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Sammandrag

”Under ytan…det onämnbara vid sekelskiftet” 1900 är en fallstudie av hur Hallwylska museet med utgångspunkt 
från museets samlingar gestaltar en tillfällig utställning. Denna studie är främst inriktad på hur Wilhelmina von 
Hallwyls samlingar och utställarnas olika intentioner tillsammans formar utställningen. Utställningens slutgiltiga 
gestaltningen sätts i relation till vilka perspektiv och verktyg museet har använt sig av för att tillgängligöra 
samlingarnas betydelse för vårt kulturarv.

This paper, from Hallwylska museum collections to the exhibition ”Beneath the surface ...  The Unmentionable 
at the turn of the 20th Century” is a survey of how the Hallwylska museum on the basis of its collections creates  
a temporary exhibition. The paper is focusing on how Wilhelmina von Hallwyl`s  collections together with the 
exhibitor`s different intentions from the exhition. The final shape of the exhibition and the tools the Hallwylska 
museum has used to ensure that the cultural heritage connected with its collections is made available. 



FÖRORD

Redan som ung öppnades mina ögon för museer och utställningsverksamhet. Detta då jag som 

barn ofta fick möjligheten att slå följe med min morfar då han besökte Sjöhistoriska museet i 

Stockholm. Sjöfartens historia och utställningar som berättarform berörde mig och skapade 

minnesintryck. 

Långt senare vid min utbildning till föremålsantikvarie vid högskolan på Gotland, väcktes 

mitt intresse för att analysera äldre samlingar utifrån nya perspektiv. Detta intresserade mig 

dels för dess möjligheten att komma nära museala samlingar och att jag här såg en 

praktikorienterad inriktning, men också för att jag kunde förstå nyttan med hur man kan 

använda sig av äldre samlingar för att i utställningsverksamhet synliggöra sedan tidigare 

underrepresenterade grupper. 

Jag hade själv upplevt hur museers utställningar kunnat ge tillgång till kunskaper och 

erfarenheter som jag själv inte hade. Och då jag i ett senare skede av utbildningen insåg hur 

man genom museernas primärmaterial kan problematisera med olika perspektiv och att 

genom att exempelvis använda ett normkritiskt perspektiv kunna förmedla nya historier, så 

valde jag en tillfällig utställning som ämnesområde i min kandidatuppsats. 

Min största tacksamhetsskuld har jag till universitetslektor Maria Brunskog. Genom ditt 

sakkunniga bemötande och våra korta men avgörande samtal kunde jag identifiera vilka 

strategier som kunde vara av betydelse för mig vid mitt uppsatsskrivande. Dina skarpsynta 

och konstruktiva kommentarer har skyddat mot att modlöshet fått insteg. Matias Sylwan för 

att du stod bakom mig, utan dig hade jag inte ens tänkt tanken att påbörja uppsatsskrivandet, 

du är min inspirationskälla. 

Jag skulle därefter vilja tacka min handledare Joakim Andersson för att du gav mig litteratur 

tipset ”Känn dig själf” av Wera Grahn. Genom den avhandlingen fick jag tillgång till 

begreppet intersektionalitet, vilket var avgörande för lusten att fortsätta processen med 

uppsatsskrivandet. 

Slutligen vill jag tacka Annika Bergström som visat intresse för min undersökning och som 

gav mig den sista avgörande energin samt de nödvändiga kunskapsnycklarna som krävdes för 

att kunna slutföra uppsatsen. 
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1 Inledning

Museer kan ses som viktiga samhällsinstitutioner vilka har potential att reproducera, men 

också kan påverka och ifrågasätta invanda tankemönster hos besökarna. Kan äldre föremål 

användas för att belysa för vår tid aktuella frågor och kan utställningar bidra till aktuella 

diskussioner? 

Hur samlingar presenteras men även vilka utställningar som visas bidrar till att förvalta och 

skapa kulturarv som kan påverka hur historieskrivningen formas. Museernas 

utställningsverksamhet i Sverige har genomgått stora förändringar under de senaste 

årtiondena, från ofta statiska uppställningar av enskilda föremål till uppbyggda miljöer med 

ett mer berättande innehåll, ibland underbyggt med inlånade föremål. Museums 

basutställningar utgör stommen i utställningsverksamheten men museum kan även använda 

sig av möjligheten att erbjuda besökarna tillfälliga utställningar. Dessa utställningar kan 

exempelvis vara kommentarer till den samhälleliga debatten, fördjupningar till 

basutställningen, komplettera teman eller i kombination med basutställningen föra in nya 

ämnesområden. Tillfälliga utställningar kan även ge möjlighet att arbeta med aktuella och 

ibland känsliga händelser och ämnen. Ett exempel på en sådan tillfällig temautställning är 

Hallwylska museets Under utan…det onämnbara vid sekelskiftet 1900, visad mellan 8 mars 

och 25 augusti 2013. Museets ambition var att föra en dialog med besökarna om sambandet 

mellan historia och samtid. Hallwylska museisamling är museets bas när det gäller kunskap 

om sekelskiftet 1900 i Sverige. För att skapa möjligheter att möta en differentierad publik 

används föremålen som en dynamisk resurs som kan presenteras ur, för museet, nya 

perspektiv. Detta eftersom museet önskar utmana sina traditionella utställningar och 

presentera alternativa historier om dräkthistoria, moraldebatt och äldre tiders syn på skönhet.

Eftersom museet vill vara en del av nutida kunskapsutveckling finns en vilja att skapa ett 

möte mellan samling och publik, och i dessa möten förmedla något som kan upplevas som 

angeläget idag. Den temporära utställningen utgår från delar av museets samlingar. Dessa har 

inte i nämnvärd utsträckning visats tidigare. Icke desto mindre finns en vilja att skapa 

alternativa perspektiv på föremålen, perspektiv som kanske var otänkbara i den historiska tid 

då föremålen användes. Att undersöka hur museer, i detta fall Hallwylska, går till väga i detta 
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kan bidra med kunskaper och underlag till diskussionen kring genuskonstruktioner och 

museer. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Uppsatsen är en fallstudie av Hallwylska museets utställning Under Ytan – det onämnbara vid 

sekelskiftet 1900, där föremål från förra sekelskiftet fram till idag har använts för att visa på 

föränderligheten i värderingar, normer och föreställningar kring kön. I undersökningen 

analyseras föremål ur museets samling och utifrån föreställningar kring genus. I analysen 

ingår även skrivet material samt muntliga utsagor som utställningen vilar på. Huvudsyftet är 

att undersöka hur föremål från museets magasin kan användas för att belysa och 

problematisera kring genus. 

Utställningen behandlar kulturhistoriska aspekter kring underkläder som formar kroppen. 

Undersökningens fokus ligger på hur delar av en museal samling har använts för att belysa 

aktuella teman i en tillfällig temautställning. Detta görs genom att följa utställningen både i 

dess tillblivande och hur den sedan blev. Anledningen till att jag valt att undersöka en tillfällig 

utställning grundar sig i att tillfälliga utställningar kan fungera som ett redskap för ett museum 

att lyfta föremål ur sina magasin och traditionella samlingar för att låta föremålen ingå i en ny  

kontext. Detta kan betraktas som en möjlighet för museer att genom olika perspektiv och 

infallsvinklar kan samhälleliga tidsströmningar betonas och förändras i snabbare takt än vid 

exempelvis permanenta utställningar. En tillfällig utställning kan exempelvis vara ett effektivt 

sätt att föra in frågor kring genus i museets verksamhet.  

För att kunna uppnå mitt syfte med uppsatsen så använder jag mig av följande 

frågeställningar: 

• Hur har Hallwylska museets samlingar använts (och kompletterats) för att belysa ett 
för vår samtid aktuellt tema i ”Under ytan...det onämnbara vid sekelskiftet 1900”?

• Hur har genusproblematik synliggjorts i den färdiga utställningen?

• Hur har genus, inom ramen för utställningen, samverkat med andra faktorer som klass, 
ålder och etnicitet?
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1.2 Metod och material

Uppsatsen baseras på en fallstudie av utställningen Under Ytan – det onämnbara vid 

sekelskiftet 1900. Fallstudien syftar till att ge en så utförlig analys som mjöligt genom 

fokusering på en enda utställning och dess teman. 

I studien har utställningens styrdokument och den slutgiltiga utställningen stått i fokus. Ett 

grundantagande för mitt val av studieobjekt är att en utställning aldrig är ideologiskt neutral 

och att museet måste välja perspektiv då man ska presentera och exponera sina samlingar. 

Detta görs med olika grepp och vid en tillfällig utställning har museet fördelen att arbeta med 

en verksamhet som kan ändras och utvecklas allteftersom. 

Att det är just en tillfällig utställning vid Hallwylska museet som har undersökts beror till viss 

del på att museet vid tidigare publik verksamhet valt att lyfta fram ett tydligt genusperspektiv 

(Queer vid sekelskiftet 2011). Ett annat faktum som påverkat mitt val av studieobjekt är att 

det är en kvinna vid förra sekelskiftet vars arbete med insamling och dokumentation som 

ligger till bakgrund för museets samling. Värderingar knutna till kön präglar vad som samlas 

(och inte samlas) och hur det som samlas dokumenteras och beskrivs (Aronsson och Meurling 

2005:154). Dokumentation och insamlingsprinciper är viktiga förutsättningar för 

genusperspektivets genomslag i den utåtriktade verksamheten (Genusperspektiv i museer 

2011:31).

Då undersökningen är en fallstudie innebär detta att utställningsmaterial som rör den tillfälliga 

utställningen blir särskilt intressant. Utställningstexter, utställningens fördjupningstexter och 

föremålstexter som rör den utvalda utställningen har detaljstuderats. Jag har även granskat 

dokument som museets projektplan och kommunikationsplan, för att undersöka hur 

utställningen motiverats. 

Undersökningen kan i vid bemärkelse kallas för utställningsanalys. Ansatsen är tolkande i 

meningen ”Vad är det som visar sig och vad är innebörden av det?”. Metodologiskt bygger 

denna typ av studier generellt på tolkningar av olika fenomen genom analys och tolkningar av 

intervjuer och texter, där syftet är att öka förståelsen för något (Jakobsson 2011:629). 
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Mitt primära studieobjekt är som tidigare nämnts den tillfälliga utställningen och till det 

empiriska materialet tillkommer en beskrivning av utställningen som har sin grund i eget 

besök vid utställningen (detta besök har ägt rum 2013-04-11). Utifrån detta sammantagna 

empiriska material avses centrala frågor kring museets samling, utställda föremål och den 

färdiga utställningen, belysas och problematiseras. Här bör påpekas att det görs ett försök till 

saklig återgivelse även om det inte går att komma ifrån att det rör sig om en mer eller mindre 

subjektiv tolkning. När en utställning betraktas och tolkas utifrån påverkar faktorer som 

forskarens värderingar och förförståelse, vilket gör att hermeneutiska tolkningar delvis kan 

ses som en osäker metod (Thurén 2007:102-103). Jag vill här använda mig av en iakttagelse 

från mitt besök vid utställningen för att tydligt illustrera hur ett konkret föremål kan tolkas 

helt olika. Vid mitt besök uppmärksammade jag särskilt ett föremål i form av ett skulpterat 

ansikte ansatt av syfilis. En då skamlig sjukdom som ofta omskrevs till oskyligare diagnoser. 

Det ansatta ansiktet berör och väcker mitt intresse. Jag dröjer mig kvar och väljer att läsa 

vidare i museets fördjupningstext för att kunna bli mer insatt i tidskontexten och vad det 

kunde innebära att bli smittad av syfilis i en tid då det var en utbredd uppfattning att syfilis 

var en sjukdom som kvinnor inte behövde känna till (Ur museets fördjupningstext 2013:4). 

Samtidigt går en annan besökare förbi samma föremål, jag uppfattar med tydlighet hur det 

utställda föremålet väcker anstöt hos denna besökare vilket medför att hon instinktivt väljer 

att tittar bort. Med detta menar jag att de resultat som jag kommer fram till eventuellt inte 

skulle redovisas av någon annan. Det går därför att hävda att ansatsen är subjektiv, inte 

objektiv, och därför osäker eftersom tolkningar kan gå isär. Som författare av texten är jag väl 

medveten om metodens svaghet. 

Jag har i min undersökning också samtalat med museets intendent och utställningens 

projektledare Annika Williams och med museets kommunikationsstrateg Margareta Berglund-

Hamngren. Att jag kallar det samtal och inte intervjuer, har att göra med att formen dessa mer 

hade karaktär av just samtal där personalen berättade om utställningsarbetet och att tillfället 

inte var styrt efter någon specifik intervjumetod

Jag har också utgått från tidigare forskning inom områden som berör denna uppsats och som 

jag använder som stöd även för min undersökning, det handlar framförallt om 

genusperspektivet och dess betydelse på museerna men också Grahns teorier om 

intersektionalitet är av vikt. Intersektionalitet tar jag upp genom Grahns ”Känn dig själf” 
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Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer och Grahns 

Genuskonstruktioner och museer Handbok för genusintegrering för att kunna göra relevanta 

tolkningar av utställningens tema. Personmuseum tar jag upp genom Bohmans Att sätta 

ansikten på samhällen. Litteraturen presenteras mer ingående under rubrik 1.4 Tidigare 

forskning.

1.3 Analysen av utställningen

I analysen av den färdiga utställningen utgår jag från ett antal detaljfrågor, vilka tjänar som 

analysverktyg i bearbetningen av det undersökningsmaterial som utställningen utgör. Utifrån 

de resultat som framkommer på detta sätt kan sedan de övergripande frågeställningarna 

besvaras. Detaljfrågorna har inspirerats av de tjugo frågorna som tas upp i boken Det 

bekönade museet, genusperspektiv i museologi och museiverksamhet. Dessa frågor har 

författarna till boken i sin tur lånat från Robert Sullivans artikel ”Evaluating the Etics and 

Consciences of Museums” i antalogion Grender Perspectives-Essay on Women in Museums 

(Det bekönade museet sid 173-189). Jag har anpassat dessa tjugo frågor efter föreliggande 

undersöknings behov, vilket innebär att icke relevanta frågor har strukits och andra lagts till, 

samt att vissa frågor har modifierats. 

Ambitionen med att använda frågorna i fallstudien är att dessa kan fungera som en 

verktygslåda för mer ingående reflektioner kring utställningens innehåll, och att frågorna 

därmed ska kunna bidra till att tydliggöra analysen av utställningen. 

Frågorna är: 

1. Representerar utställda föremål och bilder, så vitt möjligt, en bredd av olika 

kultur- och befolkningsgrupper med avseende på kön, ålder, klass och etnicitet?

2. Om sådana föremål och bilder saknas i utställningen, hur har man löst 

representationen av underrepresenterade grupper?

3. Har försök gjorts att belysa och uppmuntra diskussion kring kontroversiella 

ämnen och fördomar, förtryck och diskriminering?
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4. Finns inom utställningens ämne möjlighet att visa exempel på både män och 

kvinnor i överraskande eller oväntade roller? Hur har dessa möjligheter 

utnyttjats? 

5. Har hänsyn tagits till sådana historiska problem som att kvinnor i det 

förflutna sällan kunde verka öppet som t.ex konstnärer, författare eller 

uppfinnare? 

6. Om företeelser och situationer ur historien återges eller gestaltas och dessa 

präglas av sådana värderingar som vi idag tar avstånd från (t.ex antisemitism) – 

hur kommuniceras samtidigt att sådana värderingar inte är acceptabla bara för 

att de är gamla?

7. Om utställningen presenterar människor i tydliga roller, visas de då som 

”grupprepresentativa” exempel eller som (kanske autentiska) individer?

8. Motiverar utställningen fysiska och känslomässiga stereotyper eller visas 

kvinnor ständigt som sköra och känsliga, män som starka och kraftfulla? 

Presenteras kvinnor som passiva objekt utan socialt liv, och män enbart som 

aktiva subjekt i arbete och offentlighet?

9. Framstår den moderna kärnfamiljen som normativ modell även i 

presentationer av samhällen byggda på helt andra strukturer? Kopplas kvinnor 

exklusivt till hemmet och (det sterotypiserande) familjelivet?

10. Finns i text och bilder exempel på personer i andra (generations-) roller än 

de som barn, föräldrar och mor- och farföräldrar? Återges i bild annat än unga, 

friska och attraktiva människor?

11. Är kvinnans roll i arbetslivet och offentlighet synlig? Tillskrivs både män 

och kvinnor meningsfulla roller professionellt, socialt, ekonomiskt etc?

12. Om män och kvinnor har olika roller, framställs dessa som lika viktiga för 

samhällets övergripande utveckling?
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13. Presenteras de personer som besökaren möter i utställningen (så vitt som 

möjligt) med samma grad av detaljering i uppgifter som sådant som namn, yrke, 

civilstånd och eventuellt föräldraskap, tid (födelse-dödsår) och plats?

14. Är män, kvinnor, klass och ålder i lika mån representerade vad gäller 

föremål och bilder? Synliggörs relevanta genuskopplingar på ett explicit och 

reflekterande sätt?

15. Behandlas citat och berättelser av och om kvinnor på samma sätt som citat 

och berättelser av och om män? Anges klart vem som sagt något, var och när, 

och kanske i vilket sammanhang?

I uppsatsens resultatdel redovisas mina iakttagelser av utställningen, gjorda med hjälp av 

ovanstående frågor. Det bör dock betonas att frågorna framförallt har tjänat som 

analysverktyg och att någon fullständig kartläggning av utställningen utifrån frågorna inte 

avses. Resultatredovisningen utgår i första hand från uppsatsens syfte och tre övergripande 

frågeställningar. I de fall analysfrågorna inte har bidragit med fakta av relevans för dessa 

kommenteras inte utfallet. 

1.4 Intersektionalitet som perspektiv

Undersökningens teoretiska perspektiv är inspirerat av det fält som kallas 

intersektionalitetsforskning, som är ett vanligt inslag inom genusvetenskap och feministisk 

teoribildning. Genusforskaren Wera Grahn menar att detta analysverktyg kan ses som ett 

redskap för att analysera makt då perspektivet innebär att makt agerar på flera nivåer (Grahn 

2006:35). Och att ojämlikhet är beroende av flera sociala identitetskategorier som man-

kvinna, sexuell läggning, rik-fattig, vuxen-ung. Denna indelning bygger på att människor i 

grunden är olika varandra genom exempelvis kön och kan skapa stereotypa bilder, som 

exempelvis att män ska vara oberoende, starka och ta för sig och kvinnor mjuka, 

omhändertagande eller tillgängliga. Förenklingar och stereotypa bilder kan verka ofarliga men 

lägger ofta grunden till hur vi organiserar samhället vilket kan få samhälleliga konsekvenser. 

För att förstå hur makt och stereotypisering fungerar räcker det inte med ett perspektiv, 

exempelvis genusperspektivet. En komplettering med andra perspektiv kan vara nödvändig.  
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Utgångspunkten är att museiväsendet och dess utställningsformer och språk kan förstås först 

när den samhälleliga och politiska kontexten och koden iakttas. Genom att hävda att det finns 

flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att 

upplösa gränsen mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de 

samverkar. Syftet är inte att enbart synliggöra hur underordnade eller exkluderade identiteter 

produceras i dessa skärningspunkter, utan att även uppmärksamma exempelvis 

”heterosexualitet” eller ”överklass” som identitetskategorier. Intresset för teoretiska 

angreppssätt som bortom klass, kön eller etnisk essentialism kan förhålla sig till maktens 

komplexa karaktär är stort inom det kritiska teoritänkandet. Och det finns en ambition att 

utveckla teoretiska modeller som kan fånga nutida sociala relationer, identitetsformeringar 

och materiell ojämlikhet bortom endimensionella maktanalyser (De los Reyes: 2005:8). 

Viktigt att betona är att det med ett intersektionellt perspektiv inte räcker med att lägga den 

ena kategorin till den andra i en lång rad, utan att det viktiga är att visa på hur sammanflätade 

dessa är (Grahn 2006:35-36). 

1.5 Tidigare forskning

Gällande forskningsläget inom det tema min studie behandlar finns det åtskilligt med 

vetenskapliga publikationer och forskning på den internationella arenan. Många av de 

avhandlingar som behandlar museiutställningar har också ett tydligt pedagogiskt fokus.

Eilean Hooper–Grenhills bok Museums and the Interpretations of Visual Culture (2000) är ett 

exempel på hur tolkningsprocesser kring utställda objekt kan teoretiseras och hur relationer 

mellan museum och samhälle går att förstå. 

Vidare är genus är ett stort forskningsfält och genusperspektiv är viktiga inom många 

akademiska ämnen. Genusteoretiska perspektiv och museisammanhang har belysts tidigare 

och det finns ett brett forskningsläge. I antologin Det bekönade museet: genusperspektiv i 

museologi och museiverksamhet från 2005 behandlas olika aspekter av genus och 

museiverksamhet. I den inledande artikeln av antologins redaktör Inga-Lill Aronsson och 

Birgitta Meurling ges en god introduktion till fältet museer och genus (2005:11-49). Och i 

bokens bidrag Hela historien? Tjugo frågor till en utställning görs ett försök att ta fram 
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verktyg för förändring av befintliga utställningar som saknar genusperspektiv. Med 

utgångspunkt från rubriker såsom osynlighet, överslätande, urval, ordval och schabloner ställs 

frågor som är tänkta att vara till hjälp att synliggöra en utställnings värdeperspektiv (Ahlsén et 

al. 2005:173-189).

Vidare har två arbeten kring kulturarvsrelaterade frågor utifrån genusproblematisering av 

Wera Grahn kom att bli särskilt relevanta för uppsatsen.”Känn dig själf” Genus, 

historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer. 2006, vilken är en 

doktorsavhandling som beskriver fördjupade resonemang kring genuskonstruktioner och 

museer, med fokus på Nordiska museet i Stockholm. På ett övergripande kunskapsteoretiskt 

plan beskriver författaren hur kulturhistoriska museirepresentationer formas. En del av denna 

avhandling vill visa på hur museala fakta konstrueras, och Wera Grahns slutsats är att museer 

fortsätter att reproducera gamla tankemönster, som förminskar kvinnor. I sin konklusion riktar 

hon inte bara sin kritik i bristande genusmedvetenhet till Nordiska museet utan det är en 

uppmaning till alla museer (Grahn 2006:439). Den föreliggande undersökningens viktigaste 

innebörden utifrån Grahn (2006) blir att genus inte är ett statiskt begrepp eller något som blir 

färdigt och är en process som alltid är kontextberoende. Och hos mig väcker författaren 

genom sin tydliga tes en medvetenhet om att genusperspektiv alltid kan appliceras och 

användas vid museers historiebeskrivning. Då museer ofta har hög trovärdighet gentemot 

allmänheten delar jag författarens ståndpunkt att museernas ledningar behöver sätta sig in mer 

i problematiken kring genus, då kunskaperna från avhandlingen behöver omsättas i praktiken 

(Grahn 2006:429). 

I rapporten Genuskonstruktioner och museer. Handbok för genusintegrering (2007) visar 

Grahn på hur museianställda medvetet kan arbeta med genusintegrering i verksamheten, för 

att avståndet mellan teori och praktik inte ska vara oöverstigligt stort. Rapporten ger konkreta 

förslag på hur genusintegrering skulle kunna gå till på kulturhistoriska och historiska museer. 

Områden som behandlas är samlingarna och samlandet, klassifikation, vård, utställningar, 

pedagogik och kulturmiljövård. Denna rapport var väsentlig inför genomförandet av 

observationer vid fallstudien av Under ytan... Den inspirerade mig att undersöka hur 

utställningen var sammansatt utifrån perspektivet användandet av samlingarna, pedagogik och 

genusmedvetenhet. 
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Eftersom Hallwylska museet är ett kulturhistoriskt personmuseum har jag använt mig av 

litteratur som behandlar personmuser, utställningsupplevelser, liksom dess uttrycksformer och 

påverkan. Stefan Bohman har skrivit Att sätta ansikten på samhällen (2010), i vilken skilda 

erfarenhetsvärldar studeras liksom de olika värderingar som råder för hur utställningar 

iscensätts. Vilket enligt min åsikt ger en tydlig bild av hur personmuseerna är ett utryck för 

olika viljor att sätta ansikte på något. Bohman tar i ett stycke upp dramatisering som 

förmedlingsform, en strategi som för att berätta historier och upprätthålla intresset i museala 

utställningar och ett redskap som används av Hallwylska. Här beskriver författaren genom 

olika konkreta exempel, där dramatisering som förmedlingsform fungerat bra. Men han säger 

också att värderingarna av denna förmedlingsform är olika.

Stefan Bohman har vidare medverkat i Museer och kulturarv (2003), en antologi skriven 

tillsammans med författare med varierande bakgrund. I denna antologi introduceras det 

museivetenskapliga fältet och boken diskuterar frågor som vad är museivetenskap och vad 

som är kulturarv. De olika infallsvinklarna i boken åskådliggör museologins mångdisciplinära 

och gränsöverskridande karaktär. Boken ger en viktig nyans genom att mejsla fram att 

museivetenskap kan ses som en mer specialiserad gren av den något mer allmänna 

kulturvetenskapen. 

I boken Det bekönade museet är författarna verksamma inom kultursektorn, museivärden och 

universitetet. Graziella Belloni är medverkande skribent och har skrivit ett kapitel vilket 

behandlar att arbeta könskritiskt på museet. Här diskuterar Belloni den dominerande 

traditionen i vilken hon menar museet verkar. I den traditionen är normen västerländsk, 

medelklass, vit, heterosexuell och manlig. Vidare resonerar Belloni kring att hon ser det som 

museologins främsta uppgift att skapa medvetenhet om museernas grundläggande värderingar 

och menar på att de som arbetar på museerna har att välja mellan att acceptera givna normer 

eller aktivt sträva efter att öka vår medvetenhet, problematisera och förändra. Belloni påpekar 

också att när de aktörer, som utifrån museets samlingar går in i arbetet med att producera 

utställningar, så för de inte bara sina egna dolda antaganden med sig utan också alla de som är 

inbyggda i den föregående nivån. Hon förespråkar även för att det samtidigt är just här det 

också öppnar sig möjligheter att arbeta normkritiskt och kreativt istället för att utgå från att 
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grundmaterialet är neutralt och kan förmedlas objektivt (Aronsson och Meurling 

2005:153-156). 

I JÄMUS – projektets rapport Genusperspektiv i museer ges olika exempel på utställningar 

och särskilda satsningar där genus- eller normkritiskt perspektiv varit integrerat i museernas 

praktiska utställningsverksamhet. Ett urval för att nämna några utställningar som projektet 

beaktat som viktiga insatser vilket eventuellt kan visa vägen gällande mångfaldsmedvetenhet 

är Nationalmuseums Queer: begär, makt och identitet samt Naturhistoriska riksmuseets 

Rainbow animals som var två utställningar med direkt uttalat queer- respektive HBT-fokus. 

Rapporten menar att båda utställningarna problematiserade med normer, den första rörande 

manlighet, kvinnlighet och heterosexualitet. Och den andra med liknande perspektiv som 

lagts på djurvärden. Ett vidare exempel är Sjöhistoriska museets särskilda utställningssatsning 

med utställningen Frizon, om homosexuella besättningsmän ombord på Svenska Amerikanska 

Linjen. Denna utställning visades i anslutning till Euro Pride i Stockholm (Genusperspektiv i 

museer 2011:20)

Sammanfattningsvis har det inte varit möjligt att under en begränsad tid skapa en heltäckande 

överblick över den forskning som berör uppsatsens tema. Det som tagits upp utgör snarast 

stickprov på vad som gjorts. Och det finns mer både nationellt och mycket mer internationellt.

1.6 Källkritik

Wilhelmina von Hallwyl verkade kring sekelskiftet 1900. Hon arbetade för att i sitt hem 

bygga upp och systematisera en stor föremålssamling som skulle bevaras inför framtiden. 

Hennes avsikt i insamlingsläget var inte att förvärva innehåll i form av enbart konstföremål 

och antikviteter utan att samlingarna skulle omfatta hela huset med allt vad det innebar (Lepp 

och Rennerfelt 1989:19). Enligt Regeringens proposition Kulturpolitik (prop.1996/97:17) 

framhålls att det under senare år har uppmärksammats att bevarandet av kulturarvet inte alltid 

har varit representativt och rättvisande. Framförallt har den manliga normen styrt definitionen 

av vad som ansetts haft högst värde att spara på inför framtiden. Detta har ofta inneburit att 

kvinnors föremål, redskap, information om företeelser inte har sparats, dokumenterats eller 

visats i särskilt stor utsträckning på våra museer. Det är därför av betydelse för denna uppsats 
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att en kvinna byggt upp museets föremålssamling eftersom föremål i många fall fått en 

överordnad eller underordnad betydelse beroende på om de har haft manliga eller kvinnliga 

konnotationer. Den största faran är att jag inte granskar den föremålssamling som används vid 

utställningen tillräckligt skarpt. Ett sätt jag valt att hantera det på är att studera utställning ur 

det intersektionella perspektivet. 

Valet av tillvägagångssätt att i undersökningen använda mig av en fallstudie påverkades av att  

jag inte behövde ge mig in i den stora beskrivningen av museal utställningsverksamhet och ta 

upp flera utställningar. Utan genom ett begränsat fall kunna ge läsaren en uppfattning om en 

aktuell utställning. Svårigheten är att en ensam utställning aldrig fullt ut kan representera 

verkligheten eller upphovsmannen. Det betyder att man måste vara försiktig med de slutsatser 

man drar. Slutsatserna kan som Ejvegård påpekar ses som indicier och får kanske värde först 

när det finns indicier som pekar åt samma håll (Ejvegård 2003:33). Jag ser inte min studie 

som något absolut sanningsbärande, däremot är utgångspunkten att utställarnas intentioner 

med utställningsarbetet är en sanning för dem. Pålitligheten i källmaterialet, inte minst när det  

gäller kommunikations och projektplanen behandlas kritiskt under arbetets gång. 

1.7 Avgränsning

Fallstudien är som nämnts avgränsad till en specifik museiutställning vilken kan benämnas 

som en nyproducerad, tillfällig temautställning vilken står på ett svenskt museum med 

kulturhistorisk inriktning. Motiveringen är att flera utställningar hade varit för omfattande 

inom tidsramen för denna kandidatuppsats. Ambitionen är att undersöka hur museets 

samlingar används i utställningen för att belysa vår samtids aktuella teman, hur utställarnas 

intentioner styrt utställningsarbetet, den slutgiltiga gestaltningen samt hur utställningen 

förhåller sig till genusperspektivet. Det hade varit intressant att undersöka utställningens 

effekter ur ett mottagarperspektiv. Men det har tyvärr inte varit möjligt inom ramen för den 

här uppsatsen. Detta innebär att det i metoden inte ingår någon receptionsanalys utan att 

besökatens faktiska mottagande utelämnats i den här uppsatsen. Hur genusperspektivet kan få 

större genomslag i museernas verksamhet är det ämnesområde jag läst in mig på för att 

därigenom kunna fokusera på att undersöka hur utställningen integrerar genusfrågor. 
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2 Bakgrund

I detta kapitel presenteras Hallwylska museet och dess samlingar övergripande. Syftet är att 

ge läsaren nödvändig bakgrundsinformation inför resultat- och analysdelen i uppsatsen.

2.1 Hallwylska museet och personmuseer som självrepresentation

Bland de samlade personmuseerna i Sverige är flera skapade av personer som själva aktivt 

bidragit till att forma sin egen bild av kulturarvet. En intressant aspekt i sammanhanget kan 

vara vad personen valt att lyfta fram som lämplig självrepresentation. Exempelvis försökte 

Carl Larsson tillsammans med sin fru Karin skapa ett svenskt modellhem, där byggnation och 

inredning ville visa på hur folklig kultur, akademisk konst samsat med familjelycka. Detta 

hems representation är långt bort från industrimiljö, äktenskapsproblem och depressioner som 

identitet. Anders Zorn, Wilhelm Peterson-Berger och Carl Milles m fl är också de exempel på 

hem som skapats med den mer eller mindre tydliga baktanken att deras hem skulle bli 

självrepresentation och museum efter deras död (Bohamn 2012:29 - 30).

I Stockholm byggdes under en dryg tioårsperiod kring sekelskiftet tre sinsemellan olika 

privathem vilka idag står kvar som museer: Hallwylska palatset, Prins Eugens 

Waldemarsudde och Ernest Thiels villa på Blockhusudden. Under förvandlingen till museum 

kan det finnas en risk, att vardagsbitarna och spåren av det dagliga livet utrangerats, och att 

det som står kvar är de estetiskt smakfulla och dyrbara föremålen (Lepp och Rennerfelt 

1989:9). En annan aspekt på personmuseum är genusaspekten. I Bohmans studie av Svenska 

personmuseer visade det sig vara en stor majoritet män som fått äran att sätta ansikte på 

Sverige genom personmuseum, vilket illustrerar den manliga dominansen i samhället 

(Bohman 2012:31). Wilhelmina von Hallwyl framstår som kvinnlig museiskapare som ett  

undantag i sammanhanget. Lepp och Rennerfellt (1989) beskriver henne som en kvinna som 

själv skapade sitt museum (Lepp och Rennerfellt 1989:9). 
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2.2 Hallwylska museet och dess samlingar

Vid sekelskiftet fanns det många samlingar i de förmögna privathemmen i Sverige. Att samla 

på konst från olika tidsepoker och binda ihop tidsåldrar och därigenom skapa förståelse för 

olika tidsepoker ansågs vara ett tecken på hög kultur (Lepp och Rennerfelt 1989:9). 

Grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, skapare av Hallwylska museet började tidigt i sitt liv att 

samla på saker.

”Mellan 1853 och 1855 fick jag af min far en liten snäcka som legat i ett parti hudar han fått, denna blef början 
till mina samlingar”

Så beskriver Hallwylska museets upphovsman själv ursprunget till sitt livslånga samlande och 

hon var vid sekelskiftet 1900 en av Sveriges största samlare av konst och konsthantverk. Men 

hennes samlarintresse sträckte sig längre än så. Vid sidan av tavlor, silverföremål och antika 

mattor och möbler skulle också vardagsföremålen sparas och hennes vision var att hennes 

hem en dag skulle bli ett museum. Hennes museitanke var att de intresselösa föremålen en 

gång skulle bli sällsynta just därför att ingen annan ansåg dem värda att spara. 

Genom att insamla ett så rikt och mångskiftande material som möjligt var syftet att 

samlingarna en gång skulle komma att belysa hennes samtid (Lepp och Rennerfelt 1989:10). 

Wilhelmina lät göra en katalog över sina samlingar av konst, saker och föremål. Alla 

inventarier i Hallwylska palatset skulle katalogiseras, vardagsföremålen lika noga som de 

dyrbara konstföremålen. Exempelvis finns hela grevinnans garderob bevarad och 

katalogiserad. Från bruddräkt och hovdräkt till strumpeband och hårnålar. Grevens kläder 

finns också kvar, liksom hans rakdon, promenadkäppar osv. Tanken med katalogiseringen var, 

att om samlingen någon gång skulle förstöras kunde katalogen finnas kvar för att ge framtida 

generationer en konkret och fullständig bild av ett en gång levande hem med allt vad det 

innehöll (Lepp och Rennerfelt 1989:75). Katalogverket var en uppgift som skulle sysselsätta 

henne själv och en stab av medarbetare i flera årtionden. Långt innan donationen till staten var 

ett faktum hade en handskriven förteckning av samlingarna påbörjats. Gustav Upmark, senare 

chef för Nordiska museet anställdes för att beskriva föremålen. Det blev slutligen 78 böcker 

som trycktes i 110 exemplar, vilka idag finns utspridda bland museer och bibliotek (Lepp och 

Rennerfelt 1989:75).
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I Stockholms museikretsar pratades det i ganska nedsättande ordalag om Wilhelminas idé och 

man betvivlade att projektet någonsin skulle kunna genomföras. Men hon satte sig över 

kritiken, med förhoppningen om att samlingarnas kulturhistoriska värde skulle stiga med åren 

(Lepp och Rennerfelt 1989:76–77). En av förutsättningarna som gjorde det möjligt för 

Wilhelmina att genomföra planerna var hennes ekonomiska situation, detta då hon tidvis var 

en av Sveriges mest förmögna personer. Museet kom att bli hennes livsuppgift i vilken hon 

koncentrerade sin energi och viljestyrka. Det var först hennes död vid 85 års ålder som satte 

stopp för arbetet som museiskapare (Lepp och Rennerfelt 1989:11). 

Byggnationen av huset på Hamngatan 4, Hallwylska palatset påbörjades 1893 efter ritningar 

av arkitekten Isak Gustaf Clason och huset stod klart 1898. Wilhelmina och Walter von 

Hallwyl ville att huset skulle fylla tre syften. Det skulle vara familjens stockholmshem och 

huvudsakliga bostad, ett kontor för familjens firma Ljusne-Woxna AB och ett utrymme för 

grevinnans ansenliga samlingar (Lepp och Rennerfelt 1989:33). Fasaden och inredningarna är 

utförda i historiska stilar. Vid slutet av 1800 talet var de äldre stilarna populära vilket huset 

utvändigt är inspirerat av då det liknar spanska och italienska renässansbyggnader. 

Inredningen är en blandning mellan 1600- och 1700-tal och inredningarna ritades av Ragnar 

Östberg (Lepp och Rennerfelt 1989:39). Makarna von Hallwyl skänkte huset på Hamngatan 4 

till Svenska staten 1920, men bodde kvar tills de gick bort. Greven avled 1920 och grevinnan 

gick bort 1930.  Katalogiseringen fortgick till 1938 då museet öppnades upp för allmänheten 

(Lepp och Rennerfelt 1989:45). Idag ingår museet i myndigheten Livrustkammaren, och 

Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (hallwylskamuseet.se/utforska/huset-pa-

hamngatan-4). Genom olika tillfälliga utställningar presenteras föremål ur museets samlingar 

för publiken varvid olika samhälleliga frågeställningar aktualiseras, vid sidan av museets 

basutställning. I utställningen Under ytan – det onämnbara vid sekelskiftet 1900 får 

Hallwylska palatsets byggnad representera en epok och dess kulturhistoria.
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3 Resultat och analys

Uppsatsens syfte är att undersöka hur föremål från Hallwyllska museets magasin kan 

användas för att belysa och problematisera kring genus ur ett kritiskt perspektiv och att bidra 

till den samtida diskussionen om genuskonstruktioner och museer, utifrån tre olika 

frågeställningar (se 1.1). I detta kapitel redovisas och analyseras resultaten av undersökningen 

utifrån dessa frågeställningar. Kapitlet inleds med en presentation av utställningen Under ytan 

och avslutas med en övergripande diskussion.

3.1 Utställningen Under ytan… det onämnbara vid sekelskiftet 1900

För att ge en introduktion till utställningen som denna undersökning baseras på återges här en 

kortfattad information som Hallwylska museet valt att förmedla, enligt deras hemsida 

följande: 

Under ytan…om det onämnbara vid sekelskiftet 1900”. Den tar upp aspekter kring de mer intima sfärerna; 
underkläder som formar kroppen, synen på skönhet och hälsa, moral och sexualitet. 

Utställningen har sin utgångspunkt i de onämnbara underkläderna – under dräktens yta – och skildrar en 
tidsanda, fenomen i tiden inom områden som var tabubelagda och som man absolut inte talade om i de 

högborgliga salongerna med de familjeideal som då var gängse.  

Idag hundra år senare har gränserna suddats ut. För många har dessa plagg blivit en del av dräktens yta. Detta 

belyses i ett av rummen med alster från modeskaparen Katarina Nyman, tillsammans med korsetter från Camilla 
Thulin och Lars Wallin

(www.hallwylska.se hämtat 25 september, 2013).

Museet har tidigare producerat ett antal utställningar med fokus på dräktens yta. Skaparna av 

utställningen ville genom denna utställning stärka Hallwylska museets profil inom mode och 

kulturhistoria och ville även visa på andra perspektiv än vad som tidigare gjorts i museets 

dräkthistoriska utställningar (ur projektplan 2013:3-4). 

De huvudteman som utställningen berör fördjupas genom att museet valt att samarbeta med 

externa experter för att föra in ny forskning som museet anser kan bidra med 

kompetenshöjning (Hallwylskas projektplan 2012:6). Tre skribenter ger i utställningstexterna 
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sina perspektiv på utställningens ämne. Texterna är skrivna av Karin Johannisson, professor i 

idé- och lärdomshistoria vid Uppsala Universitet, Lotta Lewenhaupt, modejournalist och 

författare samt Patrik Steorn, fil.dr. Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet. 

Utöver utställningstexterna har dessa skribenter även bidragit till en för utställningen 

utarbetad fördjupningskatalog. Katalogen är fristående och inte bunden till något specifikt 

rum eller föremål. Då utställningstexter och fördjupningstexter är en del av utställningens 

inramning kommer några utvalda citat att användas vid beskrivningen av utställningen.  

Denna utställning lyfter blicken från makarna Walter och Wilhelmina von Hallwyl som 

personer och i utställningen anges inte att föremålen tillhör en speciell familjemedlem utan 

endast tid och funktion. För de läsare som inte haft möjlighet att ta del av utställningen görs 

här ett försök till en empirisk beskrivning de rum som utgör Under ytan. 

Utställningen börjar i entrén på Hallwylska museet med en textvepa som inleder ämnet. 

Inledningen för tankarna till vad som döljer sig under den ordnade och välklädda fasad som vi 

möter i porträttmålningar och fotografier av kvinnor, män och familjer kring sekelskiftet 

1900. Texten är av skriven av den externa skribenten, Patrik Steorn, fil.dr i modevetenskap 

vid Stockholms universitet. 

Borglighetens uppdelning av livet i en offentlig och en privat sfär var under 1800-talet en 
oerhört betydelsefull kulturell gränsdragning. Kvinnor delades in efter vilka rum de kunde 

röra sig i – borgliga, ärbara kvinnor hörde till det privata rummet medan exempelvis 
modeller, artister, dansöser och prostituerade hörde till det offentliga rummet. Män däremot 

hade tillträde till både privata och offentliga rum i 1800-talets samhälle, kostymen var en 
sorts symbol för de borgliga männens frihet (Steorn 2013, fördjupningstext). 

Utställningen fortsätter vidare i museets sov och gästrumsvåning, våningen har en labyrintisk 

struktur och scenografin förstärker detta med dämpad belysning och transparenta tyger, som 

skapar ett raster över befintlig inredning och skapar en känsla av att befinna sig i en miljö 

bakom/under ytan. 

De första rummen besökaren möts av är: 

Gästrum 1 och 2: Med temat Underkläderna som formar kroppen. Här behandlas 

underkläderna som skönhetsideal. Föremål som visas är korsetter, krinolin, turnyrer, reformliv 

och livstycken som formade män och kvinnors kroppar men som även kunde bäras för att ge 
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värme och stöd. I fördjupningstexten redogörs för hur dräktmodet under senare delen av 

1800-talet i hög grad förknippades med den modernitet som växte fram i västvärdens 

industrialiserade samhällen. Ur detta perspektiv speglar underkläder inte bara den enskilda 

personens privata behov, utan är också del av utvecklingen inom mode, textilindustri och 

gestaltar samtidens föreställningar om kön, hälsa, hygien, skönhet och moral. Modet blev en 

sorts symbol och turnyrer, krinoliner och korsetter signalerade social tillhörighet och formade 

män och kvinnors kroppar. Men plaggen kritiserades också, inte bara för att vara opraktiska 

utan även för att vara ohälsosamma och dräktreformrörelser uppstod på flera platser i 

västvärden. Inom dessa rörelser lanserades alternativa dräkter, framförallt underkläder. 

Dräktreformrörelsen ville ge kvinnor möjlighet att frigöra sig från modets tyranni och att 

kvinnor skulle kunna göra anspråk på makt och inflytande i samhället på egna villkor (Steorn 

fördjupningstext 2013). 

Gästrum 3 och 4: Med temat Det innersta lagret. Här behandlas de plagg som bars närmast 

huden och befinner sig i gränslandet mellan kropp och kläder, underkläderna. I detta rum 

visas föremål såsom nattmössa, liv / bysthållare, höfthållare, reformliv, korsett, dam och 

herrkalsonger, nattdräkt, maggördel, morgonrock och herrstrumpeband.

Korsettens glansperiod var 1830 – 1910. Det fanns förstås baksidor som upprepade missfall 
och invärtes sjukdomar, som så kallad snörlever (utställningstext 2013). 

Rummet och dess föremål gestaltar bland annat hur kvinnor som snörde sig hårt bar även 

nattkorsett. Många bar även korsett under baddräkten. Männen hade ofta maggördel och 

strumpeband fästa under knäskålen (utställningstext 2013). 

Gästrum 5: Är det rum vilket vill ge det nutida perspektivet i utställningen. Temat är Det 

onämnbara blir benämnbart. Hundra år senare än utställningens utgångspunkt, har gränserna 

suddats ut. För många har dessa plagg blivit en del av dräktens yta och detta belyses med 

alster från samtida modeskapare som Katarina Nyman, tillsammans med Camilla Thulin, Lars 

Wallin och Lisa Laurell Amandonico. 

Som designer fascineras jag av hantverket i vackra 1700 tals korsetter, men medan det 
historiskt har varit ett plagg som skadat och stängt in kvinnor, vill jag att korsetten ska vara 

ett synligt plagg som signalerar styrka (Amandonico, utställningstext 2013).
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I detta rum finns utställningstexterna vid varje designers verk men fokus är inte på föremålen 

utan att besökaren får följa vilka tankar respektive formgivare har med sin design av 

underkläder.

Ekgång: Utanför gästrummen finns en ekgång. I denna korridor gestaltas Onämnbara sfärer, 

kön och sexualitet i teori och praktik. Här behandlas föreställningar om hälsa, hygien, de 

onämnbara sjukdomarna vid slutet av 1800-talet och det tidiga 1900 talet. Synen på vad som 

var friskt, sjukt, normalt och avvikande.

Utställningstext, fördjupningstexter och föremål som används i detta rum försöker visa både 

det manliga och kvinnliga perspektivet samt de som utmanade den heterosexuella normen. 

Vid sekelskiftet 1900 blev kännedom om homosexualitet, framför allt mellan män, vitt 
spritt i det svenska samhället. Sexuella handlingar mellan människor av samma kön hade 

givetvis ägt rum tidigare, men ordet homosexualitet lanserades först under sent 1800-tal. 
1864 skrevs homosexuella handlingar in i den svenska strafflagen och avkriminalisering 

skedde först 1944 (utställningstext 2013).

Ett urval föremål av som visas i ekgången är en bild ur Polismuseets utställning, Bilder av 

beslag. Bilden föreställer en sittande ung man med utmanande pose, iklädd vit och svartrandig 

baddräkt. Det är en av de bilder som beslagtogs ur Carl von Platens ateljé vid sekelskiftet 

1900. Vidare visas föremål såsom en tvångströja vilken är inlånad från medicinhistoriska 

museet. Fördjupningstexten beskriver vidare hur neurasteni var en diagnos som avsåg sjuklig 

trötthet och överkänslighet. Läkare fann orsaker till neurasteni i både fysiska och psykiska 

överansträngningar, men även i opassande beteenden. Diagnosen ställdes både på kvinnor och 

män, exempelvis ansågs homosexualitet som opassande beteende men i det allmänna 

medvetandet förknippades diagnosen främst med kvinnor (Steron, fördjupningstext). I 

ekgången visas även en vaxmodellering föreställande ett kvinnoansikte som är i primärfasen 

av sjukdomen syfilis.

Ekvestibulen: Människor tar till sig information på olika sätt. Om informationen ska nå så 

många som möjligt bör den därför tas fram i olika versioner. I anslutning till ekgången finns 

en ekvestibul i vilken museet har en lyssnarhörna. Här möjliggörs för besökare slå sig ner och 

lyssna till skönlitterära röster ur förra sekelskiftets moraldebatt, under temat Familjeideal och 
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dubbelmoral kring sekelskiftet 1900. Här använder sig museet av bruk av historiska och 

fiktiva personer. En slags dramatiseringsform för identitetsskapande.

Badrum: När besökaren kommer till våningens badrum är perspektivet Hygien och hälsa. 

Bland föremålen finns en ryggbräda då den ansågs vara ett bra redskap att använda för att 

träna hållningen. Hälsa, skönhet och hållning ansåg man hörde samman (Johannisson 

fördjupningstext 2013). Jag finner vidare en induktionsapparat som rekommenderades mot 

nervösa besvär. Patienten skulle ta tag i handtagen och vibrera. Instruktionsboken redovisar 

alla åkommor som man ansåg induktionsapparaten skulle förebygga. Vidare visas via 

scenografi hur man korsetterade flickor och dess konsekvenser. I utställningstexten läser jag 

det inte var självklart att sjukdomar och tarmfunktioner hörde till det onämnbara. Att det 

tvärtom kunde talas intensivt om sjukdomar. Och att de i de övre samhällsklasserna 

utvecklades detaljerade bekännelser om vad man tålde och inte tålde. Och att även själens 

bräcklighet gavs utryck för i form av nervositet, sömnlöshet, gråt och svimningsattacker. Man 

beskrev sin melankoli, sin överansträngning och sin kamp för att undvika värme, kyla, drag, 

rök och hetsande stimulans.

Rakrum: Utställningen går vidare till rakrummet vilket utställarna har gjort om till ett 

barnrum och temat är Barn.

Kravet på inre självutveckling gällde också barnet och barnets lekar. Ett intressant exempel 
är dockan. Som stereotyp förvandlades den mot 1800-talets slut från vuxen- eller 

kasperdocka, med alla sina möjligheter till olika rollspel, till baby- och flickdocka och 
riktades allt ensligare mot det ena könet, flickan, med syfte att styra hennes identitet mot 

den inåtvända modersrollen (utställningstext 2013).

I rummet finns bland annat en barnsäng och i fördjupningstexten berättas vidare att det var nu 

som barnet förväntades sova ensamt i mörkret, och genom det ett ökat behov av dockor och 

kramdjur (Johannisson 2013). Vidare finns en blunddocka och dockkläder sydda som kopior 

av fullskaliga plagg, en dockkorset med snörning i ryggen. Vi får också se en grossessgördel, 

vilket är en stödkorsett avsedd att användas under havandeskapet. Den skulle avlasta och ge 

stöd för mage och rygg, men också efter graviditeten (Föremålstexter 2013).

Sängkammare: Från rakrummet går man vidare in i Wilhelminas och Walters 

sängkammare. Det sista rummet i utställningen med titeln Underklädernas makt och 

hemmets onämnbara. Tematiken i rummet är den borgliga familjens familjeideal. 
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Några, som kammarjungfru och läkare, hade tillträde också till det mest privata som 
sovrummet med sina intima spår: skrynklade lakan, potta, ett handfat med smutsvatten. 

Man och hustru hade länge separata sovrum. När det gemensamma föräldrasovrummet – 
master bedrom – introducerades mot 1800-talets slut placeras det långt ifrån barnkammaren 

(ibland på ett annat våningsplan) och designas för äktenskapliga intimiteter; här fanns 

utöver säng, spegel och toalettbord gärna en liten sittgrupp för stilla kurtis, enligt 
äktenskapshandledningarna en lämplig förberedelse för lyckad älgskog. För barnen var 

tillträde till sängkammaren begränsat (Johannisson fördjupningstext 2013).

Ett urval av de föremål från museets samlingar som får gestalta sängkammaren och temat för 

rummet är ett rakbord med utrustning: På bordet finns bland annat rakknivar, rakborste och 

raktvål. Mustaschbindor som användes under natten för att inte oreda skulle uppstå i 

mustaschens form. Vi får se Wilhelminas bruddräkt och i brudutstyrseln, i vilken ingår inte 

mindre än ett tjugotal olika delar. Därtill kommer nattrock i siden, tofflor med broderi av 

silke, morgonmössa med tyll av spetsar, underkjol av vitt bomullstyg med broderi och volang 

där vidd nertill är omkring 4 meter (Föremålstexter 2013). 

I de följande avsnitten analyseras utställningen utifrån de olika frågeställningarna med hjälp 

av de analysverktyg som beskrivs i avsnitt 1.3. Dessa frågor handlar om bryta sig in i 

materialet och ställa frågor till det empiriska materialet, men också för att möjliggöra vidare 

reflektion kring utställningens innehåll. Att fråga sig i vilken utsträckning föremål och bilder 

representerar olika grupper med avseende på kön, klass och etnicitet, hur man har löst 

representationen av underrepresenterade grupper om sådana föremål och bilder saknas? Det 

handlar också om att fråga sig huruvida diskussioner kring fördomar, förtryck och 

diskriminering har belysts. Sammantaget handlar det om att ställa frågor kring de normer och 

värderingar som kommer till uttryck i utställningen med avseende på de människor som 

representeras, sociala positioner och roller och kön samt i detaljrikedomen i hur deras 

levnadsberättelser återges.

3.2 Hur används (och kompletteras) Hallwylska museets samlingar för att belysa ett för 
vår samtid aktuellt tema i Under ytan...det onämnbara vid sekelskiftet 1900?

I detta avsnitt analyseras hur Hallwylska museets samlingar har använts, och kompletterats, i 

utställningen Under ytan…det onämnbara vid sekelskiftet 1900. 
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Merparten av föremålen kommer från museets egna samlingar. Ett mindre antal föremål har 

dock lånats in från olika håll (se nedan). 

Tyngdpunkten i denna utställning ligger vid underkläder som formar kroppen och dessa 

föremål är också utställningens primärmaterial. Genom denna fokusering kan besökare följa 

hur idealen kring underkläderna och andra företeelser har förändrats i takt med samhälleliga 

processer. Ett stycke kulturhistoria som inte så ofta synts utåt, men vilket antagligen borde 

kunna säga en hel del om samhället och kulturen kring oss.  Som tidigare nämnts i uppsatsens 

beskrivning av utställningen, se avsnitt 3.1, så ansluter de äldre föremålen från museets 

samlingar till dagens alster från nutida modeskapare av underkläder. Tillsammans förmedlar 

dessa olika representationer av underkläder en betydelsebärande bild för utställningen, av hur 

det inte alltid var bättre förr. Utställningen visar med tydlighet att det från slutet av 1800-talet 

till vår tid, är en period då det skett genomgripande förändringar i klädkoden. Framförallt i 

den kvinnliga klädkoden. Utställningen skildrar att denna grupp har fått uppleva stora 

förändringar i underklädernas form och syfte. Krinolinen som under sin storhetstid bars med 

sina ringar av stålband eller metallfjädrar, turnyren som koncentrerade kjolvidden baktill och 

var utformad med stålfjädrar till 1920-talets raka ideal. Genom att fokusera på underkläderna 

kan museet närma sig något som omedelbart påverkat människors vardagsliv men som också 

kan berätta något om samhället i stort. 

Museets val av tema har möjliggjort att utställningen kan visa på delar ur museets 

föremålssamling som tidigare inte visats. Även om museets upphovsman insamlade stora 

privata föremålssamlingar och var noga med att även oansenliga föremål såsom underkläder, 

vispar, korkar, dammtrasor och skurhinkar skulle sparas så fanns det i samlingarna 

förvånansvärt lite av just hushållets underkläder, av tjänstefolkets ingenting alls. Av allt att 

döma kan det vara så att utställningens ämne varit känsligt för museets grundare. 

Ur ett samlingsperspektiv kommer föremålen primärt från museets samlingar men museet har 

också valt att samarbeta utöver museets väggar och göra vissa inlån (Kommunikationsplan 

2013:1). För att presentera ett urval av inlånade föremål, så från Skansens klädkammare har 

museet bland annat lånat en grossessgördel, från Nordiska museet en dockkorset med elva 

insydda metallfjädrar och snörning i ryggen, från Medicinhistoriska museets samling en 

tvångströja, från Polismuseets utställning Bilder av beslag, bilder som beslagtogs 1903 av 
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polisen som bevis för homosexualitet och från Farmacihistoriska museet två förpackningar 

Neosalvarsan vilket var ett medel mot syfilis (föremålstexter 2013). Wilhelmina von Hallwyls 

insamlingsmetoder byggde på hennes idéer, och genom detta faktum blir museets 

föremålssamling en relativt sluten insamlingsprocess. Men man har alltså medvetet tagit 

ansvar för samlingarnas brister och utvecklat ett samarbete och genom att komplettera de 

egna samlingarna och genom detta troligtvis möjliggjort berättande och historier som annars 

inte varit möjliga vid denna utställning. 

Stefan Bohman beskriver i boken Att sätta ansikten på samhällen (2010) hur museer kan 

använda sig av dramatisering som förmedlingsform för att skapa liv i sitt material. 

Användandet den strategin blir tydlig i utställningens lyssnarhörna där det ges en bakgrund 

till det samhällsklimat som ligger till grund för utställningen. Här problematiseras med frågor 

kring hur de skilda förväntningarna såg ut för kvinnor och män i tiden, och hur man kunde se 

på sexualitet och sedlighet. 

Ett urval ur museets framarbetade ljudfiler i lyssnarhörnan är: 

Messling av Gerda von Mickwitz. Här möter vi den unga Sigrid, som förälskad gift sig med 

Magnus. Han är smittad med syfilis, något som var känt för männen i Sigfrids familj, men 

ingen varnar henne. Hon blir själv smittad, och övertalas av mannen att, inför sin oroliga 

Emmy, låtsas vara sjuk i mässling. Det var en utbredd uppfattning att syfilis var en sjukdom 

som kvinnor inte behövde känna till. Novellen publicerades 1886 i den radikala tidskriften 

Framåt. I Dygdens lön av August Strindberg får vi följa den unge herr Teodor kämpar mot 

synden. Han önskar leva rent fram till giftermålet, enligt tidens ideal, men har svårt att 

kontrollera sina drömmar och fantasier. Strävan och avhållsamheten gör Theodor sjuk. 

Strindberg kritiserar samhällets, som han tycker, onaturliga moral. Ett grundproblem anses 

vara att män inte kan gifta sig förrän de kan försörja en familj, vilket omöjliggör giftermål vid 

unga år. Novellen publicerades i samlingen Giftas 1 år 1884.

Bohman menar vidare att dramatisering som förmedlingsform kan användas som redskap för 

att berätta historier och upprätthålla intresset i museala utställningar. Författaren visualiserar 

olika konkreta exempel där detta redskap fungerat bra men tar även upp att värderingarna 

kring denna förmedlingsform är olika. I detta sammanhang anser jag att bruk av historiska 

och fiktiva personer för identitetsskapande hjälper utställningen att närma sig en framställning 
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mellan föremål och samhälleliga företeelser. Kanske kan det vara så att när det gäller att 

synliggöra förtryck som handlar om både män och kvinnors livsvillkor kan denna 

förmedlingsform leda till att belysa perspektiv som kan vara svåra att kommunicera med 

enbart föremål och texter. Något som berättarrösten eventuellt kan få besökaren att reflektera 

över är de ansatser och visioner som pekar på ett motsatstänkande inför de ideal som rådde. 

Framställningen ger på flera olika sätt en annan bild av invanda föreställningar och sätter 

exempelvis föremål såsom förpackningar av Neonsalva, vilket var ett medel mot syfilis, i en 

kontext. 

Alla museers samlingar påverkas med största sannolikhet av de normer som kännetecknar det 

samhälle i vilken institutionen vuxit fram och olika slags museer har därmed också olika 

verksamheter och förutsättningar. Föremålen förmedlar inte en neutral information, detta då 

det är människor som har valt vad som ska samlas och vilka berättelser förknippade med 

föremålen som ska förmedlas. Även om utställningen lyfter blicken från greveparet Walter 

och Wilhelmina von Hallwyl och vissa inlån av föremål gjorts så åskådliggör analysen av 

utställningen att merparten av de föremål som används har överklass som identitetskategori. 

Museets föremålssamling som dokumenterat och dokumentärt material belyser en 

borgarkulturell bakgrund vilket framförallt ger en bild av hur den svenska borgerlighetens 

kvinnor levde efter den tidens moral och skönhetsideal. Och föremålen kan tillsammans bidra 

till en gemensam referenspunkt för hur förhållanden mellan könen varit formade i samhällets 

övre skick vid sekelskiftet, och några av dess konsekvenser detta har haft. 

Samtidigt visar utställningen även föremål som när de blev insamlade eventuellt inte ansågs 

ha något speciellt bevarandevärde, så som exempelvis neonsalvan och krinolinen. Och i detta 

sammanhang framhåller jag att kan det vara så att det är just användandet av denna typ av 

föremål, som hjälpt museet att berätta för dem nya historier.

Som besökare och utan eventuellt vidare kunskaper om ämnet dräkthistoria, upplever jag ändå 

att jag kan få hjälp på traven att hitta nya tankespår. Föremål såsom krinolinen kan få 

besökaren att reflektera kring om det ens var möjligt att sitta med en krinolin? 

Under temat Det onämnbara blir benämnbart, beskriver en i utställningen medverkande 

designer sitt perspektiv på utställningens tema enligt följande:
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Som designer fascineras jag av hantverket i vackra 1700- tals korsetter, men medan det 
historiskt har varit ett plagg som skadat och stängt in kvinnor, vill jag att korsetten ska vara 

ett synligt plagg som signalerar styrka. I stället för de stela valbenen som förr användes som 
skenor har jag genom tekniken cording klätt in rep med läder och meshtyg för ökad 

flexibilitet. Jag har också framhävt skenorna så mycket som möjligt och format dem efter 
kroppens linjer med ärrtatueringar som inspiration. Ärrtatueringar har precis som korsetten 

varit ett smärtsamt sätt att utsmycka och forma om kroppen. I min korsett framhävs de 
kvinnliga formerna – bröst, midja, höfter – samtidigt som de tydliga läderskenorna utstrålar 

styrka och attityd. Korsetten idag ska framhäva den starka och självständiga kvinnan 
(Amandonico, utställningstext 2013).

Här återknyts designerns verk med hennes egen reflektion över korsettens historiska och 

kontext. Genom detta kanske en av utställningens viktigaste perspektiv åskådliggörs: Hur ser 

vår egen tids kult av hälsa och skönhet ut och varför är det så? Detta kan bidra till museets 

mål att problematisera med vår samtids aktuella teman, som att exempelvis att uppmuntra till 

diskussion kring att ifrågasätta uppfattningar om vad vi uppfattar som normativa ideal, vid 

förra sekelskiftet såsom i nutid. 

Sammanfattningsvis visar analysen av uppsatsens första frågeställning (om och hur museets 

samlingar används och kompletteras för att belysa ett vår samtid aktuellt tema) att museets 

samlingar i utställningen visserligen åskådliggör en tidsanda och dess fenomen, men att 

inlånade föremål förefaller vara betydelsefulla för att ifrågasätta uppfattningar om vad vi 

uppfattar som normativa ideal och varför vår samtids kult av hälsa och skönhet ser ut som den 

gör. 

 

3.3 Hur synliggörs genusproblematik i den färdiga utställningen?

Utställningen ”Under ytan…om det onämnbara vid sekelskiftet 1900” öppnade på 

internationella kvinnodagen, 8 mars 2013.

I Wera Grahns avhandling Känn dig själf understryks hur genusbegreppet framförallt är ett 

socialt och kulturellt skapade av könet, de föreställningar vi har om manligt och kvinnligt. 

Även om andra faktorer såsom klass, nationalitet sexuell läggning är relevant (Grahn 

2006:35). Hur kön utrycks, upplevs och tolkas är processer under ständig konstruktion och 

förhandling. Vad det innebär att vara kvinna eller man är därmed olika i olika tid och rum och 

i och med det finns också ständigt möjlighet till förändring. 
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Generellt kan man säga att museala basutställningar utgör stommen i 

utställningsverksamheten och signalerar en tydlig linje om museets prioriterande 

kärnverksamhet, medan de tillfälliga utställningarna kan vara antingen fördjupningar till 

basutställningen, komplettera basutställningens tema med helt nya frågeställningar eller stå 

som helt fristående kommentarer. De visas i huvudsak på en enda plats under begränsad tid 

och de kan vara både egenproducerade, inlånade eller samproduktioner.

Hallwylska museet var då denna utställning producerades medlemmar i föreningen Genus i 

museer, vilket är det största nätverket i museisverige med särskilt fokus på genus. Föreningen 

är till för dem som vill diskutera och problematisera genus i museernas olika 

verksamhetsgrenar och föreningen organiserar bland annat studiebesök och seminarier med 

genusfokus. Annika Williams, projektledare för utställningen ”Under ytan…” var under 

hösten 2012 och våren 2013 ledamot i föreningens styrelse (samtal Williams 13-04-11). 

I Jämusprojektets rapport, Genusperspektiv i museer framhålls att en förståelse för 

genusperspektiv behöver uppdateras kontinuerligt då perspektiven förändras med tiden. Enligt 

rapporten betonas därför vikten av återkommande samtal, att följa med i litteratur och artiklar 

samt delta i kurser och vidareutbildningar av stor betydelse för att upprätthålla moderna 

perspektiv. Det gäller såväl personal som chefer även om alla inte behöver vara experter, så 

för att skapa en medvetenhet kring att man kan komma långt i syfte att belysa olika aspekter 

av genusarbete i museisektorn. (Jämus, Genusperspektiv i museer, sid 43-44 ). Jag ställer mig 

bakom det att utbildning i genusperspektiv av museiverksamma troligtvis är betydelsefullt för 

ökad genomslagskraft för genusperspektiv i museers verksamhet. 

Genom att undersöka museets egna styrdokument och formuleringar om sin egen 

utställningsproduktion anser jag mig i undersökningen komma åt en aspekt, nämligen museets 

föreställning om vilken typ av utställning de vill skapa. I museets projektplan inför 

planeringen av utställningen framgår att de tillämpar en handlingsplan för mångfald och 

jämställdhet genom att lyfta fram ett genusperspektiv (Projektplan: 2012:6). Att 

genusperspektivet har skrivits in i utställningens styrdokument visar på att museet har tagit 

ställning för att de vill implementera genusperspektivet i sin utställning ”Under Ytan…”. 

Dokumenten visar att genusintegrering har funnits närvarande under utställningens 

initieringsfas. Och att kombinera teoretisk medvetenhet med praktisk verksamhet kan vara ett 
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av flera sätt att förvalta förutsättningar för att få genomslag i genusarbetet. Utställningens 

styrdokument klargör att utställningsskaparna vid iscensättandet av utställningen reflekterat 

och framarbetat riktlinjer utifrån genusfrågor. 

För att kunna förstå utställningen och hur mycket som faktiskt har hänt inom genusfrågor de 

senaste 100 åren, är utställningens fördjupningstexter viktiga för att betraktaren ska få hjälp 

med att se utställningens budskap. Exempel på detta är:

Som kvinna kunde man delvis forma om kroppen om man började snöra sig som barn, när skelettet ännu är 
formbart (Lewenhaupt fördjupningstext 2013).

I ytterligare ett exempel ur utställningens fördjupningskatalog, skriver Patrik Steron: 

Könsskillnader beskrevs exempelvis i medicinska skrifter genom att olika karaktärsdrag tolkades in i 
fysiska organ och kroppsliga funktioner. Mäns blod ansågs ha högre densitet, de inre vävnaderna ha en 

högre fasthet och matsmältningen en högre hastighet. Karaktärsfasthet och självkontroll, kroppsligt och 
andligt, tillskrevs män och de hade enligt dessa resonemang både fysiskt och psykiskt högre kapacitet 

att fokusera på det egna jagets utveckling än kvinnor. Bilder och texter i populära läkarböcker, 
tidskrifter och andra publikationer var delaktiga i att skapa en uppfattning om att maskulinitet och 

femininitet var självklara och naturligt åtskilda kategorier, trots att de egentligen hade sin grund i 
kulturella uppfattningar (Steron fördjupningstext 2013). 

Genom texterna berättas historier om ideal gällande könsidentiteter. Fördjupningstexterna är 

en förutsättning för att kunna se utställarnas intentioner gällande att problematisera genus i 

utställningen, det vill säga det vi ser, förankras i fördjupningstexterna. Läser man inte dessa 

kan utställningen uppfattas som en uppvisning av underklänningar, negligéer, livstycken, 

morgonrockar, rökrockar, korsetter, krinoliner, aftonklänningar, bröllopsklänning etc. 

Fördjupningstexterna behövs alltså för att nyansera och synliggöra begreppet genus i 

utställningen. Utan fördjupningstexterna hade jag antagligen inte tagit till mig utställningen på 

samma sätt, utan betraktat de utställda föremålen utan att reflektera över vad föremålen har att 

berätta om andra aspekter. 

Något som åskådliggjordes under analysen är att framförallt kvinnans roll vid upprepade 

tillfällen beskrivs och kopplas till skönhetsideal, både när det gäller urvalet av föremål från 

museets samlingar, verk och utställningstexter i rummet för nutida verksamma designers och 

delvis genom berättande budskap i utställningens fördjupningstexter. Något som när jag 

analyserar utställningen ur ett genusperspektiv uppfattar som ett eventuellt problem. Denna 
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beskrivning av då framförallt kvinnor, tenderar till att synliggöra en utställning där kvinnors 

identitet i huvudsak kopplas samman med skönhetsideal.

Ett exempel på detta är när Lotta Lewenhaupt beskriver i utställningens fördjupningstext 

tankegångar så som: 

Korsetten som enskild företeelse har mycket mera att göra med emotionella behov än rådande 
skönhetsideal, som form är korsetten intrikat och vacker, och den gör att man känner sig vacker. Det 

finns inga som helst logiska förklaringar till varför kvinnor tycker om korsetter annat än att man tycker 
om att ha smal midja. Det är det som gör att korsetten överlever in i tvåtusentalet (Lewenhaupt 

fördjupningstext 2013).

Som författarna påpekar i boken Det bekönade museet, genusperspektiv i museologi och 

museiverksamhet så är museerna självklara institutioner för bildnings och 

kunskapsförmedling, men författarna menar även att museerna också förmedlar värderingar 

(Aronsson och Meurling 2005:173). Genom att huvudspåret i utställningen domineras av 

underkläder som formar kroppen, så tenderar utställningen enligt mig att bidra till att befästa 

en schabloniserad framställning av kvinnor som grupp, där skönhetsideal synliggörs medan 

kvinnans roll i arbetsliv och offentlighet marginaliseras. När jag analyserar utställningen ur ett 

genusperspektiv uppfattar jag detta som ett eventuellt problem. Denna beskrivning av då 

framförallt kvinnor, tenderar till att synliggöra en utställning där kvinnors identitet i huvudsak 

kopplas samman med skönhetsideal.

Samtidigt görs försök att inom utställningens ämne belysa och uppmuntra diskussion kring 

genuskonstellationer. Till denna utställning behövdes fördjupningstexterna för att klargöra 

syftet att problematisera könsidentiteter. 

Sammanfattningsvis visar analysen av uppsatsens andra frågeställning (om och hur 

genusproblematik synliggörs i den färdiga utställningen) att genusproblematik kan anses ha 

integrerats i utställningen. För att göra det möjligt att dra en generell slutsats att 

genusproblematik synliggjorts i utställningen var innehållet i de texter som presenteras i 

utställningens fördjupningstexter av betydelse. Detta med tanke på att texternas innehåll ger 

en bakgrund till hur samhälleliga strukturer bidragit till normer gällande genus för både 

kvinnor och män. Detta verktyg beskriver genom sitt innehåll vissa aspekter som kanske hade 

varit svåra att tillgängliggöra för besökare med enbart föremål. Genom att museet haft ett 

engagemang i föreningen Genus på museer kan det vara så att detta haft betydelse för hur 
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analytiska och konkreta verktyg används för att integrera genusperspektivet i museets 

styrdokument och tillfälliga temautställning. Analysen visar att visserligen integreras 

genusperspektivet, men att invanda mönster ifråga om hur kvinnor representeras i 

utställningar om livet förr fortfarande förefaller vara seglivade. 

3.4 Hur märks intersektionalitet i denna utställning, det vill säga hur samverkar genus 
med andra faktorer såsom klass, etnicitet och ålder?

I studiens sista frågeställning vill jag integrera ytterligare några omständigheter i analysen, 

nämligen hur genus samverkar med klass, etnicitet och ålder. I skärningspunkten mellan 

faktorer som kön, klass och ålder kan komplexa maktordningar skapas. Maktordningar vilka 

kan försvaga eller förstärka varandra. Begreppet intersektionalitet används här som 

analysverktyg gällande utställningens innehåll och förmedlande bild utifrån mer 

mångbottnade kategoriseranden. 

I boken Intersektionalitet uttrycker Paulina de los Reyes att ett intersektionellt perspektiv 

ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om exempelvis vithet, 

manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m genom ett ständigt 

återskapande av markörer som gör skillnad mellan ”vi” och ”dom” till sociala koder. Hon 

argumenterar även för nödvändigheten av kvalitativt annorlunda maktpositioner skapade i 

intersektionen av kön, klass, etnicitet mm. Och hon påpekar att kön aldrig bara är kön på 

samma sätt som klass aldrig bara är klass (de los Reyes och Mulinari  2005:9-13). 

I utställningens initieringsfas fanns en intention att tillföra en ny syn på utställningens 

dräkthistoriska tema. Man ville ge ämnet en fördjupning, skapa en utveckling för museet 

genom att visa nya aspekter med hjälp av okända föremål från samlingarna. 

(Kommunikationsplan 2013). Samtidigt har det funnits en rädsla hos museet att ställa ut det 

som är ett känsligt och ett relativt okänt ämne. Att riskera kritik och missuppfattningar om 

ämnet (projektplan, SWOT analys 2013:9). Genom styrdokumenten kan analysen påvisa att 

museet eftersträvat en utställning som är öppen för flera perspektiv och tolkningar. 

Så som jag ser det är det första steget i en förändring att söka upp vad det egentligen är som 

behöver förändras. Även om utställningen är en fortsättning på tidigare utställningar med 
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inriktning på kläder så åskådliggörs i utställningens styrdokument ett syfte att ge sin publik 

inblick i kontroversiella ämnen, fördomar och förtryck. Och det förefaller som att det funnits 

en medveten ambition hos utställarna att genom ett förändringsmedvetet förhållningssätt 

arbeta för ett vidgat kulturarv. Detta genom att belysa historia och erfarenheter ur genus- och 

mångfaldsfrågor. Men också genom att redovisa representationer som belyser hur olika 

maktförhållande samverkar med varandra.  

I den utställning som analyseras i den här uppsatsen ligger fokus således på olika former av 

maktperspektiv. Visserligen skildrar utställningen framförallt människor som har haft 

ekonomiskt gynnsamma levnadsvillkor och privilegier men genom museets samarbete med de 

externa skribenterna berörs olika vinklingar. Fördjupningstexternas innehåll belyser även 

andra kulturhistoriska företeelser och olika kulturella processer kan därmed iakttas. 

Två representativa exempel ur utställningens fördjupningstext, Patrik Steorn skriver: 

Sexualitet, kön, klass, nationalism och etisk härkomst var ämnen som diskuterades flitigt kring 
sekelskiftet 1900 i Sverige, ofta med inspiration från europeiska diskussioner. Föreställningar om det 

”naturliga” innehöll idéer om naturgivna skillnader mellan kvinnor och män och mellan sociala klasser. 
Det talades om att män inte var tillräckligt manliga för att försvara sig själva eller sin nation och om att 

kvinnor som ägnade sig åt intellektuellt arbete skulle förlora sin fertilitet (Steorn fördjupningstext:

2013). 

Borglighetens uppdelning av livet i en offentlig och en privat sfär var under 1800-talet en oerhört 

betyelsefull kulturell gränsdragning. Kvinnorna delades in efter vilka rum de kunde röra sig-borgliga, 
ärbara kvinnor hörde till det privata rummet medan exempelvis modeller, artister, dansöser och 

prostituerade hörde till det offentliga rummet. Män däremot hade tillträde till både privata och 
offentliga rum i 1800-talets samhälle, kostymen var en sorts symbol för de borgliga männens frihet. 

(Steron fördjupningstext:2013).

Dessa texter kan inom ramen för den tillfälliga utställningen exemplifiera en bild av hur 

komplexa maktordningar kan vara, för både män och kvinnor. Genom utställningstexterna kan 

genus framstå som en social konstruktion, där det biologiska könet tillskrivs vissa egenskaper, 

samtidigt som det framstår hur sammanflätade olika faktorer är gällande makt och sociala 

regelsystem. Utifrån texterna skapas en djupare förståelse för normer, hur de påverkat 

individer och hur de syns i samhället på olika sätt. 

Utställningen konstaterar inte bara fakta gällande klädkoden utan belyser den ur ett 

normkritiskt perspektiv och ställer den i motsättning till samhället på olika sätt (exempelvis 
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hur man korsetterade unga flickor och dess konsekvenser). Detta tillsammans med att museet 

satsat på samarbeta med andra museum gällande inlån av föremål samt samarbetet med de 

externa skribenterna för att koppla samman ny kunskap som direkt eller indirekt rör museets 

samlingar ser jag vara metoder vilka är av centralt värde för att genus i denna utställning 

bitvis kan samverka med andra faktorer såsom exempelvis klass och ålder. 

Denna utställning har framförallt sin utgångspunkt utifrån en västerländsk, borgarkulturell 

bakgrund. I antologin Museer och Kulturarv, av Lennart Palmqvist och Stefan Bohman finns 

det enligt författarna skäl för att stanna upp inför en allvarlig kritik mot museerna som kom 

från den franska sociologen Pierre Bourdieu. I en omfattande undersökning av europeiska 

konstmuseers publik framför Bourdieu hypotesen att konstmuseets huvudfunktion 

(tillsammans med universitet och andra kulturella institutioner) är att medverka till att den 

sociala ordningen upprätthålls. Självklart är det inte så att Bourdieu förespråkar en sådan roll, 

utan han beklagar den samtidigt som han ser det som sin uppgift som sociolog att iaktta 

museernas roll som förmedlare av kulturell kompetens. Museet vidmakthåller den sociala 

ordningen, menar han, genom att i varje generation på nytt inpränta en känsla av åtskillnad 

mellan det fåtal som är utvalda att tillhöra det kulturbärande skiktet och de flertal som utsetts 

till att sakna kultur och bildning. Inte speciellt överraskande, kan denna skillnad i status ses 

som parallell till skillnaden i makt mellan dem som dominerar i samhället och dem som de 

utövar sin politiska och ekonomiska makt över (Bohman 2003:127-128). Många 

museiarbetare skulle antagligen finna olika sätt att argumentera mot Bourdies resultat och 

hävda att dessa teorier inte stämmer på deras museum. 

Då jag i denna del av analysen ställt frågor kring hur olika maktordningar samverkar med 

hjälp av intersektionalitet som analyshjälpmedel, så anser jag att ur ett perspektiv kan 

utställningen tendera till att förstärka en känsla av samhörighet för en viss grupp, vilken är 

samhällets övre skikt, historiskt liksom i vår samtid. Kanske är det ett omedvetet utryck för 

kulturell kompetens? En förklaring till min uppfattning att det troligtvis föreligger en obalans 

i museets kulturtolkningar kan vara att jag som besökare uppfattar det som att Hallwylska 

museet som byggnad tillsammans med utställningens utställda föremål förmedlar en 

maktkoncentration. Den grupprepresentation samt de historiska föremålen och 

levnadsförhållandena som i utställningen representerares, pekar mot ett innehåll som 

framförallt skildrar klasstillhörighet.  
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Samtidigt så visar undersökningen att även om utställningens grundmaterial präglas av en 

privilegierad klass så har museets reflekterat och granskat sina samlingar, för att bidra till att 

ta fram ett normkritiskt visningskoncept när det handlar om genus och identitet. Detta genom 

att förstärka vissa ämnen och frågor som syftar till synliggöra genuskopplingar på ett 

reflekterande sätt. Exempelvis ser jag det som utställningens värdegrund representeras i 

utställningens entré, genom att själva utställningsbilden, museets stora vepa är ett mansben 

med strumpeband. Detta kan ses som ett resultat av att museet problematiserat med 

könsmönster. Att sätta in exempelvis strumpebandet i ett historiskt sammanhang, ett 

sammanhang vi inte är vana att se det ur, kan ses som att museet använt sig av att inom 

utställningens ämne använda sig av möjligheten att visa exempel på både män och kvinnor i 

överraskande och oväntade roller. 

Att det i utställningen finns ett normkritisktkritiskt förhållningssätt kommer fram i analysen, 

framförallt ser jag den kopplingen gällande teman rörande den homosexuella identiteten.   

Exempelvis genom att utställningen visar föremål beslagtagna av polisen vid förra 

sekelskiftet, såsom fotografen Carl von Platens fotografier. Detta eftersom de ansågs vara 

homoerotiska. Vidare representeras även andra faktorer inom teman rörande den 

homosexuella identiteten i den litterära gestaltningen (som att 1864 skrevs homosexuella 

handlingar in i strafflagen och avkriminalisering skedde först 1944). Utställningen behandlar 

således inte enbart det heteronormativa tvåsamhetsidealet, och inkluderar homosexuella i 

diskussionen i hur individer på olika sätt påverkats av sin tids sociala kontext. Att museet 

satsning omfattar flera perspektiv hör troligtvis samman med att utställningen hade en 

normativetsaspekt, och ifrågasatte vad vi uppfattar som normalt. 

Sammanfattningsvis visar analysen av uppsatsens tredje frågeställning (om och hur 

intersektionalitet märks i den tillfälliga utställning, i detta fall hur genus samverkar med andra 

faktorer såsom klass, etnicitet och ålder) att ett genusperspektiv applicerats på utställningen 

genom att utställningen problematiserar könsnormer gällande både kvinnor och män. Genom 

den sociala kontext utställningen utgår från, kan klasstillhörighet anses vara den för 

utställningen tydligaste tongivande identitetskategorin, då utställningen genom sina föremål 

och fördjupningstexter framförallt skildrar den högre samhällsklassen. 
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Genom utställningsrummet med temat Barn uppmärksammas även de yngre 

ålderskategorierna och genom fördjpningstexten berörs också barnets lekar ( med hänvisning 

till exempelvis texten där besökaren kan läsa om hur dockan som stereotyp mot 1800-talets 

slut förvandlades från vuxen- eller kasperdocka, med alla sina möjligheter till olika rollspel, 

flickdocka vilken riktade sig allt ensidigare mot det ena könet, flickan). Beröringspunkter med 

andra faktorer såsom andra klasskategorier och ålder synliggörs således framförallt genom 

fördjupningstexterna. Gällande etnicitet är utställningen av allt att döma grupprepresentativ 

genom att den framförallt belyser en kristen, västerländsk och borglig kontextbunden 

utställning. 

Utställningen hade utan fördjupningstexterna troligtvis haft svårt att förmedla ett 

genusperspektiv som samverkar med med andra faktorer. 
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4 Sammanfattning och slutdiskussion

I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras resultaten av analyserna mer övergripande mot 

bakgrund av uppsatsens frågeställningar och teoretiska perspektiv. Avslutningsvis ges förslag 

till vidare forskning.

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur föremål från museets samlingar kan användas 

för att belysa idag aktuella ämnen och perspektiv, samt att undersöka hur genusproblematik 

framställs och synliggörs i den färdiga utställningen. Undersökningen baserades på 

utställningen Under Ytan – det onämnbara vid sekelskiftet 1900.

Uppsatsens första frågeställning löd: Hur används (och kompletteras) Hallwylska museets 

samlingar för att belysa ett för vår samtid aktuellt tema i”Under ytan...det onämnbara vid 

sekelskiftet 1900”? 

Resultaten av analysen visar sammanfattningsvis att museets tillfälliga utställning visserligen 

åskådliggör en tidsanda och dess fenomen vid tiden kring sekelskiftet 1900, men att inlånade 

föremål förefaller vara betydelsefulla för att ifrågasätta uppfattningar och synliggöra 

normativa ideal. Utställningens föremål är primärt från museets samlingar, men tillsammans 

med de inlånade föremålen kan besökaren se en utställning som inte enbart inriktar sig på 

dräkthistoria utan även uppmuntrar till diskussion kring vad vi uppfattar som normativa ideal, 

då som i vår nutid. 

Den andra frågeställningen som formulerades i uppsatsens inledning var: Hur synliggörs 

genusproblematik i den färdiga utställningen? Analysen visar att för att göra det möjligt att 

dra en generell slutsats att genusproblematik synliggjorts i utställningen var innehållet i 

utställningens fördjupningstexter av betydelse. Med hjälp av extern expertis tillförde dessas 

texter en ny syn på museets samlingar, vilken problematiserade med både manliga och 

kvinnliga normer. 

Den tredje och sista frågeställningen som ämnades undersökas i denna uppsats var: Hur 

märks intersektionalitet i denna utställning, det vill säga hur samverkar genus med andra 

faktorer såsom klass, etnicitet och ålder? Resultatet visade att ett genus i förhållande till de 

andra faktorerna framförallt samverkade med klass som identitetskategori. Resultaten visar att 

utställningen i betydande utsträckning visar kläder som skapar social status. I utställningens 
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gästrum 5 vilket vill ge det nutida perspektivet visas exempelvis korsetter från framstående 

nutida modeskapare som Camilla Thulin och Lars Wallin, vilket kan ses som ett eventuellt 

resultat av social status är av betydelse för denna utställning och att klass återskapas. 

Samtidigt kan utställningen sägas sträva efter att ge besökaren möjlighet att reflektera över 

klasskillnader. 

Några av de slutsatser jag kommit fram till i uppsatsen handlar således om att utställningen 

genom sina övergripande skildringar om skönhetsideal, frågor som handlar om värderingar, 

bemötande, lagstiftning, och samhälleliga normer bidrar till att väcka frågor och tankar kring 

genuskonstruktioner. Den tillfälliga utställningen belyser hur könsnormer har förändrads, 

maskulint och feminint. 

I boken Det bekönade museet (2005) redogörs för hur museala insatser för att vidga 

kulturarvet och synliggöra olika människors historia har betydelse för hur historien och 

samhälle kan förstås. Eller som Belloni i Aronsson och Meurling skriver: 

Normen som anger vad som är värt att bevaras och förmedlas i våra 
kulturarvsinstitutioner är osynlig. Det som är normen betraktas som objektivt och 

sant och att ifrågasätta normen kan uppfattas som ett hot mot museernas 
vetenskaplighet. (Aronsson och Meurling 2005:167).

Det fordras således en kritisk medvetenhet hos museerna, både vad det avser inre- som 

utåtriktat arbete. För att ett genusperspektiv ska kunna genomsyra en utställningsverksamhet 

är det viktigt att museerna vid planerandet av en utställning initierar en diskussion om genus, 

och om hur man vill förmedla genus i den museipedagogiska verksamheten. 

Under analysarbetet, och framförallt när museets styrdokument studerades, kom det att 

framstå tämligen tydligt att museet med utställningen ville bidra till en medvetenhet kring 

genus. Genom att belysa och ifrågasätta normer fanns en önskan att på ett medvetet och 

pedagogiskt sätt arbeta med könsperspektivet.

Eftersom det Hallwylska palatset som byggnad representerar epokens kulturhistoria och 

utställningen är arrangerad i museets sov- och gästrumsvåning får betraktaren visuella intryck 

från förra sekelskiftet som utställarna inte behöver skapa. Scenbild och interiör finns redan 

och besökaren får en inblick i hur föremålen fungerade i sin miljö. Eftersom föremålen finns 

kvar i sin ursprungliga miljö kan detta tolkas som att det i utställningen finns en slags 
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autenticitet. Även om autenticitet är ett inte helt okomplicerat begrepp så kan man kanske se 

det som att rummen i utställningen utgör scenen medan museets utvalda föremål kan fungera 

som rekvisita i berättandet av utställningens aktuella teman. Men det blir inte autentiskt bara 

för att vardag en gång har utspelat sig där. Den bärande tonen infinner sig antagligen först om 

besökare kan koppla intryck till egna erfarenheter. Normer har alltid varit viktiga och 

utställningen handlar inte enbart om vackra aftonklänningar och spektakulära underkläder, 

utan påminner även om allvaret av att stå utanför en norm. Att utställningen gestaltar 

mänskliga situationer och olika konsekvenser kan räcka för att uppleva hur det är att inte 

passa in i en norm, men vara underkastad sin tids rådande ideal.

Utställarna kan med andra ord sägas ha handskats både försiktigt och nyanserat med den 

sociala komplexiteten. Utställningen torde kunna sägas förmedla kunskap och upplevelser 

som kännetecknas av ett mångfacetterat historiebruk. Sammantaget bidrar mångfalden av små 

historier och berättelser tillsammans till ett utryck för, och en protest mot hur normer kan 

stänga in både kvinnor och män. 

Utställningen kan därför på många sätt betraktas som både bred och komplex, eftersom den 

lyfter fram just komplexiteten i olika samverkande faktorer som kön, klass och ålder. 

En förutsättning för att tillgodogöra sig utställningens budskap och berättelser är dock att 

besökaren läser dess fördjupningstexter. Föremålen är inte självförklarande i sig, eller 

etiketterade med mening. Förankras de inte i meningsskapande text svävar både föremål och 

meningsskapande fritt.

Under arbetet med analyserna blev det dock tydligt att det framförallt var borgerlighetens 

kvinnor och borgerlig kultur som stod i centrum. Även om utställningen ger inblickar i 

tidsandan kring framförallt sekelskiftet 1900 ligger tyngdpunkten på samhällets övre skikt, 

särskilt den borgliga kvinnans klädkod. Det blev också tydligt att museet hade ett större fokus 

på makt och klass än på kön som identitetskategori. Detta då både föremål och 

fördjupningstexter framförallt belyser det högborgerliga hemmet och dess samhälleliga 

fenomen. 

Museets hade initialt ambitionen att även visa på andra perspektiv än vad som tidigare gjorts i 

museets dräkthistoriska utställningar, vilket också representeras genom flertalet historier och 
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berättelser i utställningen. Samtidigt kan undersökningens resultat tolkas som att museets 

tillfälliga utställning marginaliserar en mångfald av sociala identiteter och positioner. Genom 

att huvudsakligen skildra borgliga skönhetsideal osynliggörs andra samhälleliga grupper, 

klasser och mänskliga erfarenheter. Enligt Grahns slutsatser i "Känn dig själf" Genus, 

historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer från 2005 beskriver hon hur 

museer fortsätter att reproducera gamla tankemönster, som förminskar kvinnor. Denna studies 

analys kan eventuellt tolkas som att Hallwylska museets tillfälliga utställningen Under ytan-

det onämnbara vid sekelskiftet 1900 tenderar till att bekräfta att kvinnors identitet i huvudsak 

sammankopplas med skönhetsideal. Med analysverktygen inspirerade av boken Det bekönade 

museet: genusperspektiv i museologi och museiverksamhet från 2005 och bokens bidrag Hela 

historien? Tjugo frågor till en utställning kunde frågor såsom osynlighet, urval, ordval och 

schabloner vara till hjälp för att synliggöra denna utställnings värdeperspektiv. 

Hallwylska museet är från början en persons vision och verk. Men mot bakgrund av 

undersökningens resultat går det dock att ställa frågor kring de urvalskriterier som legat till 

grund för själva utställningen, inte minst utifrån det sociala rum från vilket den talar. 

Genusforskning är ett brett fält. Det visar sig inte minst i mångfalden av närmanden, 

exempelvis kvinnoforskning, jämnställdhetsforskning, feministisk forskning, queerforskning, 

maskulinitetsforskning och intersektionalitetsforskning. Mellan inriktningarna finns 

skillnader, men också många gemensamheter. En sådan är att studera innehåll och gränser för 

det socialt och kulturellt skapade könet (Grahn 2007:6-7). 

Under arbetet med uppsatsen har nya frågor uppstått, frågor som det inte funnits tidsmässigt 

utrymme att söka svar på under arbetets gång. Dessa har att göra med de rutiner och redskap 

som museer idag använder för att tänka kring genus. Finns exempelvis reflektioner kring 

könsrelaterad skevhet eller stereotypisering vad gäller föremålssamlingar och verksamhet, och 

vilka uttryck tar de? Ytterligare frågor rör vilka genusrelaterade överväganden museer gör när 

de söker nyförvärv till sina samlingar. Flera sådana studier vore av intresse att utföra. 
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