet 6 mars. 
134 Statens offentliga utredningar (SOU 1998:6). 
135 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering, s. 27. 
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forskning vara givande ingångar för en utställning. Det skulle enligt Grahn kunna 

utgöra spännande utgångspunkter för att skildra hur en överordnad maskulinitet 

konstruerats och reproducerats inom ett specifikt område. Grahn tar vidare upp 

frågor som denna forskning kan ställa: ”Hur skapas och återskapas manlighet och 

manlig överordning? Vilka enkönade hierarkier skapas och hur ser dessa relatio-

ner ut? Vilka inneslutnings och uteslutningsmekanismer är gällande för området i 

fråga?”136 Ytterligare relevanta frågor enligt Grahn handlar om vilka konsekvenser 

den manliga överordningen har för kvinnor och den kvinnliga sfären, och hur 

kvinnlig underordning vidmakthålls. Grahns uppfattning är således att ett särskilt 

maskulinitetsperspektiv är lämpligt för att undersöka maskulint kodade föremål 

och som ett särskilt vetenskapsfält för att undersöka maskulina områden och sa-

ker. Det är därmed ett perspektiv som inte heller beaktar och belyser genusrelatio-

ner annat än i syftet att specifikt fokusera på maskulinitet som ett problem och 

mäns underordnande av andra män, utöver underordnandet av kvinnor.  

Det kan ifrågasättas om det inte vore mer fruktbart att behandla maskulinitet 

som ett fokusområde i ett genusperspektiv istället för att som Grahn tillskriva det 

ett särskilt perspektiv för studier av en ”manlig” sfär, segregerad från övrig genus-

forskning. Maskulinitet är inte ett begrepp som syftar till att endast direkt berör 

män och manliga saker utan kan ses som en allmän genusaspekt i ett genusper-

spektiv som behandlar genusrelationer. Att undersöka maskulinitet och dess kultu-

rella konstruktion tycks inte heller alltid i teorin vara en integrerad del av genus-

begreppet, som redovisas i Genuskonstruktioner och museer. Till skillnad från 

tidigare texter som undersökts visar den teoretiska utgångspunkten i Genuskon-

struktioner och museer inte en ambivalens och skillnad mellan teori och praktik i 

fråga om hur genusrelationer beaktas. Istället visas en tydlig linje om synen och 

attityder till maskulinitet som behålls konsekvent. Genuskonstruktioner och muse-

er som en diskursiv källa behöver visserligen inte ses som representativ för denna 

diskurs men utgör ett relevant och aktuellt exempel. Frågorna som ställs om mas-

kulinitet är slutna på det viset att de förutsätter att män och det manliga i kultur-

arvssammanhang är något som diskuteras i termer om makt och överordnande. 

Synsättet är dock förenligt med den tankestruktur som presenteras i den genusve-

tenskapliga diskursen utifrån exempelvis Vetenskapsrådets skrift Genusforsk-

ning: frågor, villkor och utmaningar. Svaret på frågorna om maskulinitet har i 

stort sett redan besvarat genom utgångspunkten att maskulinitet handlar om makt 

och överordnande. Maskulinitet som begrepp klassificeras och konstrueras inom 

den genusvetenskapliga diskursen som synliggjorts i texterna som undersökts, 

men det pågår ändå en språklig kamp mot övriga diskursers möjliga definitioner 

och förståelse om maskulinitet. Genuskonstruktioner och museer kan mottas med 

kritiska värderingar om hur sanningar och kunskap förmedlas och vad som finns 

                                                
136 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering, s. 21. 
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att veta, men den reproducerar även i sin tur accepterade sanningar inom den ge-

nusmedvetna museologiska diskursen.  

Genuskonstruktioner och museer beskriver vidare att eftersom en stor del av 

historien skrivits utifrån ett odefinierat subjekt som visat sig vara manligt, blir det 

extra viktigt att betona att de är manligt kodade och inte neutrala och därför ska 

männens historia bekönas.137 Könsblindhet är en viktig fråga i genusperspektivet, 

vilket framgår av texterna som har undersökts. Föremål som beskrivs handla om 

mänsklig aktivitet kan avkodas ur ett genusperspektiv. Det kan visa sig att mänsk-

lig aktivitet i själva verket handlar om begränsat tilldelade uppgifter för män, kul-

turellt sett. Män är emellertid inte ett homogent block, vilket maskulinitetsforska-

ren Connell samt annan aktuell maskulinitetsforskning poängterar.
138

 Om en ge-

nusordning och en könsblindhet präglar kulturen i kulturarvssammanhang och 

museets utställningar, men inte den genusvetenskapliga diskursen, är det fastställt 

att det finns en given genusordning som genusvetenskapen alltid måste förhålla 

sig till. Men om den genusvetenskapliga diskursen inte är så kallat könsblind, in-

nebär detta att kulturella föreställningar om kön, både om hur manlighet och 

kvinnlighet konstruerats, alltid synliggörs? Som tidigare påpekats att när manlig 

historia eller manligt kulturarv benämns som begrepp utan reflektion om vad det 

innebär och utan att se det som bekönat, visar det ett oproblematiserat och därmed 

uppfattat objektivt sätt att se på män och det manliga som kulturella könsföreställ-

ningar.  

Kunskapen om den givna genusordningen och dess maktrelationer kan ses 

som en diskursiv sanning som ges extra tyngd i Genuskonstruktioner och museer. 

Specifika kunskaper om genusrelationer och genusordningar reproduceras i den 

genusmedvetna museologiska diskursen, men kunskaperna är därmed inte statiska 

eller fixerade. Genuskonstruktioner och museer kan identifieras utgå från ett teo-

retiskt förhållningssätt som övriga utsagor i den genusmedvetna museologiska 

diskursen mer eller mindre har kritiserat, nämligen uppfattningen att makt alltid 

föreligger i en given genusordning. Däremot tycks de tidigare undersökta texterna 

ändå i praktiken resultera i samma uppfattning. Själva sanningarna i sig i diskur-

sen hålls således kvar av en tröghet och de bygger till synes på en gemensam ac-

cepterad tankestruktur. 

Varför skriver Grahn att det är extra viktigt att problematisera det kvinnliga, 

men inte det manliga? Grahns ståndpunkt tycks visa på en attityd om att maskuli-

nitet inte behöver undersökas eller problematiseras i genussammanhang. Genus 

beskrivs genom den genusvetenskapliga diskursen som innebörden att se kön som 

kulturella konstruktioner och därmed inte naturligt givna. Det borde innebära att 

all kulturell klassificering, kategorisering, definitioner och föreställningar om kön 

– både manlighet eller kvinnlighet – är något som ett genusperspektiv kan avslöja 

                                                
137 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering, s. 21. 
138 Connell, R. (2005), Masculinities, s. 76. 
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som generaliseringar, förväntningar, stereotyper eller ideal. Sedan kan innebörden 

av generaliseringar eller ideal i sin tur problematiseras och undersökas.  

Citatet ovan ur rapporten från Upplandsmuseets genusseminarium är ett ytt-

rande om att museet är medagent till att skapa föreställningar om vad som är man-

ligt och kvinnligt. Ett problematiserande om detta syns inte i de färdiga uppfatt-

ningarna om klassificeringen av könskodade föremål. Är museiföremål alltid 

manligt eller kvinnligt kodade, eller bara för det mesta?  

I Genuskonstruktioner och museer beskrivs även att när det handlar om det 

feminint kodade är det extra viktigt att fundera över hur representationerna fram-

ställs.139 I avsnitten om genusintegrering och utställningsverksamhet i Genuskon-

struktioner och museer ställs fler frågor som läsaren kan använda som utgångs-

punkt för ett genusmedvetet tänkande i utställningsprocessen, kopplade till makt-

aspekter för att synliggöra kvinnans underordning. Genuskonstruktioner och mu-

seer beskriver även att gränser för vad som associeras till femininitet och masku-

linitet ofta ses som självklara och naturliga och att de därför sällan blir ifrågasat-

ta.140  

Jag har i tidigare avsnitt framhävt att genus enligt de undersökta texterna 

handlar om att problematisera kulturella och sociala uppfattningar och föreställ-

ningar om kön, manligt och kvinnligt utöver förståelsen om maktrelationer. Man-

ligt och kvinnligt betonas vara kulturella konstruktioner, och inte naturliga eller 

objektiva. Denna poäng understryks upprepat i beskrivningarna av genusperspek-

tivets uppgift, trots att texterna i själva verket i praktiken tycks intressera sig för 

föreställningar om endast kvinnor och det kvinnliga. Detta ganska ensidiga intres-

se blir förklarligt genom en diskursiv förståelse i och med genusperspektivets ut-

veckling och särskilda intresse för att lyfta fram frågor om osynliggörandet av det 

feminina och påvisandet av detta.141 Maskulinitet diskuteras dock inte annat än för 

att påvisa mannens överordning. Det är i Genuskonstruktioner och museer inte ett 

uttalat syfte eller intresse att problematisera föreställningar om maskulinitet.  

Är ett beaktande av genusrelationer ur ett genusperspektiv möjligt att genom-

föra utan att vara konsekvent i behandlingen av alla aktuella sociala (konstruera-

de) kategorier, det vill säga genusrelationer i sin helhet? Så som maskulinitet be-

handlas i de analyserade texterna får som konsekvens attityden att maskulinitet till 

synes per definition alltid betraktas som ett problem och något som associeras till 

ojämställdhet. En klassificering visar sig därmed som utesluter övrig möjlig för-

ståelse om den kulturella konstruktionen av maskulinitet och dess betydelse i kul-

turarvssammanhang.  

Den genusmedvetna museologiska diskursen kan identifieras vara intresserad 

av frågor som undersöker män som en social kategori och denna kategoris förhål-

                                                
139 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering, s. 22. 
140 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering, s. 5. 
141 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering, s. 5f. 
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lande till att inneha makt eller att få makt och konsekvenser av detta. Men hur kan 

vi undersöka varför och hur detta sker? Hur ser själva klassificeringen av män ut? 

Det är också relevant att fortsatt fundera över hur termer som män och maskulini-

tet används inom den genusmedvetna museologiska diskursen. Hur definieras 

kategorierna män och maskulinitet i teorin och praktiken, innanför och utanför 

denna diskurs? Vidare kan vi ställa oss frågan hur eventuella teoretiska utgångs-

punkter påverkar vår tolkning och analys av kategorierna män och maskulinitet. 

Om man utgår från hypotesen att maskulinitet kulturellt uppfattas som över-

ordnat och associerat med makt och styrka, och den genusmedvetna diskursen 

enligt texterna som här undersöks utgår från samma uppfattning och värdering, så 

kan vi se att maskulinitet lämnas neutralt med en fastställd och fixerad klassifice-

ring. Kopplingen mellan maskulinitet och makt beskriver jag här som en hypotes, 

även om det genusteoretiska ramverket som det exempelvis beskrivs i Genuskon-

struktioner och museer direkt menar att maskulinitet innebär makt och en generell 

överordning. Detta förhållande påvisades exempelvis genom de slutna frågorna 

om maskulinitet och genusrelationer i Genuskonstruktioner och museer. Det är 

därmed till synes inte något problem att det skapas attityder till att maskulinitet 

uppfattas med en direkt association till makt. I samtliga texter som har undersökts 

hittills – men även texterna som nämns i den tidigare forskningsöversikten – visar 

på att genusperspektivet handlar om maktrelationer. Maktrelationerna är sedan 

direkt associerade med män och det manliga. Denna association sker eftersom 

män och manlighet enligt ett diskursivt intresse och enligt de genusmedvetna tex-

ter som undersökts hittills till synes inte diskuteras i andra sammanhang än som 

en norm eller överordnat. Maskulinitet har till synes identifierats vara integrerat 

med maktaspekter vilket tycks lyfta bort fokus från att i praktiken problematisera 

och undersöka maskulinitet som en kulturell konstruktion.  

När maskulinitet, män och manlighet beskrivs som neutralt och inte utmanas 

förklaras att det maskulina har avkodas med ett avslöjande om överordning och 

makt. Kan man välja att utmana kulturella föreställningar, uppfattningar, ideal och 

värderingar om kvinnor, och det uppfattat kvinnliga, men inte om män och det 

manliga inom ramen för ett genusperspektiv? Är det givet att genusaspekter som 

ideal, stereotyper och generaliseringar per definition motsvarar en empirisk verk-

lighet om vad män är men att detsamma inte gäller för kvinnor? Enligt attityder 

till maskulinitet i de genusmedvetna texter som undersökts hittills, motsvarar inte 

kulturella föreställningar om kön så kallade genuskategorier naturligt, men att då 

det gäller manlighet kan det åtminstone särskilt påvisas kulturellt.  

En slutsats om de diskursiva utsagorna i Genuskonstruktioner och museer är 

att det finns ett klassificerande inneslutande och uteslutande om vad genusbegrep-

pet kan handla om. Det handlar närmare bestämt om ett konkret och uttalat fokus 

på maktrelationer där maskulinitet endast förekommer för att påvisa ojämlikhet. 

Referensramen om vad genus handlar om i texten utgår inte från ett intresse för 

maskulinitet i utställningssammanhang på det vis som femininitet behandlas. 
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Maktrelationer kan visserligen ses som en mycket relevant faktor att undersöka i 

genusrelationer. Det problematiska är dock att med detta synsätt på genusrelatio-

ner som presenteras i den undersökta texten skapas begränsningar i hur dessa rela-

tioner kan undersökas och förstås. En fixerad betydelse för vad maskulinitet kan 

innebära leder till konsekvenser för hur empiriskt material närmas, förstås, under-

söks och tolkas. Det är denna problematik som framkommer i exempelvis Det 

bekönade museet där redaktörerna lyfter fram den uttalade kritiken av Hirdmans 

teori, där maktaspekten tycks vara integrerad och fixerad i genusrelationer.  

3.3.3 Män och makt 

Diskursiv klassificering och dess konsekvenser för synen på genuskategorier har 

visat sig vara ett centralt tema i undersökningen. Det här avsnittet tar upp hur 

klassificering och tolkning konstrueras och verkar i de genusmedvetna texter som 

undersöks.  

Vad innebär kategorierna män, manlighet och maskulinitet? Varför lämnas 

kategorierna färdigklassificerade i genusperspektivet tolkning? Texterna som har 

undersökts tycks placera män och kvinnor i binära oppositioner som om de vore 

homogena block snarare än heterogena grupper med individer. Att generalisera i 

sig är mänskligt, liksom att klassificera, för att över huvud taget kunna prata om 

det vi vill relatera till. Den genusmedvetna museologiska diskursen tycks dock 

innehålla motsägelser och vara ambivalent i frågan om vikten av att betona ett 

reflekterande och kritiskt synsätt till kulturella klassificeringar, generaliseringar, 

genuskonstruktioner och färdiga genuskategorier som binära oppositioner. 

En diskussion och undersökning om klassificeringen av maskulinitet kan ur-

skiljas vara av central betydelse för att förstå synen på maskulinitet både utanför 

och inom genusdiskursen. Genusperspektiv bygger på ett teoretiskt ramverk ut-

format i den genusvetenskapliga diskursen. Teorier är komplexa att utveckla då de 

i sig bygger på ett klassificerande med inneslutande och uteslutande i och med 

dess problemformuleringars och frågeställningars utformning. Formuleringen 

utgår från att en företeelse finns, och vad som bör undersökas om företeelsen. Te-

orierna som tillämpas i den genusmedvetna museologiska diskursen tycks utgå 

från en bestämd klassificering om vad maskulinitet innebär och vilka frågor vi kan 

ställa om maskulinitet och genusrelationer. 

Hur kommer det sig att beskrivningar av verkligheten, där maskulinitet och 

makt kopplas samman, tycks befästa kulturella uppfattningar och könsskillnader 

snarare än att problematisera könskonstruktioner och genusrelationer? Har be-

skrivningarna som syfte att göra detta? 142Enligt utgångspunkten för vad genus 

handlar om som identifierats i de tidigare undersökta texterna, exempelvis Det 

                                                
142 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 

296 f.  
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bekönade museet, är syftet det motsatta. Befästandet kan uppstå om själva klassi-

ficeringen av genuskategorier inte uppmärksammas och utreds. Det queerteoretis-

ka genusperspektivet tar upp problematiken med kulturella klassificeringar om 

kön och just detta är något som mer eller mindre kan visa sig i olika genusveten-

skapliga diskursiva sammanhang. Det är emellertid inte givet att denna förståelse 

om genus är accepterad eller aktuell i genusmedvetna texter generellt. Det kan 

visa sig i en diskursiv kamp där olika uppfattningar om vad genus handlar om 

kritiseras eller påvisas inom en större vetenskaplig diskurs. Det som beskrivs som 

genusvetenskapliga eller feministiska teorier är därmed inte likriktade, vilket är 

viktigt att påpeka när genusdiskurser diskuteras.   

Sofia Aboim skriver i Plural Masculinities: The Remaking of the Self in Pri-

vate Life att de teoretiska feministiska förslagen inte helt och hållet fick bort tän-

kandet om binära oppositioner, men att ett första steg mot emancipation var att se 

till kategorier om män och kvinnor. Kvinnor behövde en identitet för att mobilsera 

sig politiskt.143 Om man ser till det nämnda faktumet att det är mänskligt att både 

klassificera och generalisera världen för att över huvud taget kunna prata om det 

man vill relatera till och uttrycka sig om, kan det innebära att dela upp människor 

både i genuskategorier såväl som att se världen i binära oppositioner. Vad genus-

perspektivet belyser är att maskulinitet och femininitet inte innebär givna skillna-

der som det så kallade ”objektiva och kulturella” identifierats syfta på.  Den kon-

struktivistiska synen om att genuskategorier tillskrivs egenskaper är en central 

förståelse för genusperspektivet. Det innebär även ett perspektiv som specifikt 

inte handlar om skillnader mellan genuskategorier, utan snarare en förståelse för 

hur människor klassificeras enligt könskategorier och hur genuskategorier kon-

strueras och definieras.144 Ett genusperspektiv belyser därmed en förståelse hur 

samhälle och kultur uppfattar att kön handlar om en specifik naturlig klassifice-

ring och att det finns specifika skillnader mellan dem. 

Om maktaspekter inte skulle integreras i definitionen om genusrelationer eller 

maskulinitet, riskerar det i så fall att eventuella makthierarkier inte skulle kunna 

studeras eller undersökas? Maskulinitet tycks klassificeras utifrån en given teore-

tisk referensram, vilket resulterar i att när maskulinitet tolkas sker det i termer om 

makt. Denna givna teoretiska referensram kan, som nämnts i de tidigare avsnitten, 

identifieras bestå av ett diskursivt ramverk med en specifik klassificering om vad 

som finns att veta och hur det ser ut. Den genusmedvetna museologiska diskursen 

som dessa texter kan ses förhålla sig till skapar dessutom med ett vetenskaplig 

auktoritativt tolkningsföreträde för hur maskulinitet i sin helhet kan och bör för-

stås.  

                                                
143 Aboim, S. (2010), Plural Masculinities: The Remaking of the Self in Private Life, s. 24. 
144 Se exempelvis Laqueur, T. (1994), Om könens uppkomst: hur kroppen blev kvinnlig och manlig. 
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Att manligt och kvinnligt förstås som binära oppositioner har belysts inom 

genusvetenskapen, exempelvis genom Yvonne Hirdmans teorier om könens isär-

hållande där en dikotomi mellan kön förstås som en kulturell konstruktion. Hird-

man för även en kritik av att detta sker. Samtidigt som en identifiering att isärhål-

landet sker riskerar hanteringen av genusrelationerna bekräfta och reproducera 

isärhållandet. Denna problematik visas även i kritiken som riktades mot Hirdmans 

teorier. Reproduktionen av isärhållandet tycks ske som en effekt av att genusrela-

tioner och de kulturella klassificeringarna om kön inte ses utifrån en större helhet 

och inte heller problematiseras tillräckligt – i synnerhet när det kommer till mas-

kulinitet. Att språket och texten inte reflekterar en verklighet utan är medskapare 

till meningsskapanden blir tydligt genom de genusmedvetna texter som under-

sökts. Förändring och ett upplösande av det dikotomiska synsättet anses som ett 

mål inom bland annat många feministiska riktningar. Däremot tycks attityden till 

maskulinitet som tidigare nämnts vara att det är något som finns isolerat från nå-

gon diskurs och inte påverkas av andra genusrelationer än homosociala. I Genus-

konstruktioner och museer ställs frågan om vilka enkönade hierarkier som skapas 

och hur dessa relationer ser ut, som ett exempel på centrala frågor i maskulinitets-

forskning. Maskulinitetsforskaren Michael Kimmels teori om att maskulinitet 

främst konstrueras i relation till andra män145 och Connells teori om hierarkiska 

relationer med hegemonisk maskulinitet som överordnad146 är därmed aktuella 

teorier som Grahn kan identifiera hänvisa till genom frågan. Frågan utesluter 

andra möjligheter om hur maskulinitet kan förstås och hur maskulinitet konstrue-

ras, än att det handlar att maskulinitet konstrueras av maskulinitet – och således 

står utanför påverkan av genusrelationer i sin helhet mer eller mindre och det som 

en maskulinitetsdiskurs kan påverkas av. Maskulinitet associeras även till ett be-

grepp som endast berör män direkt och inte som en kulturell idé.  

Att maskulinitetsforskning uppmärksammas i den genusmedvetna museolo-

giska diskursen framkommer genom detta exempel, men det är begränsat utvalda 

tankestrukturer från den genusvetenskapliga diskursen som stämmer överens med 

Grahns perspektiv på genus. Det vill säga att frågor och intresse fortfarande ligger 

på kvinnor och att maskulinitet tycks representera ett problem i genusrelationer.  

Specifika uppfattningar om maskulinitet leder till att detta blir ett värdeladdat 

begrepp som därmed alltid tolkas som hegemoni, makt(missbruk) och överordnat. 

Maskulinitet liksom ord som man, män och manlighet är värdeladdade enligt 

samma princip. Genom associationer eller tolkningar blir exempelvis begreppet 

makt och det som hör till makt något som uppfattas som maskulint. Detta framstår 

tydligt som en djupt rotad föreställning även i den genusmedvetna museologiska 

diskursen. Genus är enligt Judith Butler något som görs och inte något som vi är 

                                                
145 Kimmel, M. (2006), Manhood in America, s. 7. 
146 Connell, R. (2005), Masculinities, s. 77. 
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av naturen eller som på förhand finns.147 Maskulinitet görs således, om Butlers 

teori är riktig, när yttringar av makt, styrka och överordning associeras till män 

och uppfattas som något manligt. Om genus ses i ett större sammanhang som tar 

hänsyn till övriga identitetsfaktorer kan man dock som Lia Litosseliti och Jane 

Sunderland fråga sig hur den som analyserar något ur ett genusperspektiv kan veta 

specifikt att just maskulinitet görs och inte något annat? Det vill säga något som 

inte nödvändigt representerar maskulinitet.148  

Att kritik riktades mot att se maktbegreppet integrerat med en fixerad betydel-

se i en given genusordning framkommer i texterna som har undersökts. Om en 

given genusordning – mäns överordning och kvinnors underordning – inte är inte-

grerad i begreppet genus, så torde män, manlighet och maskulinitet inte vara klas-

sifikationer om överordnande och makt i genusdiskursen. Dessutom torde genus-

perspektivet kunna användas för att belysa frågan hur man kan veta vad som anses 

representera maskulinitet om det skulle finnas något som representerar maskulini-

tet generellt. Detta har dock inte skett i texterna som har undersökts. 

De frågeställningar som uttrycks i Genuskonstruktioner och museer har inne-

slutit och integrerat specifika maktförhållanden i det som klassificerats som man-

ligt och maskulint. Grahns frågeställning är hur manlighet och manlig överord-

ning skapas och återskapas, och innefattar därmed utgångspunkten att manlighet 

innebär och handlar om överordning. Exempelvis om man ställer frågan ”varför är 

män ett problem?” har man förutsatt att män innebär problem. Frågan syftar till en 

klassificering och en förståelse att män kan ses i termer om problem, till skillnad 

från de termer som inte tas upp i frågan. Själva frågeställningen i sig leder därmed 

till attityden att maskulinitet är intressant endast i sammanhang där det tas upp 

som ett problem, liksom Grahns frågeställning leder till attityden att manlighet 

endast är intressant att diskutera som överordnad. Den icke överordnade manlig-

heten blir således osynlig, eller finns inte. 

 Något kan anses tillhöra en maskulin sfär men uppfattas besitta en frånvaro 

av manlighet, det vill säga en icke-manlighet som benämns som omanlig. Oman-

lig är därmed laddat med symbolvärdet ”det som inte är manligt”. Maskulinitet 

klassificeras därmed enligt ett binärt tänkande utifrån termer om manlig eller 

omanlig och makt eller maktlöshet. Om maskulinitet per definition associeras till 

makt så blir därför det som är maktlöst eller omanligt även osynligt och uteslutet i 

själva klassificeringen maskulinitet. Maskulinitet definieras och förstås i termer 

om manlig eller omanlig, men det senare ingår inte i begreppets klassifikation. 

Analyser av genuskategorier och hur dessa uppenbarar sig riskerar därmed att 

behandla tolkningar av maskulinitet som rena iakttagelser av faktisk eller symbo-
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lisk makt eller överordning. Detta sker i exempelvis Ek-Nilssons analys av August 

Strindberg-monumentet, även om hennes tolkning naturligtvis förefaller rimlig 

utifrån dåtidens föreställningar.  

Som tidigare nämnts är klassificering något som innesluter, utesluter och be-

stämmer vad ett begrepp kan utgöras av och hur det kan tolkas. Klassificeringen 

synliggör specifika givna och tillskrivna egenskaper, och utesluter andra möjliga 

egenskaper. Den bestämmer således en kulturell uppfattning om vad som finns, 

vad något är, och detta styr och påverkar vår tolkning av det vi ser. Genusper-

spektivet uppmärksammar en utmaning av klassifikationer om exempelvis kvinn-

lighet och femininitet. Således kan även klassificeringen av manlighet och masku-

linitet utmanas och problematiseras. Vilka kunskaper om genus och genusrelatio-

ner öppnas det för om klassificeringen av manlighet och maskulinitet utmanas och 

problematiseras? Man kan åtminstone konstatera att en bredare och mer komplex 

kunskap skulle kunna möjliggöras.  

Om manlighet alltid tolkas och associeras till makt, vad för slags makt rör det 

sig om? Makt i sig är ett diffust begrepp med ett laddat värde, beroende på i vilket 

sammanhang den påvisas. Är makt något som i den manliga sfären alltid är ett 

möjligt maktmissbruk, men inte i den kvinnliga? Bland annat Connell menar att 

makt kan ses som något som anses vara ojämnt fördelat mellan könen.149 I princip 

tycks makt även, om det påvisas förekomma i en manlig sfär, anses associeras 

med problematik. Enligt Genuskonstruktioner och museer kan man identifiera att 

det finns utställningar där det dominerande könet privilegieras med ett oreflekterat 

bortval av det som berör det underordnade könet. Den högsta graden av genusin-

tegrering innebär i motsats till detta enligt Grahn att maktförhållanden ifrågasätts 

explicit och att utställningen har en emancipatorisk potential.150 Hur ska maskuli-

nitet kunna uppfattas på något alternativt sätt om män alltid omskrivs som domi-

nerande, norm och överordnad? Att maskulinitet som en struktur privilegieras då 

män och manlighet behandlas oreflekterat – det vill säga inte behandlas ur ett ge-

nusperspektiv, visar på en attityd att det inte finns en annan sida av myntet vad 

gäller konstruktionen för maskulinitet.  

Är begrepp som maskulinitet och manlighet laddat med värderande klassifice-

ringar både utanför och innanför den genusmedvetna museologiska diskursen? 

Uppfattar och tolkar denna diskurs det maskulina som lika med makt och domi-

nans på grund av att kulturen gör det? Om maskulinitet är något som alltid är 

kopplat till överordning och maktaspekter så blir det omöjlig uppgift att tolka det 

maskulina som något annat än uttryck för antingen makt eller omanlighet. Med 

denna förståelse kan man föra en vidare diskussion ur ett genusperspektiv om 

problematiken att klassificeringen styr tolkningarna av könen.  
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Om maskulinitet är lika med makt och dominans, vilket attityden riskerar att 

bli om inte klassificeringen av maskulinitet problematiseras, riskerar maskulinitet 

att associeras med ojämställdhet. I så fall blir representationer av det som uppfat-

tas som maskulinitet i museets utställningssammanhang något som genom sin 

rena förekomst påvisar ojämställdhet. Den genusmedvetna museologiska diskur-

sen agerar och argumenterar enligt normer och föreställningar inom sitt ramverk, 

det vill säga den agerar och argumenterar med utsagor i förhållande till en redan 

bestämd genuskonstruktion om maskulinitet, trots målet att problematisera allt 

som har med kön att göra. Denna diskurs skapar eller bidrar genom sina argument 

till att upprätthålla den genuskonstruktion som råder om hur maskulinitet ska för-

stås och tolkas.  

3.4 Hästen och maskuliniteter  

Det här avsnittet tar upp en analys om hur maskulinitet representeras i en utställ-

ning. Vilka frågor ställs i analysen? Avsnittet ska läsas i ljuset av tidigare slutsat-

ser om att den genusmedvetna museologiska diskursen definierat vilka frågor vi 

kan ställa om genusrelationer, vad vi kan veta om dessa, och hur det ser ut. 

I Wera Grahns avhandling ”Känn dig själf” presenteras en analys av utställ-

ningen Hästen på Nordiska museet. Hennes analys är en del av en undersökning 

om genusintegrering på museet.151 Grahn har även skrivit Genuskonstruktioner 

och museer – en handbok för genusintegrering för Upplandsmuseet som under-

sökts i ett tidigare avsnitt. Grahn identifierar att problemet med Hästen inte är att 

det saknas kvinnliga representanter, utan i stället hur de är konstruerade och vilket 

sammanhang de satts in i. Vidare undersöker Grahn hur representationer av mas-

kulinitet ser ut genom frågan: ”Byggs här en alternativ berättelse upp som sätter 

den fallogocentriska betydelsen av kön under förhandling?”152 Med fallogocentrisk 

menar Grahn ”en asymmetrisk och hierarkiskt ordnad könsmaktsordning” i vilken 

mannen står i centrum.153 Frågan har utgått från att en fallogocentrisk ordning kan 

föreligga – det vill säga en diskursiv klassificering som talar om vad som finns att 

se – och att hennes undersökning består av att se om det finns alternativa repre-

sentationer av maskulinitet och femininitet i utställningen.  

Grahn identifierar genom en dikt som läses upp i en videoinstallation att 

kvinnan som heterosexuellt objekt beskrivs utifrån en manlig blick. Mannen tar 

enligt Grahn rummet i besittning med en självklar röst och den inledande rollen 
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ger mannen rätt att staka ut det sexuella territoriet. Detta är ett könsstereotypt 

mönster tillägger Grahn. Vidare förklarar Grahn att det visserligen är svårt att tol-

ka detta som ett identifierande av förtryck, men att det är ett mönster som präglar 

utställningen med en rad av manliga fallogocentriska gestaltningar av sexualitet.154  

En tavla förefaller vara tänkt att symbolisera manlig sexualitet genom en po-

tent svart hingst, skriver Grahn, och att en gestaltning av manlig virilitet i en tyd-

ligt överordnad ställning verkar vara det som getts en framträdande bild. Utställ-

ningens miljö beskrivs av Grahn som patriarkal med iscensättningar där läsning 

obemärkt formas till exempel på kvinnlig underordning och manlig överordning. 

Grahn drar slutsatsen att utställningen är utformad enligt ett fallogocentriskt 

mönster och att en manlig blick som tillåts dominera gör att även heterosexualite-

ten blir ett tvingande paradigm.155 Grahn menar att det mönster som påvisats här 

blir sanningar som inte ifrågasätts och att könsskillnader förstärks genom utställ-

ningens poetik. Vidare påpekas att särskiljandet verkar sammanfalla med det fal-

logocentriska systemets statiskt hierarkiska struktur.156 Grahn noterar att det med 

ett fåtal undantag inte finns någon öppen kritik av könsmaktordningen i utställ-

ningen som sådan eller den starkt patriarkalt könskodade byggnad som själva mu-

seet utgör.157 

Analysen av Hästen har ett avsnitt med rubriken Maskuliniteter – ett begrepp 

som är etablerat utifrån Connells teorier om att det finns flera maskuliniteter och 

inte bara en. Trots det omnämner Grahn män och mannen som färdiga kategorier 

utgjorda av en obestämd homogen grupp eller struktur. Att tala om maskuliniteter 

påvisar en syn om klassificering av maskulinitet och män där maskuliniteter ändå 

kan uppfattas som något med den gemensamma nämnaren maskulinitet.  

Begreppet maskuliniteter verkar av Grahn tolkas som att genuskategorin män 

ska förstås utifrån olika empiriskt identifierbara typer. Maskulinitet är dock snara-

re ett begrepp som belyser idén om manlighet och hur kultur och samhälle förhål-

ler sig till detta.158 

En del av utställningen ska fånga upp den ”känslosamme mannen”, skriver 

Grahn senare i analysen av Hästen. Kortfattat handlar denna del av analysen om 

att mannen först kopplas samman med feminina attribut men att tonen sedan änd-

ras.159 Därefter beskrivs den ”barnslige mannen” och även där menar Grahn visas 
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en fallogocentrisk bild av mannen som norm.160 I en slutsats om detta påpekas 

problemet med att göra en utställning som är medveten om ”könsordningen” ef-

tersom samhällets könsmaktstrukturer ses som självklara. Författaren skriver att 

det manliga aldrig ifrågasätts öppet eller granskas – det förblir orört och oproble-

matiserat. Mannens påståenden ses då som sanningar påpekar Grahn.161  

Inte heller sker en problematisering om maskulinitet i Grahns analys – det 

finns inget tecken över huvud taget på en problematisering i texten annat än ett 

samhällskritiskt ifrågasättande att mannen är norm och överordnad. Den diskursi-

va förståelsen kan se detta som att det genusperspektiv som tillämpas i analysen 

inte heller handlar om att problematisera maskulinitet eller att behandla maskuli-

nitet utifrån samma metod som exempelvis femininitet. Man och kvinna beskrivs 

som färdiga kategorier, likt de tidigare texter som tagits upp i analysen. Med for-

muleringen ”männens påståenden ses som sanningar” visas hur denna kategori ses 

som objektiv och neutral, och det är inte heller klart vad männen representerar i 

sig. Det uppenbarar sig ingen förståelse för ”männen” som en kulturellt konstrue-

rad kategori genom denna formulering. Är det resultatet av en diskurskrock mel-

lan samhällskritik och ett humanistiskt vetenskapligt perspektiv, där det senare 

utgår från det konstruktivistiska synsättet och samhällskritiken inte? Samhällskri-

tik i sig kräver ingen förståelse eller problematisering och utgörs därmed av en 

annan diskurs.  

I Grahns analys likt i utställningen Hästen görs ingen kulturell förståelse för 

hur maskulinitet konstrueras. Analysen visar däremot att maskuliniteten är kon-

struerad samt hur den ser ut. Kortfattat kan Grahns analys sammanfattas som en 

beskrivning av det som tycks uppenbara sig, med en värdering av detta utifrån den 

genusmedvetna museologiska diskursens förklaringsmodell. En beskrivning och 

värdering får då utgöra ett genusperspektiv som säger sig problematisera maskuli-

nitet, men påvisas i så fall inte istället attityden att se maskulinitet i sig som ett 

problem? Det är ändå intressant att Grahns iakttagelser gjorts och de behöver i sig 

inte nödvändigtvis ifrågasättas – trots vetskapen att även denna diskurs utgör ett 

regelverk som bestämmer hur tolkningen kan se ut. Frågan är emellertid hur in-

formationen ska hanteras. Tolkningen som styr beskrivningarna utgår från ett dis-

kursivt ramverk med ett klassificerande som talar om vad som finns att se, och hur 

det ser ut. Det innebär att det diskursiva regelverket avgör vilka frågor som kan 

ställas inför en tolkning av representationer.  

 Om tolkningen av Hästen leder till en förståelse om kulturella konstruktioner 

om maskulinitet, sätts den i analysen in i ett sammanhang där det inte är tydligt 

hur informationen som kommer fram ska hanteras eller förstås. Hur värderas då 
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maskulinitet egentligen? Om maskulinitet identifierats representera makt, det fal-

logocentriska, hur ska den informationen förstås? Om detta förhållande inte pro-

blematiseras finns en risk att attityder till maskulinitet menar att det utgörs av en 

medveten diskurs. Kvinnan riskerar med det synsättet att uppfattas som passiv, 

utan att ses som en faktor som kan påverka genusrelationer. En problematisering 

av det kvinnliga och vad som skulle kunna finnas att veta begränsas därmed enligt 

det synsättet.  

Som jag påpekat i tidigare avsnitt är en problematisering aktuell här endast för 

att kritisera och belysa en rådande given könsordning och inte för att se hur genus 

konstrueras i sig. Maskulinitet kan förstås som rådande ideal, förväntningar, krav 

eller generaliserade föreställningar. När museet visar representationer av maskuli-

nitet är detta således inte neutralt och objekt, utan visar vilka förväntningar och 

ideal maskulinitet klassificeras genom och bedöms efter, liksom representationer 

av det kvinnliga som vackra, fåfänga, tysta, passiva, väna, eller moderliga.  

Grahn menar i sin slutsats att ansatser till alternativa representationer av män 

och kvinnor i viss mån har gjorts i utställningen Hästen. Grahn menar vidare att 

den display som skulle ha kunnat ringa in platser för förtryck av kvinnor inte 

framställts tillräckligt tydligt, och därmed finns inte en tillräcklig genusmedveten-

het i utställningen. En fallogocentrisk berättelse har enligt Grahn fått dominera 

utställningen vilket även förstärks av Nordiska museet som en patriarkalt laddad 

miljö. Utställningens genusperspektiv beskrivs vara begränsat till att synliggöra 

det kvinnliga oavsett innehåll, och att det kvinnliga inte tillåtits dominera utan 

återfinns i samma utsträckning som det manliga.162 Grahn har således i analysen 

åtminstone uppmärksammat det tomrum av genusblindhet som uppstår när kön 

endast är något som representeras och beskrivs utan att problematiseras, vilket har 

varit en central diskussion i min undersökning.  

Vidare menar Grahn som slutsats att inte heller en maskulinitet som gestaltas 

som överordnad problematiseras, utan den blir istället en självklar och obestridd 

norm för män. Enligt Grahns beskrivningar och värderingar om maskulinitet före-

faller emellertid inte någon alternativ uppfattning om maskulinitet finnas. En yt-

terligare slutsats i analysen av Hästen är att utställningens genusperspektiv verkar 

fokusera på en jämn fördelning av en manlig och kvinnlig sfär. Det tycks fram-

komma av Grahns slutsatser att det i en utställning ur ett jämlikhetsperspektiv kan 

finnas lika många kvinnligt bekönade föremål som manligt bekönade, eller en 

dominans av kvinnligt bekönade föremål. En dominans av manligt bekönade fö-

remål är däremot i sig ett tecken på mannen som norm och en plats för förtryck. 

Med en kritik förklarar Grahn att utställningen tycks ha utgått från att hitta histo-

riska gestaltningar där kvinnor och barn ingår har varit det väsentligaste, men inte 

en förståelse för hur de representeras. Vidare menar Grahn ”att genus tycks på 
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detta sätt ibland okritiskt ha kommit att användas för allt som på något vis har 

med kvinnor att göra, oavsett hur svag kopplingen är eller hur den ser ut”.163 

Grahn påpekar att det är en otydlig och förhållandevis snäv syn på genusperspek-

tiv som framträder genom hennes analys av Hästen, ”vilket indikerar att den kun-

skap som idag finns inom genusvetenskaplig teoribildning inte verkar ha tagits 

tillvara och än mindre getts artikulation i utställningen”.164  

Min slutsats av detta är att den genusmedvetna museologiska diskursen sätter 

upp ett regelverk för vad som är möjligt att undersöka om representationer, hur 

maskulinitet konstrueras och förstås och vad ett genusperspektiv och utställnings-

verksamhet bör ha för intressefrågor för att de ska anses vara genusmedvetna. Det 

Grahn dock uppmärksammat är just det den problemtik som uppstår när det inte 

tycks vara riktigt klart hur ett genusperspektiv ska tillämpas i utställningsverk-

samhet om det endast uppfattas handla om förekomst av genuskategorier alls och 

beskrivande gestaltning av genuskategorier och genusrelationer.  

3.5 Recensioner 

”Patrialkalt och misslyckat” anser två konstvetare från Stockholms universitet i en 

recension om utställningen Lust och Last på Nationalmuseum i Stockholm. Ru-

briken till recensionen inleds med dessa ord av Malin Hedlin Hayden och Jessica 

Sjöholm Skrubbe, vilket följs av yttrandet att museet därmed har misslyckats med 

sitt myndighetsuppdrag.165 Dessa uttalanden är en del av en kulturpolitisk debatt, 

om tolkningen av hur ett jämställt kulturarv ska konkretiseras och omsättas i verk-

samheten. Recensenterna lyfter fram museets uppdrag ”att stå för kunskapsupp-

byggnad”. Det är inte konsten i sig som är problemet skriver de vidare, utan istäl-

let ramverket.  

På hemsidan utlovar man en ”nakenchock”. Men att nakna/halvnakna kvinnor hör till de mest 
frekventa motiven i konsthistorien kan knappast ha undgått någon som besökt ett och annat 
konstmuseum. Kan det vara så banalt att syftet är att erbjuda en fristad för legitim konsumtion 
av erotiska bilder skenbart frikopplad från tids- och rumskontexter: en pornotopia? Men ut-
ifrån vems behov i så fall? Och varför? När det offentliga rummet är överbelastat av kvinnor 
med sug i blicken och när internet har ett närmast gränslöst utbud av erotiska och pornogra-
fiska bildkulturer? Misstanken uppstår att det från museets sida handlar mer om ekonomiska 
begär än om en genuin vilja att diskutera erotikens visuella aspekter. 166 
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I recensionen ovan antyds att utställningen är en fristad för legitim konsumtion av 

erotiska bilder. Genom kopplingen till pornografi framkommer en syn på manlig 

sexualitet som omoralisk och vidare tycks antydas i recensionen att maskulinitet 

representeras av denna omoral. Recensenterna efterlyser ett genusperspektiv som 

de menar är frånvarande i utställningen. Det är dock inte givet enligt recensionens 

beskrivning och omdöme att en genusmedveten syn i denna utställning skulle ta 

hänsyn till att problematisera synen på maskulinitet. Istället tycks attityden vara 

att maskulinitet är ett problem och någon vilja till förståelse om hur maskulinitet 

konstrueras, representeras och presenteras tycks inte finnas.  

Frågor som kan ställas om attityder till maskulinitet utifrån denna recension är 

om manlig sexualitet då i sig kan ses som omoralisk, i motsats till den kvinnliga? 

Finns det en korrekt form av sexualitet som kan representeras och presenteras? 

Finns det utställningar som beaktar sexualitet som är mer korrekt och moralisk än 

andra, när vi tolkar att det handlar om sexualitet?  

Fotografiska museet i Stockholm har visat en utställning med fotografen Ro-

bert Mapplethorns bilder.167 Utställningen utgjordes bland annat av bilder som 

skulle kunna identifieras som stereotypa kroppar. Utställningen är dock inte hete-

ronormativ och representerar inte enbart vita män eller nakna kvinnor. Inte heller 

är temat enbart erotik. Bilderna i utställningen har många olika motiv, men domi-

neras av nakna kroppar eller kroppsdelar och erotiskt laddade bilder.168 I DN skri-

ver Lars Epstein att idag kan väl knappast någon ta anstöt av estetiskt och fullän-

dade kroppsdelar. Recensionen beskriver vidare att utställningen visar bilder på så 

mycket mer än nakna kroppar och med mer teman än det erotiskt laddade, även 

om han önskar en mer bredd i motivval.169  

En frånvaro av erotiskt laddade motiv av män efterlyses i recensionen av Lust 

och Last, med hänvisning att det finns sådana konstverk i samlingen. Ur ett ge-

nusperspektiv kan detta vara ett mycket relevant påpekande, om det skulle visa sig 

att utställningen uteslutit det som inte identifierats vara heteronormativt. Det vill 

säga om utställningen endast berör heterosexuella representationer av och förstå-

else för konstverk trots att det i själva verket inte förhåller sig så i konsten. Där-

emot kan ett genusperspektiv uppmärksamma att motiv med exempelvis nakna 

män som visar ideal av hegemonisk maskulinitet inte alltid uppfattas och tolkas 

genom en syn som säger att det maskulina klassificerat som subjekt inte kan ob-

jektifieras utifrån en utomståendes blick, även om motiven skapats med den avsik-

ten.   

 Utifrån klassificeringen av maskulinitet och attityder till det manliga tycks 

närvaron av ”den vita heterosexuella medelålders borgerliga mannen” vara ett 

tecken på ojämställdhet, makt, och mer eller mindre omoral. Är generalisering och 

                                                
167 Fotografiska museets webbsida > Robert Mapplethorpe [2011-08-14]. 
168 Robert Mapplethorpe, webbsida > Exhibitions > Fotografiska [2011-08-14]. 
169 Epstein, L. ”Estetiskt och tekniskt fulländat fotograferade kroppsdelar” [2011-08-14]. 
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föreställningar om maskulinitet och sexualitet i sig något som empiriskt motsvaras 

i verkligheten? I Plural Masculinities: The Remaking of the Self in Private 

Life skriver Sofia Aboim att nuförtiden tror man att mäns sexualitet utgör nyckel-

variabeln till deras dominerande över kvinnor, man att tron är omskakad av upp-

täckten att många män inte lyckas motsvara idealmodellerna. Att vi inte bör ta 

symboler för riktiga ting är en slutsats om detta enligt Aboim.170 

En skillnad mellan Fotografiska museets och Nationalmuseums utställning är 

att den senare är en samlingsutställning med ett tema. Samlingsutställningar kan 

anses svåra att utföra då det gäller att sammanföra referenspunkter i konstverken 

till ett samlat koncept. Om det sker utan att direkt ta hänsyn till utställningar som 

ett konstnärligt medium, då allt fokus istället ligger på ett tema, framstår utställ-

ningar som behandlar enskilda konstnärer som mer tacksamt ur en konstveten-

skaplig synvinkel. Det kan enligt Ingamaj Beck ge en förståelse om varför en ut-

ställning inte upplevs nå fram till publiken.171 

Representationen och presentationen av heterosexuella mäns åtrå till kvinnor 

och den nakna kvinnokroppen ter sig i recensionen av Lust och Last som ett pro-

blem och recensionen visar därmed en specifik attityd till maskulinitet. I samband 

med genusperspektiv och samhällskritik är mäns sexualitet och objektifiering av 

den nakna kvinnokroppen ett återkommande tema, som i recensionen. Recensen-

terna uttrycker tydligt att representationen av sexualitet är i obalans. Betyder det 

att en kvinnlig blick också borde getts plats att objektifiera män och visa detta i 

konsten som en mer moralisk sexualitet? Recensenterna uttrycker en besvikelse 

över frånvaron av ett problematiserande och av ett genusperspektiv, likt Grahns 

slutsatser om utställningen Hästen på Nordiska museet. Ett problematiserande 

genusperspektiv är förvisso relevant för genusmedvetna utställningar. Med det i 

åtanke, vad menas egentligen med genusmedvetenhet enligt den genusmedvetna 

museologiska diskursen?  

Bo Madestrands recension i DN av Lust och last tar upp att de många äldre 

målningarna bygger på en förlegad och förtryckande kvinnosyn, men att detta 

balanseras av nutida verk och en diskussion om den manliga blicken i konsthisto-

rien.172 I SVD beskriver Anna Brodow Inzaina i en recension att hon sällan blivit 

så styrd i sitt seende någon gång som under pressvisningen med ”det rätta” sättet 

att förstå och betrakta den nakna kvinnokroppen utifrån teorin om den manliga 

blicken och konstruktion av kön.  

Anledningen till att jag har svårt för begreppet ”den manliga blicken” är att jag är kvinna och 
också har en blick. Filmteoretikern Laura Mulvey som på 1970-talet utvecklade teorin om 
den manliga blicken har även problematiserat kvinnans lust inför motivet. Fast då utifrån tan-

                                                
170 Aboim, S. (2010), Plural Masculinities: The Remaking of the Self in Private Life, s.21.   
171 Beck, I. (2000), “Utställningen som konstnärligt medium”, s. 20f. 
172 Madestrand B. ”Lust och last” [2011-08-14]. 
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ken att kvinnan blir ett slags visuell transvestit. Det är ett underligt sätt att resonera. Som 
kvinna har jag inga som helst problem att uppskatta sensualiteten i en kvinnas kropp.173 

Det finns därmed enligt dessa recensenter ett tillämpat genusperspektiv i utställ-

ningen. I katalogen som tillhör utställningen tas bland annat upp synen på kvin-

nors och mäns sexualitet, kvinnors utsatthet i samband med våldtäkter och manli-

ga ideal som män i auktoritetsställning förväntades leva upp till.174 Katalogen för-

medlar således kunskap på ett sätt som uttrycker en ansats till viss genusmedve-

tenhet.  

Den genusmedvetna museologiska diskursen, som den uttalas i den först 

nämnda recensionen av Lust och Last, ifrågasätter inte rådande syn på mannen 

och konsekvenserna av detta eller det problematiska förhållandet att maskulinitet i 

sig tycks uppfattas som omoral. Maskuliniteten tycks återigen per definition vara 

en struktur som motsvaras av dess kulturella uppfattningar, vilket en genusmedve-

tenhet torde kunna utmana och ifrågasätta med utgångspunkt i hur genusperspek-

tiv sägs kunna tillämpas.   

Följande är ett utdrag ur en artikel i DN av Birgitta Rubin som tar upp Mo-

derna museet i Stockholm och dess fotosatsning.  

Att den franske fotografen Jeanloup Sieff (1933–2000) fått en utställning på museet samtidigt 
med fotosatsningen kan ses som en lycklig slump. Jag ser det som en olycklig tajmning. För i 
sällskap av de senaste decenniernas uppgörelser med objektifieringen av kvinnokroppen så 
känns en del av Sieffs produktion oreflekterad, främst alla nakenbilder.175 

I en i övrigt lovordande artikel om samtliga museets utställningar ställer sig Rubin 

tveksam till en utställning om modefotografi, men anser slutligen att dessa har ett 

egenvärde som just modebilder. Rubin nämner även Eva Klassons fotografier med 

extrema närbilder av sin egen nakna kropp, originellt monterade med en flådd 

hare och abstrakt airbrushmåleri, dock utan den kritik som riktades mot Jeanloup 

Sieff.176 Nakenmotiv tycks således för den genusmedvetna museologiska diskursen 

bli ett problem i utställningar om de uppfattas ha producerats från den heterosexu-

ella manliga blicken. Objektifiering och stereotypisering – även om det inte är 

klart hur en korrekt representation ser ut – associeras och tolkas som något som 

det maskulina utövar. 

Förståelsen för genuskonstruktioner handlar inte om värderingar om vad som 

kan ses som bra eller dåligt om när och hur nakna kroppar och sexualitet fram-

ställs i konsten. Modefotografierna som Rubin kritiserade med viss ambivalens – 

utifrån förståelsen om vikten av att vara genusmedveten – kan mycket väl ses som 

en stereotypisering och negativ objektifiering av den nakna kvinnokroppen och 

                                                
173 Brodow Inzaina, A. ”Det blir litet för mycket av det goda” [2011-08-14]. 
174 Söderlind, S. m.fl. (2011), Lust och Last, red: Ulf Cederlöf & Ingrid Lindell.  
175 Rubin, B. ”En annan historia – i kamerans våld 1970–2010” [2011-08-14]. 
176 Rubin, B. ”En annan historia – i kamerans våld 1970–2010” [2011-08-14].  
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som ett resultat av en modeindustridiskurs. Men den genusmedvetna museologis-

ka diskursen bestämmer hur utställningar kan tolkas, till synes oavsett hur bilder-

na eller konstverken ser ut eftersom den sociala kontexten är det centrala för me-

ningsskapandet. Nakna kroppar är accepterade i museet enligt den genusmedvetna 

museologiska diskursen, om de inte tolkas som ett resultat av en överordnad mas-

kulinitet. Är den manliga blicken, om den förutsätts finnas i specifika samman-

hang, omoralisk i sin definition i jämförelse med den kvinnliga blicken? Kan 

maskulinitet objektifieras, om manlighet klassificeras som subjektet och det över-

ordnade? Den maskulinitetsdiskurs som den genusmedvetna museologiska diskur-

sen till synes är medagent till att konstruera, utgörs av ett inneslutande och uteslu-

tande om hur maskulinitet kan och ska tolkas.   

3.6 Utställningskataloger, attityd och tolkning  

3.6.1 Att synliggöra och problematisera 

Tolkning av och attityder till maskulinitet i utställningar sker även i museets egna 

presentationer och texter, som utställningskataloger. Utställningskatalogen är ett 

komplement till utställningen som syftar till att presentera konstverken mer ingå-

ende och ofta i ett större socialt sammanhang där konstnärer och deras levnadshi-

storier beskrivs.  

I Genuskonstruktioner och museer betonas att det är extra viktigt att proble-

matisera det kvinnliga. Denna beskrivning syftade på att det var extra viktigt att 

fundera över hur representationerna framställs när det handlar om feminint kodade 

föremål.177 Hur ser resultatet ut när problematisering endast görs av femininitet 

men inte maskulinitet? I katalogen till konstutställningen De drogo till Paris från 

1986 på Liljevalchs konsthall i Stockholm beskrivs under rubriken Konstnären – 

en man samhällssynen under 1880-tal på kvinnor som målade professionellt. Tex-

ten tar upp att de manliga konstnärerna i Paris och konsthistorikerna inte var 

överdrivet intresserade av sina kvinnliga kollegors utrymme i offentligheten eller 

den skrivna konsthistorien. Kvinnornas insatser marginaliserades i konsthistoria 

och konstkritik, eller beskrevs positivt med reservationer. Texten beskriver vidare 

att inom konstens diskurs tilldelades manliga och kvinnliga konstnärer skilda 

funktioner. Detta förklaras i katalogen med att den borgerliga patriarkala historie-

skrivningen representerar konstnärens skaparkraft, det gudomliga, den individuel-

la genialiteten och den offentliga sfären. Sedan beskrivs att den kvinnliga konstnä-

ren inom samma symbolsystem representerar Kvinnan eller Kvinnligheten, kärlek, 

                                                
177 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering, s. 22. 
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intimitet, emotioner, sexuell reproduktion och rekreation från yrkeslivet. Därmed 

kan kvinnan per definition inte representera konstnärer.178  

I katalogen till De drogo till Paris beskrivs ytterligare att det var under första 

hälften av 1800-talet som myten om konstnären som bohem uppstod. Werkmäster 

skriver att en myt har ett egenvärde bidrar till att forma det vi kallar den reella 

verkligheten. Werkmäster avslutar med påståendet att än idag värderas manliga 

konstnärer med ord som gudabenådad, genial och nyskapande och att dessa tillåts 

leva ett liv som utan negativa sanktioner från omgivningen avviker från den van-

liga normen. Exempelvis ej egen försörjning, ej passa tider och hålla löften, bur-

dust uppträdande, alkoholmissmissbruk, oordning med mera.179  

Katalogen visar en problematisering om synen på det kvinnliga och hur 

kvinnlighet klassificeras. Att problematisera innebär att se något som en genus-

aspekt. Femininiteten beskrivs i katalogen utifrån 1880-talets uppfattningar. Det-

samma gäller maskuliniteten som kan hänvisas till konkreta ideal och föreställ-

ningar om vad maskulinitet är och ska vara, vilket kan visa sig i rådande manliga 

konstnärsideal. Ideal och normer är dock som tidigare påpekats symbolik som inte 

empiriskt återfinns i maskulinitet generellt eller något som alltid följs av männi-

skor, men det innebär däremot något som människor döms och värderas efter.  

Den patriarkala historieskrivningen är inte neutral utan kan ses ur ett genus-

perspektiv där maskuliniteten som en klassifikation och konstruktion kan avkodas. 

Connell menar att männens historia redan finns, till skillnad från kvinnornas som 

har ”fallit ur” eller aldrig skrevs ned. 180 Denna förståelse i sig innebär dock inte att 

mannen har problematiserats eller att det därmed är klart hur maskulinitet ska tol-

kas. 

Genusrelationer kan beskrivas och värderas. Jag menar dock att förklaringar 

däremot kräver en djupare förståelsemodell, med ett konsekvent behandlande av 

det som uppfattas som genuskategorier. Att uppmärksamma en rådande syn på 

män och kvinnor samt konsekvenser av detta är intressant. Genusrelationer kan 

värderas genom att anses ha negativa eller positiva konsekvenser. Om maskulini-

tet neutraliseras av en sådan värdering osynliggörs det som genusperspektivet ska 

uppmärksamma, nämligen hur kön konstrueras, tolkas och föreställs. Beskriv-

ningar är tolkningar och när tolkningar av maskulinitet uppfatta som objektiva och 

neutrala visar sig inte klassificeringen och konstruktionen bakom dem. Således 

synliggörs inte möjligheten att studera negativa konsekvenser till följd av före-

ställningen om män och manlighet. Det vi inte känner till vet vi inte att vi saknar 

kunskap om.  

                                                
178 Werkmäster, B. (1988), ”Frigjord eller bunden? De kvinnliga konstnärerna och 1880-talets emancipations-

strävanden”, s. 13. 
179 Werkmäster, B. (1988), ”Frigjord eller bunden? De kvinnliga konstnärerna och 1880-talets emancipations-

strävanden”, s. 14. 
180 Connell, R. (2005), Masculinities, s. 27f. 
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Intresset för att ta upp männens historia i ett sammanhang där synen på kvinn-

lighet problematiseras visar på en generalisering av män som ett homogent block 

där män gynnas på grund av positivt värderade manliga ideal. Utgångspunkten 

tycks vara att män kan och har möjlighet att gynnas i egenskap av sitt kön, även 

om det handlar om krav eller ideal som inte syns empiriskt. I detta sammanhang 

blir förståelsen för homosociala relationer intressant, om konkurrensen män emel-

lan att motsvara och uppnå kulturella ideal och förväntningar.181 Attityd till mas-

kulinitet visar sig följaktligen i formuleringar som antyder att män representeras 

generellt i egenskap av manliga ideal, stereotyper, föreställningar eller krav. Kata-

logen till De drogo till Paris visar att attityder till och tolkning av maskulinitet 

även i genusdiskursen i praktiken innebär en osynlig klassificering. Detta förkla-

rar även hur synen på maskulinitet formas i en genusdiskurs, när frågor om värde-

randet och osynliggörandet av det kvinnliga står i fokus. 

Värderande åsikter och generaliseringar kan dyka upp och visa attityder och 

syn på maskulinitet. I katalogen till De drogo till Paris förklaras vidare hur rådan-

de föreställningar om manlighet fungerar. Werkmäster skriver att de ideologiska 

värden som konstnären representerar legitimerar mannens överhöghet, och konst-

nären är därför underförstått manlig, men att detta inte ska göras liktydlig med 

kvinnans och mannens egentliga väsen.182 Men om det identifierats i och med för-

klaringen om att det inte handlar om naturliga väsen – att det handlar om kulturell 

konstruktion även för det manliga – varför lämnas manligheten då objektiv och 

neutral? Katalogen gör en ansats till att beskriva genusrelationer ur ett helhetsper-

spektiv, men helhetsperspektivet är ändå inte intresset i praktiken och därmed 

uppstår den genusblindhet som konstaterats i tidigare avsnitt. Är en genussyn med 

problematisering av maskulinitet egentligen integrerad i genusdiskursen? I texter-

na som analyserats förekommer ord som män, manlighet såväl som maskulinitet, 

men det är inte givet vad som menas med dem.  

Syftet med katalogen till De drogo till Paris är att påvisa synen på kvinnlighe-

ten och livsvillkor för de nordiska kvinnor som målade professionellt och studera-

de konst i Paris under sent 1880-tal.183 Detta är i och för sig ett relevant och viktigt 

område och i katalogen görs många betydelsefulla iakttagelser om genusrelationer 

och jämställdhet. Att lyfta fram hur genusrelationer fungerar med tanke på makt 

och kvinnan som det andra könet och dess konsekvenser är alltid viktigt, det kan 

inte understrykas nog. Men sker det på bekostnad av att kulturella föreställningar 

om och attityder till maskulinitet förstärks, och behöver det i så fall vara så? Det 

finns som tidigare påpekats en ansats att se till hela genusrelationen, vilket syns i 

texternas teoretiska utgångspunkter och förklaringar om vad genus handlar om. 

                                                
181 Tjeder, D. (2003), The power of character: middle-class masculinities, 1800-1900, s. 21. 
182 Werkmäster, B. (1988), ”Frigjord eller bunden? De kvinnliga konstnärerna och 1880-talets emancipations-

strävanden”, s. 13. 
183 Werkmäster, B. (1988), ”Frigjord eller bunden? De kvinnliga konstnärerna och 1880-talets emancipations-

strävanden”, s. 7. 
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Att tillämpa ett genusperspektiv som är genusblint angående maskulinitet är vis-

serligen inte målet för de genusperspektiv som undersökts, men det riskerar att bli 

resultatet om inte konstruktioner om kön problematiseras i sin helhet. Funktionen 

med en genusmedveten museologisk diskurs formuleras som att få förståelse och 

kunskap om jämställdhet och jämlikhet. I katalogen syns tydligast av alla texter i 

undersökningen ett mönster om genusblindhet, även om kunskapen i övrigt som 

lyfts fram är viktig och högst relevant. Katalogen är visserligen en av de äldre 

källorna och kan därför ha ett annat synsätt än nyare texter. Samtliga texter tycks 

dock följa samma mönster i attityden till maskulinitet. 

Attityder och tolkningar av maskulinitet i museologiska genusmedvetna texter 

kan ses i ett sammanhang som visar hur diskursens utsagor formar kunskap och 

sanning om maskulinitet och genusrelationer, så även genom katalogen till De 

drogo till Paris. Denna diskurs behandlar en stor bredd av frågor, intressen och 

teorier. Det som påvisats med konkreta exempel i min undersökning är att diskur-

sens tolkning och attityder till maskulinitet följer en särskild tankestruktur som 

innebär att maskulinitet inte behöver problematiseras som genuskategori. 

3.6.2 Manliga konstnärsskildringar i utställningskataloger 

Genusdiskursen som den yttrar sig i det museologiska fältet, utgör ett socialt re-

gelverk som resulterar i att vissa handlingar och antaganden kan accepteras och 

andra inte. Vid ett identifierande av vilka sanningar och utsagor som accepteras, 

är det därmed möjligt att även förutse hur dessa resulterar i kunskap om det vi ser. 

Hur kan maskulinitet uppfattas utanför och inom uttalat genusmedvetna museolo-

giska texter? Det generella museologiska fältet visar att det kan urskiljas en mas-

kulinitetsdiskurs i konsthistoriska och museologiska sammanhang.  

Den österrikiske konstnären Egon Schiele och dennes konst presenteras i en 

utställningskatalog från 1994. Katalogen utgår från en utställning som visats på 

National Gallery of Art i Washington, Indianapolis Museum of Art samt San Di-

ego Museum of Art i USA.  

The next months are productive and happy for Schiele, but his unorthodox behaviour – par-
ticularly his openly conducted affair with Wally – he alienates the conservative townspeople. 
The situation erupts when a nude model is observed posing in his garden, and the artist is 
forced to leave Krumau in August.184 

Egon Schieles levnadshistoria beskrivs i ett stycke med en händelse i hans liv, 

som inträffade när han bosatt sig i en konservativ utkant till Wien. Det beskrivs att 

Egon Schieles hade ett oortodoxt beteende och att en nakenmodell påträffades i 

trädgården vid ett tillfälle vilket skapade rabalder och ledde till att konstnären 

tvingades lämna orten. 

                                                
184 Kallir, J. (1994), Egon Schiele, s. 42. 
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Citatet visar, som Ek-Nilsson diskuterar, ett bohemiskt och vilt konstnärsideal 

för män, ofta förknippat med galenskap, kreativitet och genialitet.185 Detta ideal 

kan ses inom en maskulinitetsdiskurs, men inte riktigt som ett ideal utan sanktio-

ner. Idealet kan sägas vara accepterat inom en konstnärlig maskulinitetsdiskurs, 

men det är inte självklart där andra normer och ideal råder. Ideal kan ses som nå-

got som kan belönas i genusrelationer och konstruerar kön enligt självuppfyllande 

profetior. Tolkningar och attityder till maskulinitet som i utställningskatalogen om 

Egon Schiele kan ses ta tillvara på mytbildning om konstnärsideal som förverkli-

gad identitet och lyfta fram detta. 

Konstnärsskildringarna lyfter fram egenskaper som det manliga konstnärside-

alet utgörs av: genialitet, kreativitet, och galenskap. En förväntad genusanalys om 

detta kan säga att idealen förhärligar manligheten. Ideal, likt normer, förväntning-

ar och föreställningar om män, är som nämnts tidigare inte någon struktur som 

representerar reella män, utan är istället något som ska eller bör uppnås enligt kul-

turella föreställningar om manlighet. Maskulinitet kan anses utgå från ideal och 

normer, som exempelvis konstnärlig genialitet. Det är en status som i själva verket 

innebär mycket hårda krav och konkurrens män emellan och är därför inte ett helt 

oproblematiskt sätt att föreställa sig vad maskulinitet ”är”. Angående detta ideal är 

troligtvis det vanligaste alternativet för män att inte vara den vinnare som utses 

som genial. Att män som en genuskategori har potential att utses som geni i för-

hållande till sitt kön visar om än mer tydligt på förväntade krav om manlighet och 

vad det innebär. Carl Fredrik Hill blev liksom många manliga konstnärer refuse-

rad på den kända Salongen i Paris,186 även om manliga konstnärer med rätt bak-

grund och andra förutsättningar visserligen hade möjlighet att få en plats i konst-

historieskrivningen. I en förväntad genusanalys om manliga konstnärsskildringar 

skulle maskuliniteten tolkas som homogen grupp, trots att flertalet individer inte 

har gynnats av föreställningarna om manlighet. 

En utställningskatalog om Carl Fredrik Hill och Edward Munch och deras 

konstnärskap bekräftar konstnärsmyten och det manliga konstnärsidealet. Katalo-

gen beskriver att Edward Munch framställde sig själv som en överkänslig konst-

när med överlägsen talang – med tilläget att det var han väl också.187 I katalogen 

tas även upp att Edward Munch liksom många andra konstnärer under gängse tid 

konsumerade både alkohol och lugnande medel i stor omfattning.188 Carl Fredric 

Hill har å sin sida identifierats vara sinnesjuk och schizofren, om än kreativ.189 Om 

Carl Fredric Hill förklaras vidare att hans förhållande till kvinnan var komplicerat 

och att det sexuella intog en central plats i hans medvetande vilket han fick utlopp 

                                                
185 Ek-Nilsson, K. (2005), ”Titanen och sagodrottningen: kulturella representationer av August Strindberg & 

Selma Lagerlöf”, s. 77. 
186 Lindhagen, N. (1987), ”C F Hill”, s. 23. 
187 Eggum, A. (1987), ”Edvard Munch och Carl Fredrik Hill”, s. 103. 
188 Eggum, A. (1987), ”Edvard Munch och Carl Fredrik Hill”, s. 105. 
189 Lindhagen, N. (1987), ”C F Hill”, s. 47. 
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för i sina skriverier och bildvärld.190 Manliga kulturarvspersonligheter som lämnat 

många avtryck om sin relation till kvinnor tycks därmed definieras utifrån detta, 

vilket skapar en specifik bild och tolkning av konstnärsmannen. Även om be-

skrivningen av Carl Fredric Hill visar att en överordnad inställning till kvinnor 

inte alltid är given för det maskulina kan man fråga sig vilka människor som inte 

upplever förhållandet till det kön som åtrås som i många fall komplicerat. 

Vidare beskriver katalogen att Carl Fredrik Hill under sin uppväxt var klen 

och sjuklig och att naturen och kärleken till djuren tidigt blev det centrala i hans 

tillvaro.191 I en annan beskrivning målas en bild upp av Carl Fredrik Hills kreativi-

tet under sjukdomstillståndet, om hur hans verk från sjukdomstiden talar till oss 

med en så självklar auktoritet eftersom sjukdomen trots allt orsakade en ofrån-

komlig realitet.192 En ytterligare beskrivning av kopplingen mellan sjukdomstill-

ståndet och Carl Fredrik Hills kreativitet finns i en analys av hans teckningar. I 

sjukdomstillståndet anses Carl Fredrik Hill ha kunnat smälta samman med främ-

mande väsen och i princip identifiera sig med vad som helst och kunde därmed 

också tillförsäkra sig makten och auktoriteten hos den han tog gestalt i.193  

Det som en förväntad genusanalys kan uppmärksamma är att synen på den 

manlige konstnären utgår från ett visst förhärligande av manlig aktivitet med ga-

lenskap kopplat till makt och auktoritet. Carl Fredrik Hill beskrivs som klen under 

sin barndom och kulturella uppfattningar om barns egenskaper tycks lösa upp 

maskulinitetskonstruktionen. Det kan argumenteras för att sjukdom och svaghet 

inte anses kulturellt associerat med maskulinitet, men Carl Fredric Hill tillskrivs 

trots det maskulinitet genom ord som makt och auktoritet.  

Känslighet är något som förknippas med Edward Munch i samma katalog. 

Denna bild av honom förklaras stämma överens med hans syn på sig själv och 

även från samhället perspektiv. Katalogen förklarar att Edward Munch måste ha 

godtagit karakteristiken av sig själv och framträdde under de följande åren som 

”den hypersensitive, dekadente symbolistmålaren par excellence”. Det förklaras 

dock i katalogen att Edward Munchs psykiska tillstånd trots det kastade en skugga 

över dennes konst enligt samtiden. Sinnessjukdom och avancerad konst var be-

grepp som hörde samman i en positiv mening för Edward Munchs litterära vän-

ner.194 Sinnessjukdom som ett destruktivt manligt ideal för att upprätthålla en 

konstnärlig kreativitet framkommer i katalogen som ett faktum. En förväntad ge-

nusanalys enligt den genusmedvetna museologisk diskurs som urskiljs i min un-

dersökning skulle kunna se det som ett tecken på manlig överordning. 

 Klenhet och sjukdom kompletteras med kreativ styrka – men inte konsekvent 

i katalogens texter. Både Edward Munch och Carl Fredric Hill tas upp som konst-

                                                
190 Robbert, L. (1987), ”Introduktion”, s 12. 
191 Lindhagen, N. (1987), ”C F Hill”, s. 19.  
192 Lindhagen, N. (1987), ”C F Hill”, s. 47.  
193 Lindhagen, N. (1987), ”C F Hill”, s. 24. 
194 Eggum, A. (1987), ”Edvard Munch och Carl Fredrik Hill”, s. 104. 
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närer vilkas måleri uttrycker ångestfyllda upplevelser. Kärlek tas upp som en 

gemensam nämnare för många manliga konstnärer som utpekats som känsliga. I 

en katalog till utställningen Kärleken och Döden påpekas det att det i Norden 

tveklöst är Edward Munch som varit mest lidelsefullt besatt av kärleken och dö-

den och även av ångest som konstnärligt grundtema.195 Det som tidigare beskrivits 

tillhöra tolkningar av en kvinnlig sfär: kärlek, intimitet, emotioner, sexuell repro-

duktion, blir här egenskaper i en maskulinitetsdiskurs.  

Egon Schieles självporträtt och konstverk tolkas enligt följande. ”Jagad av 

döden men ändå driven av en passion för livet avslöjar Schiele i dessa konstverk 

både en känslighet och övermod. Vid ett tillfälle gassar han sig i sexuell potens, i 

nästa är han skräckfylld av sina fysiska begär.”196 Egon Schiele konst förklaras 

utifrån en dualism med en skicklighet att kunna förkroppsliga motsägelser.197 

Maskulinitet uppfattas i beskrivningarna besitta symboliska egenskaper som styr-

ka även när det handlar om egenskaper som uppfattas vara de motsatta, som svag-

het och känslighet. Tolkningarna antyder föreställningen att makt och det som hör 

till makt är något som alltid finns i manliga sfärer, enligt samma mönster som 

urskiljts de genusmedvetna texternas analys av manlighet. Oavsett diskurs kan 

visserligen maskulinitet uppenbara sig i termer om styrka och makt. Den intres-

santa frågan är dock hur denna information ska hanteras. 

Maskulinitetsdiskursen som framgår av de berörda utställningskatalogerna är 

ett intressant ämne i sig att undersöka och diskutera. Funderingar väcks kring hur 

maskulinitet egentligen tolkas, förstås och beskrivs, och hur detta visas i olika 

diskursiva sammanhang som gör anspråk på sitt tolkningsföreträde.  

                                                
195 Edwards, F. (1994), ”Eros och Döden eller Anden och Köttet.”, s. 11. 
196 Kallir, J. (1994), Egon Schiele, s. 75. 
197 Kallir, J. (1994), Egon Schiele, s. 75. 
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4. Avslutning 

4.1 Slutdiskussion 

Hur tolkas maskulinitet i genusmedvetna texter och i utställningar? Att undersöka 

hur maskulinitet tolkas i genusmedvetna texter och i utställningar visar begreppets 

konstruktion och hur attityder till maskulinitet formuleras genom värderingar. 

Attityder är därmed ett resultat av tolkning, och tolkningen utgår även från dessa 

attityder. Undersökningen har inneburit en kritisk granskning av genusmedvetna 

museologiska texter och har riktat en kritik mot synen på maskulinitet i de diskur-

siva utsagorna, samtidigt som den diskursiva förståelsen visar hur detta sker. 

De frågor som ställs i de undersökta texterna beskriver vad genus, museer och 

utställningar handlar om och tar upp problematik med osynliggörandet av det 

kvinnliga i kulturarvet. Hur det som uppfattas kvinnligt konstrueras är också en 

fråga i texterna. En problematisering om varför och hur kvinnor och det kvinnliga 

har marginaliserats och osynliggjorts är även centralt i texterna – något som sedan 

ses i relation till och förklaras genom förståelsen om kvinnan som det andra kö-

net.198 Texterna som en del av en genusmedveten museologisk diskurs belyser 

således mycket relevanta och viktiga frågor i diskussionen om kulturarv, kultur 

och jämställdhet. Undersökningen visar att det tycks uppstå ett diskursivt sam-

manhang med en genusblindhet där man, män, manlig och maskulinitet, trots an-

satsen att se till en förståelse om genuskonstruktioner, lämnas neutralt och objek-

tivt. Det vill säga att det inte behandlas som bekönat ur det genusperspektiv som 

femininitet ses ur. Osynligheten av manlighet och män som bekönat – annat än 

iakttagelsen att kulturen säger människor men egentligen menar män – visar sig i 

sammanhang där ansatsen till att förstå genusrelationer yttrar sig. Så sker exem-

pelvis i katalogen till utställningen De Drogo till Paris där värderingar och före-

ställningar om kvinnlighet problematiserades men kategorin män lämnades objek-

tivt och neutral.  

De genusmedvetna museologiska texterna hänvisar till att både manligt och 

kvinnligt ska problematiseras som en del av genusrelationer, likt Vetenskapsrådets 

formulering att genusvetare ”problematiserar allt som har med kön att göra, inklu-

sive det i vår kultur som brukar ses som givet”.199 Det vill säga att en teoretisk 

                                                
198 de Beauvoir, S. (2006), Det andra könet, s. 23–38. 
199 Thurén, B.M. (2003), Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, s. 11. 
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utgångspunkt redovisas i de genusmedvetna texterna där en tydlig ansats till att se 

genusrelationer i sin helhet framkommer. Så som texterna yttrar sig sker detta 

dock inte i praktiken när genusrelationer sedan diskuteras, analyseras, beskrivs 

och tolkas, då texterna inte beaktar frågor som berör maskulinitet, män eller man-

lighet. Hur kommer sig detta?  

Den diskursiva förståelsen visar att det inte är så att frågor och kunskap om 

maskulinitet bara är något som uteslutits i de genusmedvetna museologiska tex-

terna. Det är snarare så att de inte anses höra till samtalet – ämnet, diskursen. Då 

maskulinitetsforskning tas upp sker det med ett specifikt urval från en genusve-

tenskaplig diskurs som särskilt påvisar problem med maskulinitet och makt i ge-

nusrelationer. Det som i maskulinitetsforskningen handlar om problematisering av 

exempelvis kulturell syn på manlighet eller om klassificering och män som ge-

nuskategori lyfts inte särskilt fram. Även då manliga ideal eller stereotyper tas 

upp tycks det ske i ljuset av maskulinitet som ett problem, orsakat av maskulinitet. 

Ytterligare attityder till maskulinitet tycks vara att den ses som en maktfaktor vil-

ket leder till övriga associationer som påvisar en obalans i genusrelationer. En 

manlig objektifierande blick – med utgångspunkten att den manliga blicken är 

objektifierande, till skillnad från övriga möjliga genuskategorier som inte är det – 

ses även det som något som skapar en obalans mellan det maskulina och feminina. 

En obalans som tycks innebära att exempelvis det feminina, eller det som inte är 

heteronormativt, också ska ges företräde att få objektifiera. Den manliga hetero-

sexuella blicken och sexualiteten tycks ses som omoralisk i sig, till skillnad från 

de genuskategorier som inte är det. 

De genusmedvetna texterna tar upp vikten av att inte se män och manlighet i 

de kulturarvssammanhang som diskuteras som något neutralt och objektivt utan 

istället ifrågasättas. Att med ifrågasätta mena att se maskulinitet som ett problem, 

tycks visa en värdering av och attityd till maskulinitet. Denna form av problemati-

sering leder inte till en utvecklad förståelse om maskulinitet som en genuskategori 

eller något bekönat. Genusperspektivet belyser i vanliga fall en problematisering 

av det som upplevs som genuskategorier, vilket bland annat resulterar i ett utma-

nande av klassificeringar, stereotyper, ideal, förväntningar, krav och generalise-

ringar, som en fortsatt behandling med alternativa berättelser om genusaspekter. 

När maskulinitet problematiseras åsyftas emellertid inte samma problematisering 

som frågor om kvinnor och kvinnlighet berörs av. Det är till synes en inkonse-

kvent behandling av det som uppfattas som genuskategorier i den genusmedvetna 

museologiska diskursen enligt dessa texter som undersökts.  

Ett mönster som framkommer i de genusmedvetna texterna är även att ett ore-

flekterat perspektiv i kulturarvs- och utställningssammanhang ses som något som 

gynnar och privilegierar maskulinitet som en struktur med en agenda om att be-
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hålla sin maktposition, isolerat från en genusdiskurs och maskulinitetsdiskurs. 

Frågor om det manliga, män och maskulinitet är i stort sett inte aktuellt ur det per-

spektiv som så att säga visar den andra sidan av myntet. Hur genus och maskulini-

tet konstrueras är dock fortfarande den intressanta frågan i min undersökning, inte 

upplevda orättvisor eller problem i sig. 

Den genusmedvetna museologiska diskursen utgörs av en uppsättning regler 

som sätter gränser för vad som är möjligt att säga och veta i tolkning av och upp-

fattning om maskulinitet. När maskulinitet tolkas inom denna diskurs sker det 

utifrån ett regelverk med särskilda klassificeringar som talar om vad maskulinitet 

utgörs av och hur det kan se ut. Därmed osynliggörs och utesluts andra möjlighe-

ter om vad maskulinitet kan innebära, det vill säga alternativa utsagor. Vilka frå-

gor som är möjliga att ställa inför en tolkning eller förståelse om maskulinitet är 

således något som styrs av diskursen. Det betyder att själva klassificeringen av 

maskulinitet påverkar resultatet av vad vi kan veta om detta. Den genusmedvetna 

museologiska diskursen konstruerar en sanning om vad begreppet maskulinitet 

innebär. Vad bygger klassificeringen på? – Den bygger på de sanningar som dis-

kursens regelverk utgår från. Det är således ett reproducerande cirkelresonemang.  

I undersökningen identifierades att maskulinitet i grunden förklaras genom 

termen makt, en diskursiv sanning som används som referensram när maskulinitet 

tolkas och förstås. Det som inte ses som associerat till makt i tolkning av maskuli-

nitet faller utanför begreppet maskulinitet och blir osynligt. Med denna förståelse 

innebär det även att när något ”görs” av människor som kan associeras till makt 

och överordnad, är det ett yttrande av manlighet specifikt. Det gäller även övrig 

symbolik och tolkning som inte har något direkt att göra med människor. Det 

manliga och maskulina kan handla om föreställningar om symbolik i stort sett alla 

kulturella sammanhang, som i Grahns benämning om Nordiska museets patriarka-

la miljö och arkitektur. Även om ett uppmärksammande sker att en kulturell upp-

fattning innebär specifika klassifikationer, symbolik och binära oppositioner kan 

det anses att ett genusperspektiv särskilt bör reflektera över detta i analyser. Män 

beskrivs som en färdig och homogen kategori att förhålla sig till när genusrelatio-

ner undersöks. Till skillnad från exempelvis samhällsforskning och sociologisk 

forskning handlar det museologiska perspektivet, i de sammanhang som under-

sökningen beaktat, inte att direkt undersöka män, utan om den kulturella idén om 

maskulinitet. Att se män som en fixerad genuskategori uppenbarar sig i de ge-

nusmedvetna museologiska texterna med förståelsen om problemet att mannen ses 

som norm. Männens historia, männens kulturarv, mannens blick, det manliga un-

derordnandet, är beskrivningar som sedan tycks värderas snarare än problematise-

ras. Dessa begrepp och vad de kan sägas innebära innebär med den diskursanaly-

tiska förståelsen dock inte reflektioner av en verklighet, utan istället en tolkning 

av verkligheten enligt diskursens regler. Maskulinitet som ett nyckelord för un-

dersökningen betonar den kulturella idén och föreställningen om manlighet och 

män. Att konsekvent använda begrepp som män och kvinnor då ett genusperspek-
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tiv beaktas från ett humanistiskt eller kulturellt angreppsätt innebär att man riske-

rar undgå de viktiga utgångspunkterna om kön som kulturellt konstruerat, vilket 

begreppet genus syftar på.  

Genusdiskursen identifierade problemet med kulturella dikotomier där skill-

nader mellan det kvinnliga och det manliga förstorades som binära motsatser. Att 

reflektera över dessa och sedan att lösa upp dem blev ett mål. Det som synlig-

gjorts i undersökningen är dock att dikotomier tycks förstärkas och bekräftas, som 

ett resultat av attityder till maskulinitet. Även de texter som utgår från en kritik av 

teoretiska förhållningssätt som förutsätter att makt alltid föreligger, och istället 

visar en ansats till att se på genusrelationer mer öppet, lyckas i stort sett ändå inte 

se på maskulinitet som något annat att det representeras av makt. En orsak kan 

vara attityder till maskulinitet som leder till en tankestruktur som förutsätter vad 

som finns att veta om maskulinitet. Undersökningen handlar därför inte om en 

kritik av själva det teoretiska ramverket, utan om attityder som leder till hur teori-

erna konstrueras och tillämpas. Kulturella föreställningar om maskulinitet och 

därmed attityder till maskulinitet i denna genusmedvetna museologiska diskurs 

tycks visa sig som just bekräftade och förstärkta, som i Ek-Nilssons analys av 

August Strindberg-monumentet. Destruktiva manliga konstnärsideal tas upp i 

konstnärskildringar om manliga konstnärer och ses som något som män ”får” 

ägna sig åt men inte kvinnor. De destruktiva idealen är inte något som belyses 

med en problematik eller konsekvenser. När maskulinitet behandlas objektivt, 

fixerat och som bekräftande av kulturella föreställningar leder det till en attityd 

som behandlar maskulinitet genom en retorik som ett genusperspektiv ska vara ett 

kraftfullt verktyg för att undvika. Det vill säga en retorik med bekönade egenska-

per, generaliseringar och oreflekterade värderingar – förstärkta kulturella före-

ställningar om manligt.  

När beskrivningen, tolkningen och förståelsen av statyn som föreställer Au-

gust Strindberg analyserades, skedde ett identifierande av hur maskulinitet uppfat-

tats kulturellt. När tolkningar av det som uppfattas som maskulinitet beskrivs utan 

en problematisering blir resultatet en neutral och objektiv syn på maskulinitet. 

Neutralt och objektivt i den bemärkelse att maskulinitet inte ses som bekönat i 

praktiken, men dock värdeladdat med makt. Neutraliteten och objektiviteten som 

maskulinitet ses genom leder till att den ses som naturlig. Detta blir ett resultat 

eftersom genusmedvetenhetens syn konsekvent inte skiljs från de kulturella före-

ställningarna om och tolkningarna av maskulinitet. Om det maskulina kulturellt 

alltid tycks vara något som indikerar ojämställdhet och makt eller kan göra det – 

bortsett från det osynliga omanliga – vad är då skillnaden i praktiken från en fixe-

rad och naturlig maskulinitet?  

Statyn av August Strindberg är ett resultat av en musealiseringsprocess, myt-

bildning och stereotypisering – inte för att det är givet hur en korrekt representa-

tion skulle se ut – utifrån en kulturell syn som har konstruerat en maskulinitets-

diskurs. Förhållandet att vissa ideal, normer och stereotyper uppfattas som gynn-
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samma och något som ger makt kan med en genusmedvetenhet ge en förståelse 

för kulturella föreställningar, förväntningar och krav i genusdiskurser är något 

som människor bedöms efter och måste förhålla sig till. 

Det genusblinda tomrum som uppstår när maskulinitet inte behandlas som en 

konstruerad genuskategori, genom samma metod som genus och femininitet, kan 

ses som ett resultat av att den genusmedvetna diskursen som tidigare påpekats inte 

innehåller yttranden som riktar fokus mot frågor om maskulinitet. Den attityd som 

påvisas genom tolkningarna som framkommit av maskulinitet är att dess före-

komst i sig innebär ojämställdhet. Om makt är något som ses som ojämnt fördelat, 

kan det om det påvisas i en manlig sfär ändå ses som något som leder till ett un-

derordnande av en kvinnlig sfär. I en utställning kan det ur ett jämlikhetsperspek-

tiv enligt Grahn i den museologiska genusinriktade avhandlingen ”Känn dig 

själf” finnas lika många kvinnligt bekönade föremål som manligt bekönade, eller 

en dominans av kvinnligt bekönade föremål – även om det inte ensamt anses som 

tillräcklig genusintegrering. 

Den identifierade genusmedvetna museologiska diskursen är inte detsamma 

som en genusvetenskaplig diskurs, utan utgörs av en egen reproducerande sfär. 

Den genusmedvetna museologiska diskursen reproduceras med den litteratur och 

text som i sin tur är underlag för hur museologi och genus kan tillämpas och an-

vändas. I denna litteratur hänvisas kunskap, slutsatser och diskursiva sanningar till 

vetenskapliga källor och statliga rapporter vilket visar hur diskursen går tillväga 

för att dess utsagor ska uppnå trovärdighet.  

Den genusmedvetna museologiska diskursen utgår från en given tankestruk-

tur, som emellertid förändras men med en viss tröghet. Det innebär bland annat att 

utställningar som beaktar genusrelationer utan en genusblindhet förekommer, men 

det är inte en utveckling som sker i jämn takt med den genusvetenskapliga forsk-

ningen, där maskulinitetsforskning och fokus på både manligt och kvinnligt syn-

liggörs. Tankesättet påverkar även hur genusmedvetenhet förstås och tillämpas i 

museernas utställningsverksamhet. Nordiska museets utställning Killar från 2010 

kan ses ta upp ett genusperspektiv med fokus på ungdomars identitet och livs-

stil.
200 

Vin och Sprithistoriska Museets utställning Könad sprit behandlar specifikt 

ett genusperspektiv om Sveriges dryckeskultur,
201

 och tar upp bland annat vad 

som har varit tillåtet beteende för män och kvinnor om dryckesvanor. De texter 

som har undersökts behöver inte ses som representativa utsagor för en genusmed-

veten diskurs generellt, men de visar en indikation på hur genusperspektivet till-

lämpas och hur maskulinitet tolkas och värderas. 

Att problematisera maskulinitet enligt den aktuella maskulinitetsforskningens 

principer, eller övrig tillgänglig relevant forskning, blir något som mer eller mind-

re inte kan göras enligt den genusmedvetna museologiska diskursens regelverk. 

                                                
200 Nordiska museets webbsida > Utställningar > Tidigare > Killar [2011-08-14]. 
201 Vin och Sprithistoriska museets webbsida > Utställningar > Pågående utställning [2011-08-14]. 
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Utvalda delar av maskulinitetsforskningens angreppsätt har synliggjorts i under-

sökningen. Connells teorier är de som till synes tydligast hänvisas till, som i Upp-

landsmuseets skrift om könsordningen, rapport från en extern granskning 2006. 

Bland teorierna, som i vissa delar problematiserar maskulinitet, lyfts dock delarna 

fram som utgår från en attityd där män och manlighet diskuteras och förklaras i 

termer om makt eller omanlighet och där maskulinitet tycks vara ett problem i sig. 

Det uppenbarar sig därmed en tankestruktur där kvinnor, kvinnlighet och femini-

nitet utgörs av passiva objekt eller strukturer som inte kan påverka eller vara del-

aktiga i hur genusrelationer konstrueras. Det är inte något som i dessa texter reso-

neras om.  

Som forskningsöversikten visar är maskulinitetsforskning ett växande fält 

både nationellt som internationellt, men denna forskning är inte synlig överlag i 

genusmedvetna museologiska texter. Maskulinitetsforskningen bidrar förutom till 

direkta teorier och metoder även till att lyfta fram – och därmed minska genus-

blindhet i den genusvetenskapliga diskursen – att maskulinitet är ett aktuellt och 

relevant område att studera för en genusmedvetenhet. Maskulinitetsforskning bör 

inte ses som ett separat perspektiv, utan som en del av ett genusperspektiv där 

genusrelationer studeras. Forskningsöversikten om vilka frågor som ställs och vad 

vi kan veta om maskulinitet visar en attityd till maskulinitet att makt är dess 

främsta signum. Risker, tävlande, makt och våld är ämnen som torde kunna sägas 

höra ihop med det maskulina, vilket framgår av forskningen som redovisats i 

forskningsöversikten. Det omanliga, som följaktligen inte är makt, risker, tävlan 

och våld, har fallit ur själva maskulinitetskategorin och därmed blivit osynligt och 

uppmärksammas inte annat än i egenskap av just omanlighet. Som påpekats tidi-

gare visar även detta en genusvetenskaplig diskurs som identifierar vad vi kan 

veta om maskulinitet.  

Maskulinitetsforskningen tar dock fasta på att undersöka och ställa frågor 

kring ämnet genusrelationer och kulturella uppfattningar om maskulinitet med ett 

problematiserande av män som en social och konstruerad kategori. Därmed finns 

möjlighet att även undersöka genusrelationer i ett bredare och komplexare spekt-

rum inom museologiska sammanhang. Detta behöver inte innebära att maskulini-

tetsforskning skiljer sig från övrig genusvetenskaplig forskning då den utgår från 

samma diskursiva ramverk. Med den aktuella maskulinitetsforskningen, exempel-

vis Connells teorier, kan synen visserligen förstärkas på maskulinitet som problem 

och något som alltid förhåller sig till makt. Det framgår emellertid tydligt att oav-

sett detta sker ett problematiserande och ett uppmärksammande av maskulinitet 

och manlighet som något bekönat. Liksom Hirdmans framhållande av att kvinnor 

adderades in i historieskrivningen tycks män som en bekönad genuskategori adde-

ras in snarare än integreras i den genusmedvetna museologiska diskursen, enligt 

texterna som undersöks. Det är ett mönster som även framkommer i Vetenskaps-

rådets skrift Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar där maskulinitet tas 

upp huvudsakligen genom den forskning som fokuserar på området. Maskulini-
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tetsforskning har skapats som ett externt forskningsområde för studier om män 

och maskulinitet. I den så kallade ordinarie genusvetenskapliga forskningen tycks 

maskulinitet inte vara ett område som har ett givet delat fokus i studier av genus-

relationer.  

Jag har genom denna undersökning kommit fram till att genusvetenskapliga 

diskurser i praktiken kan ses undersöka vad maskulinitet utgörs av och hur det 

fungerar och vad det gör. Det är en intressant iakttagelse, vilket den genusveten-

skapliga diskursen diskuterar, att samhälle och kultur vill reda ut vad könskatego-

rier innebär. Det vill säga vad maskulinitet är gentemot femininitet. Detta efter-

som det kan säga mer om samhället och diskurserna i sig än de sanningar som 

framkommer om genus.202  

Funktionen för den genusmedvetna museologiska diskursen är att verka för en 

genusmedvetenhet. Effekterna av ramverkets regler leder emellertid till att masku-

linitet osynliggörs. Attityden till maskulinitet – synen på maskulinitet – i den ge-

nusmedvetna museologiska diskursen så som det yttrar sig i dessa texter, är att 

maskulinitet i praktiken inte behöver problematiseras. Den attityden till maskuli-

nitet får konsekvenser i en genusmedveten utställning, eftersom det kan anses som 

problematiskt med det genusblinda tomrum som då uppstår – likt Grahn påpekade 

som slutsats då frågor om femininitet och maktrelationer inte belystes mer i Nor-

diska museets utställning Hästen.  

En slutsats i undersökningen är att det som jag med en kritisk granskning av 

den genusmedvetna museologiska diskursen lyft fram som en problematisk syn på 

maskulinitet män och manlighet, inte ses som problematisk i den genusmedvetna 

museologiska diskursen. Det som har framkommit är således olika diskursiva 

uppfattningar om vad genusmedvetenhet innebär. Den genusmedvetna museolo-

giska diskursen är en del av en genusvetenskaplig diskurs som formats och ut-

vecklats genom behovet av att undersöka kulturella attityder till kvinnan som det 

andra könet och det som anses som avvikande och marginaliseras samt konse-

kvenser av detta i kulturarvssammanhang. I och med att detta kan ses som ett 

samhällsviktigt uppmärksammande kan exempelvis emancipatoriska frågor ses 

som högst relevant. Det som har framkommit i undersökningen är en indikation 

på att trots en ansats att vara genusmedveten och problematisera allt som har med 

kön att göra, tycks det vara en svår uppgift att tillämpa ett genusperspektiv i ut-

ställningar som både tar hänsyn till emancipatioriska frågor och förstår genus-

aspekter i sin helhet på ett konsekvent sätt, det vill säga så att maskulinitet uppfat-

tas som något som berörs av genus.  

                                                
202 Connell, R. (2005), Masculinities, s. 69. 
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4.2 Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att problematisera maskulinitet i museets utställ-

ningsverksamhet. Hur tolkas och värderas maskulinitet i utställningar? Hur ser 

attityden till maskulinitet ut i genusinriktade museologiska texter? Undersökning-

en handlar därmed om sättet på vilket det skrivs om maskulinitet – hur tolkningar 

av maskulinitet framträder i texterna och vilka konsekvenser detta kan ha. 

Undersökningen utgår från metoden diskursanalys och materialet bearbetas ur 

ett genusperspektiv. Källmaterialet består av museologiska texter som hanterar 

ämnet genus och museologi vilket även är det centrala materialet. Ett komplement 

till detta är ett urval av utställningskataloger från konstmuseer samt recensioner 

som även de utgår från konstutställningar. Källmaterialets tyngdpunkt utgörs av 

de museologiska texterna.  

Undersökningen lyfter fram att den genusmedvetna museologiska diskursen 

förstår, tolkar och värderar maskulinitet utifrån ett mer eller mindre givet regel-

verk. Detta ramverk vars klassificering innebär att maskulinitet förstås i termer 

om makt eller omanlighet som en norm och representation, vilket sedan utgör en 

definition som i sin tur reproduceras och förmedlas via utsagor, texter. Detta bi-

drar till en syn på maskulinitet som formuleras i värderande attityder om att mas-

kulinitet i sig ses som ett problem.  

Det diskursiva ramverk som de genusmedvetna texterna utgörs av konstruerar 

synen på maskulinitet, och utgörs inte bara av yttranden om maskulinitet som re-

flektioner av verkligheten. Den diskursiva klassificeringen innebär en förutsatt 

mening om vad som kommer att finnas, eller vad som kan finnas i undersökning 

och tolkning om manlighet, män eller maskulinitet. Den genusmedvetna museolo-

giska diskursen påverkar hur sanningar och utsagor konstrueras, utformas och 

reproduceras. Attityden till maskulinitet – synen på maskulinitet – i den genus-

medvetna museologiska diskursen så som det yttrar sig i dessa texter, är att mas-

kulinitet i praktiken inte behöver problematiseras.  
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