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 1 

Förord 

Tågets dunkande ljud hörs fortfarande tydligt i bakhuvudet och rörel-
serna sitter ännu kvar i kroppen. Det kommer de säkert att göra länge 
än, fast resorna mellan Stockholm och Linköping nu går mot sitt slut. 
De har varit en del av mitt liv sedan 1999 när jag antogs som dokto-
rand på Tema Genus i Linköping. 

Även om avhandlingsskrivandet varit en resa i fysisk bemärkelse, så 
har det framför allt inneburit många och långa färder till tidigare okän-
da intellektuella trakter. Många, som jag nu vill tacka, har under åren 
kantat denna väg. 

Jag vill börja med att särskilt tacka två betydelsefulla personer från 
min tid i museivärlden. Den första är nuvarande överintendent för Liv-
rustkammaren, Skokloster och Hallwylska, Barbro Bursell. Tack för 
ditt stöd, uppmuntran, den tilltro, kunnighet och professionalitet du 
visat mig när du var min närmaste avdelningschef på Nordiska museet. 
Du har lärt mig mycket som jag alltid kommer att bära med mig. Utan 
dig hade jag sannolikt aldrig skrivit någon avhandling och allra minst en 
där Nordiska museet fått en så central plats. 

Den andra i raden att tacka är förste intendent på Statens Maritima 
museer, Ingrid Kaijser. Det var du som kom inspringande i tjänste-
rummet med ett tidningsurklipp om tillkännagivandet av starten på nå-
got helt nytt. En ny spännande forskarutbildning vid Linköpings uni-
versitet skulle initieras där genus skulle bli det centrala. Tema Genus 
skulle den heta. Tack för att du delade med dig av detta och den inspi-
rationskick du gav som fick mig att söka in. 

Först i raden inom universitetsvärlden står min huvudhandledare 
professor Nina Lykke, Tema Genus. Ett stort, stort tack för all kun-
skap, alla råd och all inspiration du frikostigt har delat med dig av. All-
tid lika entusiastisk, lika skarp och lika full av teoretiskt avancerade 
kunskaper oavsett om det har gällt feministisk teori, cultural studies, 
STS, psykoanalys eller något annat forskningsfält. Du har alltid givit 
kvalificerad handledning, alltid varit inläst på mina texter och alltid va-
rit lika inspirerande och full av nya inspel. En riktigt, riktigt god hand-
ledare är du, en sådan som de flesta doktorander bara kan drömma om. 
Du har en mycket stor del i den här avhandlingen. Tack! 
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Ett stort tack även till professor Tora Friberg, Tema Q, Linköpings 
universitet. Vi möttes redan innan jag började på Tema Genus, när jag 
arbetade med Bilprojektet på Nordiska museet och när jag hade ett 
transportforskningsprojekt knutet till etnologen i Stockholm. Senare 
uppmuntrade du mig att söka in till Tema Genus där du inledningsvis 
blev min första bihandledare och var ett fantastiskt stöd under den tid 
mitt avhandlingsämne fortfarande handlade om transporter. 

Tack också till fil dr Eva Fägerborg, intendent på Nordiska museet, 
som var min andra bihandledare fram tills det stod klart att fokus i allt 
högre grad skulle komma att hamna på din egen arbetsplats. Tack för 
dina alltid lika noggranna och ambitiösa läsningar, alla råd och tips du 
har givit mig och den kunskap om museet du delat med dig av. 

Tack även till fil dr Ann Kristin Carlström, forskningschef på Arbe-
tets museum i Norrköping, som blev min tredje bihandledare och den 
av bihandledarna som kommit att följa arbetet hela vägen ut. Tack för 
att du antog utmaningen att hoppa in i ett redan långt gånget projekt, 
för allt stöd, ditt djupa intresse för ämnet och för det allvar och den 
vikt jag vet att du i likhet med mig tillmäter frågan. Tack också för alla 
goda råd och fruktbara idéer, samt den erfarenhet och kännedom om 
museivärlden du tillfört. 

Ett stort tack vill jag även rikta till fil dr Brita Brenna, TlK-sentret 
universitetet i Oslo, för dina ovärderliga kommentarer och avancerade 
läsning av min text som slutseminarieopponent. Tack även till profes-
sor Peter Aronsson och fil dr Bodil Axelsson, Tema Q, Linköpings 
universitet och ett särskilt stort tack till fil dr Eva Silvén, Nordiska mu-
seet för er noggranna läsning och initierade kommentarer i ert arbete 
som min slutseminariekommitté. 

Alla tillfälligt och fast anställda på Nordiska museet som jag under 
åren har fört dialog med, fått ovärderlig hjälp av och som outtröttligt 
svarat på alla mina frågor vill jag ge mitt stora tack. Ett särskilt tack till 
Nordiska museet för att ni på ett tillmötesgående sätt har upplåtit delar 
av ert bildmaterial för publicering. Tack även till Arbetes museum som 
har bistått med tryckbidrag som möjliggjort inköp av dessa bilder. 

Ett lika stort tack vill jag också rikta till Riksutställningar, inte minst 
för det fina bildmaterial som jag generöst fått tillgång till. Här vill jag 
speciellt rikta ett tack till utställningskoordinator Lina Ahtola, Riksut-
ställningar.

Tack också till konstnär Pernilla Zetterman för ditt intresse och din 
beredvillighet att svara på alla mina frågor. Detsamma gäller textil-
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formgivarna Helen Engarås och Lotta Lundstedt, som tveklöst ställt 
sitt text- och bildmaterial till mitt förfogande. 

Ett särskilt stort tack vill jag rikta till alla doktorandkollegor på Tema 
Genus som under åren har följt, kommenterat och inspirerat mig och 
mitt arbete: Stine Adrian, Anna Adeniji, Malena Gustavson, Hanna 
Hallgren, Robert Hamrén, Kristina Lindholm, Anna Lundberg, Paula 
Mulinari, Ingrid Osika och Cecilia Åsberg. Ni har alla på olika sätt lad-
dat min avhandlingstid med mera färg och spänning. 

Tack även till professorerna Agneta Stark, Ingrid Holmquist och Ulf 
Mellström, docenterna Hillevi Ganetz och Kirsti Niskanen och fil dr 
Kerstin Sandell för allt stöd, hjälp och kunniga kommentarer ni bistått 
med under åren som lärare på Tema Genus. 

Ett speciellt varmt tack från mitt hjärta går även till intendent Berit 
Starkman, Tema Genus, som i tid och otid ställt upp med oskattbar 
hjälp i stort och smått. Tack även forskningsingenjör John Dickson, 
Temainstitutionen, för fantastisk it-support du i ilfart levererat genom 
åren. Jag vill också rikta mitt tack till Dennis Netzell på LiU-Tryck för 
råd och hjälp med layoutarbetet. 

Tack även till alla vänner i Föreningen för Genusfrågor i museerna 
för fantastiskt gott samarbete och god vänskap genom åren och för 
ovärderlig kunskap ni bibringat mig om genusläget på museerna i Sve-
rige. Tack även till Kvinnemuseet i Kongsvinger och Kvindemuseet i 
Århus, Danmark. 

Ett stort, stort tack även till frilansjournalisten Vivica Grantén, 
Stockholm, som korrekturläst och språkgranskat min avhandling i det 
känsliga slutskedet. Tack även för hjälp med en sista korrekturläsning 
av texten till museichef Graziella Belloni, Eskilstuna stadsmuseum, 
projektledare Johanna Berg, Forum för levande historia, redaktör Ulri-
ka Djerw, Statens Maritima museer, museichef Katarina Ek-Nilsson, 
Strindbergsmuseet, doktorand Robert Hamrén, Tema Genus, produ-
cent Emma Having, Statens Maritima museer och handläggare Bibbi 
Olson, Statens Kulturråd. Ett särskilt tack vill jag ge Johanna Berg för 
idén till avhandlingens titel. 

Mitt varmaste och mest innerliga tack vill jag till sist ge mina närmas-
te kära, Tore och Hanna, som under åren ställt upp på en ambulerande 
maka och mamma. Tack Tore, för allt stöd, tilltro och uppmuntran och 
inte minst för alla oräkneliga timmar av oavlönat arbete i hemmet. Och 
Hanna – det blev en bok till sist och den tillägnar jag dig. Nu är 
äntligen de långa arbetsresorna slut för den här gången. Kom, så kastar 
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vi loss och ger oss iväg på en annan resa! 
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Kapitel 1. Inledning 

1.1. Vägen in 

1.1.1. Känn dig själv och kulturarvet 
Blicken stannar till vid Nordiska museets emblem. Det dyker upp lite 
överallt. På brevpapper, på baksidan av böcker, inuti böcker, på hemsi-
dan och uppförstorat på glasdörren i Norra Porten där alla anställda 
passerar in och ut finns det. Det är ett signum för museet som varje 
anställd känner till, tidigt uppmärksammas på och lär sig känna stolthet 
inför. Museets logotyp pryder alla officiella dokument och förefaller 
sända ut centrala signaler om museets kvintessens.  

Till formen är emblemet runt som en medalj eller ett mynt. I en yttre 
ring finns museets namn och hemort inpräntat. ”Nordiska museet Stock-
holm” står det. Mellan varje ord har kristna symboler som påminner om 
S:t Georgskorset placerats. I mitten av ett fyrpass1 lyser Nordstjärnan 
som kastar sina strålar över runstenen nedanför. Den lyser även över 
den text som finns präglad i tecknets mitt där runskriften blivit översatt 
(Gram 2005:23). Med ålderdomligt formade bokstäver är orden prän-
tade som explicit verkar artikulera det väsentliga med museet. Devisen 
lyder: ”Känn dig själf”.

Det här är ett tänkespråk som valts ut för att symbolisera och repre-
sentera Nordiska museet redan 1880 av museets grundare Artur Haze-
lius.2 En lång tid har förflutit sedan dess men märkligt nog känns den-

                                                     
1 En klöverbladsformad figur med gotiskt ursprung (Medelius, Nyström & Stavenow-
Hidemark 1998:8). 
2 Tänkespråket har en länk tillbaka i historien till en inskription på Apollontemplet i Delfi 
(Nyström, Medelius & Stavenow-Hidemark 1998:8f, Bergman 1999:24). Detta tänkespråk 
har jag valt att inte kursivera för att markera dess för avhandlingen centrala plats. I det föl-
jande kommer jag överlag att förhålla mig fritt till konventionella grafiska markeringar i 
texten och välja det som jag finner mest lämpat för ändamålet. 
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na aforism som fortfarande används idag3 trots stavningen ändå inte 
särskilt ålderdomlig.

Formuleringen är lika enkel som genial. Den som lär känna historien 
kommer också att lära känna sig själv. Med denna fras bjuds alla och 
envar in till museet. Här förefaller en plats ha konstruerats där samtliga 
ges möjlighet till fördjupad förståelse av sig själva och sin samtid ge-
nom att ta del av olika historiska skildringar. Det kan ses som ett nuti-
da identitetslaboratorium med historiskt riktat innehåll. Ett historiskt 
kollektivt minne som det också brukar benämnas.4

Det här mottot ligger så väl i tiden att det verkar stämma förhållan-
devis väl överens med andemeningen i de allmänna mål som sätter ra-
marna för statligt finansierade kulturinstitutioner idag. Det kan sägas 
sammanfalla med det som brukar kallas kulturarvets demokratiska 
funktion. Innebörden i detta är i korthet att alla medborgare oavsett 
kön, klass, etnisk bakgrund o s v ska kunna identifiera sig med och 
tillgodogöra sig kulturarvet.5 Dessa aspekter understryks också i de 
olika styrdokument som mer i detalj reglerar skattefinansierade 
kulturarvsinstitutioner. 

Jag tittar än en gång på devisen. Kan inte låta bli att fundera över till 
vem denna egentligen är riktad. Gäller den verkligen alla i vårt land? 
Kan verkligen alla träda in i denna byggnad och bättre lära känna sig 
själva eller är bara vissa inkluderade? Och hur ser dessa i så fall ut som 

                                                     
3 Den återfinns som nämnts t ex på alla officiella handlingar men fick även bli en del av det 
namn som valdes till museets 100-årsutställning, Svensken 100 år – Känn dig själv (1973) 
och har även gett namn åt museets årsbok Fataburen (1998) som fått namnet Känn dig 
själv. Därutöver har Magdalena Gram skrivit en separat artikel om emblemet (2005:22–34). 
4 Jfr t ex Minne och bildning (SOU 1994:51), Hirdman (1993:29), samt not 104 och 155. 
5 Grunden finns bl a formulerad i den kulturpolitiska propositionen 1996/97:3. Här klargörs 
de från 1974 modifierade kulturpolitiska målen för yttrandefrihet, jämlikhet, mångfald, kul-
turarv och internationalisering. En av de centrala utgångspunkterna för kulturpolitiken är att 
jämna ut skillnader som finns mellan olika grupper och att särskilt värna de röst- och re-
surssvaga gruppernas intressen. När det gäller kulturarvsmålet uttalas explicit att: ”Kultur-
arvet är inte neutralt. Det är ett kulturpolitiskt ansvar att synliggöra såväl klasskillnader 
som könsskillnader och skillnader mellan stad och land.” Propositionen tar ett samlande 
grepp över den kulturpolitiska arenan. Se även (SOU 1999:18, s 17f ) där begreppet kultur-
arvets demokratiska funktion lyfts fram och bruket av kulturarvet sätts i särskild belysning. 
Här understryks att kulturarvet i sig inte nödvändigtvis är demokratiskt, men däremot att 
användningen av detsamma kan tjäna både demokratiska och odemokratiska syften. De 
sistnämnda exemplifieras med främlingsfientlighet och motverkan av strävan för kvinnors, 
mäns och andra sociala gruppers jämlikhet. Vikten av kulturarvsinstitutionernas särskilda 
skyldighet att ta kritisk ställning för förmedling av demokratiska värden lyfts också fram. 
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blir inneslutna i det som här kan betraktas som det nordiska i Nordiska 
museet?

I den här avhandlingen kommer jag att undersöka i vilken utsträck-
ning och på vilket sätt ett genusintegrerat tänkande – som delvis kom-
mer att kombineras med perspektiv som klass, nationalitet, etnicitet 
och sexuell läggning – kan sägas vara närvarande i några utvalda mu-
seipraktiker med anknytning till Nordiska museet för att se vad detta 
får för effekter för de representationer som skapas. Det kan ses som ett 
sätt att studera vilket innehåll de kulturpolitiska målen med fokus på 
kulturarvets demokratiska funktion ges i dessa sammanhang.

Att jag främst låtit fokus falla på Nordiska museet beror till viss del 
på att det är landets största kulturhistoriska museum. Därtill har muse-
et under den studerade perioden haft status både som nationellt cen-
tralmuseum och som ansvarsmuseum, vilket bland annat innebär att 
det har ett ansvar som vägledande rådgivare och stödjare av andra kul-
turhistoriska museers arbete på regional och lokal nivå.6 Nordiska 
museets verksamhet har alltså inte bara betydelse för det egna museet 
utan påverkar även andra museers gärningar. Det ger Nordiska museet 
en särställning inom den kulturhistoriska museisektorn som gör det 
extra angeläget och intressant att rikta sökarljuset mot denna 
institution.
  Men trots att en stor del av avhandlingen kommer att koncentreras 

till Nordiska museet gäller funderingarna om kulturarvets demokratiska 
funktion i en bredare mening inte bara Nordiska museet i sig utan alla 
svenska kulturhistoriska och historiska museer. Tänkespråket ”Känn 
dig själf” ger jag med detta en dubbel riktning som inte bara är vänd 
mot Nordiska museet utan även riktar sig till alla andra museer, i syfte 
att även de ska ställa frågor till sig själva om sin egen verksamhet. Att 
empirisk fokus i den här avhandlingen ändå kommer att ligga på den 
förstnämnda institutionen beror inte på att den skulle vara bättre eller 
sämre än någon annan. Tidigare forskning, egna erfarenheter och iakt-
tagelser på fältet tyder på att snarlika slutsatser skulle kunna dras vid 
studium av nästan vilket annat museum av den här typen som helst. 
Detta återkommer jag till mera nedan. Det här är viktigt att hålla i min-
net texten igenom.

Det handlar alltså inte om Nordiska museet i sig utan om processer 
som är iakttagbara på många andra museer och andra arenor i samhäl-
let. Att det finns svårigheter förenade med avsaknad såväl som integre-

                                                     
6 Se SOU (1994:51) Minne och bildning, s10 f. 
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ring av genusperspektiv och genusaspekter är alltså ingenting som skul-
le vara särskilt utmärkande för Nordiska museet eller för museer i all-
mänhet utan är något som det finns en mängd exempel på från andra 
områden.7

1.1.2. Syfte och frågeställning 
Den här avhandlingen har fyra syften som alla hänger samman men 
som befinner sig på skilda abstraktionsplan i förhållande till det empi-
riska materialet.

Det första relaterar direkt till diskussionen ovan om kulturarvets 
demokratiska funktion och avsikten är att undersöka hur de privilegie-
rade konstruktionerna av femininitet och maskulinitet konkret tar sig 
uttryck i kulturhistoriska museirepresentationer. I särskilt fokus kom-
mer utställningar att vara men även insamling av föremål kommer att 
beröras. Hur dessa matriser är formade i förhållande till kön kommer 
att vara i omedelbart centrum för uppmärksamheten men utblickar 
mot nära relaterade kategorier som klass, etnisk tillhörighet, nationalitet 
och sexuell läggning kommer alltså också att göras.  

Det andra syftet är att försöka se om mönster kan iakttas i hur de 
ovan nämnda konstruktionerna representeras och hur dessa i så fall 
skulle kunna sägas se ut och vara länkade till den västerländska vanan 
att ordna in världen i ett system av motsatspar som är hierarkiskt ord-
nade, som t ex natur/kultur, kropp/själ, manligt/kvinnligt.8

Det tredje målet befinner sig främst på ett metodologiskt och epis-
temologiskt plan och handlar om att utforska gränserna för hur kultur-

                                                     
7 Andra exempel från den stora mängd arbeten som idag finns är t ex Den professionella 
orkestermusiken i Sverige (SOU 2006:34), Inriktning på filmpolitiken från 2006 (Ds 
2005:8) och de nyligen avslutade arbetena Att göra som man brukar – om beslutsprocesser 
i filmbranschen (2006) av Eva Mark och Moa Elf Karlén och Plats på scen (2006) av 
Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet (2006). Se även Lindell (2000), vars 
avhandling behandlar nutida spelfilmer.  
8 Se t ex Foucault (1970:xv) där han pekar på begränsningarna och bristerna i det väster-
ländska tänkandets tudelade ordning som inte förmår att fånga nyanserna emellan motsats-
paren. Foucault exemplifierar detta med sitt möte med ett citat ur en kinesisk encyklopedi, 
där den västerländska distinktionen tam/vild sattes under förhandling. Djur delades i det 
kinesiska uppslagsverket inte in i vilda och tama, utan som: a) tillhörande Kejsaren, b) bal-
samerade, c) tama, d) diande grisar, e) sirener, f) uppdiktade, g) herrelösa hundar etc, vilket 
visar ett annat sätt att ordna världen på än det gängse västerländska, ett tänkande som med 
denna insikt störs och hotar att kollapsa. För mer om det västerländska tänkandets binära 
uppbyggnad se t ex även Jonathan Cullers bok Saussure (1976/1985) och Claude Lévi-
Strauss arbeten (1962) och (1964/1986).
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historiska museer skulle kunna analyseras utifrån genusperspektiv. Ofta 
talas det om genusperspektiv i singularis, som om det fanns ett enda
genusperspektiv och inte om den mångfald som i själva verket finns 
tillgänglig idag. Här vill jag alltså pröva att inkludera många olika ge-
nusperspektiv och utforska deras möjligheter i just den här specifika 
kontexten. Här kommer alltså många – och inte ett – genusperspektiv 
att avprovas mot empirin. Denna frågeställning visar även möjliga vä-
gar för museerna själva att integrera ett genusmedvetet tänkande i sina 
utställningar och annan verksamhet. En tentativ modell kommer att 
presenteras som förhoppningsvis kan inspirera museianställda och 
andra forskare att tänka vidare kring dessa frågor. Det här ska däremot 
inte ses som en detaljerad plan för hur museer konkret bör gå tillväga 
för att integrera genusmedvetet formade tankegångar utan som ett för-
sta utkast till att tänka djupare kring dessa frågor på ett övergripande 
plan. Mot bakgrund av analyserna kommer jag också att försöka förstå 
varför det är svårare i vissa sammanhang att integrera genusperspektiv 
och genusaspekter än i andra. 

Den fjärde avsikten med denna avhandling är att på ett ontologiskt 
plan diskutera vad museiföremål och utställningar är utifrån en kun-
skapsteoretisk position. Jag vill försöka pröva att göra en läsning av 
detta som går emot det traditionella positivistiska synsätt som varit och 
i viss mån fortfarande är förhärskande på många museer.9 Frågor som 
här kommer att behandlas gäller vad som händer föremålen på vägen 
in i museet, hur utställningar och historieskrivning formas och hur det-
ta påverkar förståelsen av vad museer är och kan vara. 

Mer specifikt kommer jag att behandla följande frågor:  
Inkluderas alla medborgare i de analyserade kulturarvskon-
struktionerna? Om inte, hur ser de som inkluderas ut och 
vilka exkluderas? Hur skapas privilegierade former av femi-
ninitet och maskulinitet på museer och hur avspeglas andra 
kategorier som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet i 
materialet?
Hur är dessa konstruktioner uppbyggda och hur kan detta 
förstås utifrån en rådande västerländsk betydelseekonomi, 
där tänkandet till stor del är uppspaltat i binära motsatspar 
som är hierarkiskt ordnade?

                                                     
9 Se t ex Hooper-Greenhill (1992, 2000), Bennett (1995) för internationella exempel och 
t ex Adolfsson (1987) och Amundsen & Brenna (2003) för skandinaviska.  
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Hur kan museer analyseras utifrån olika sorters genusper-
spektiv och hur skulle olika former av genusmedvetet tän-
kande kunna gestaltas i utställningssammanhang? Hur ser de 
tolkningar av genusperspektiv ut som verkar finnas i några 
av utställningssammanhangen och hur kan dessa förstås? 
Varför förefaller det vara svårare att integrera genusmedvet-
na tankegångar i vissa sammanhang än i andra? 
Vad är museiföremål och utställningar utifrån den kunskaps-
teoretiska position som valts och vilka historier är möjliga att 
förmedla?

De här frågorna är sammanflätade i kapitlen men har på olika ställen 
getts större eller mindre tyngdpunkt.

1.1.3. Avgränsningar 
För att få ett empiriskt hanterbart material har vissa avgränsningar varit 
påkallade. Rumsligt har jag alltså valt att begränsa studien till platsen 
Nordiska museet i Stockholm. Flera anledningar till detta finns varav 
några redan nämnts men inte minst gör dess ställning som central- och 
ansvarsmuseum att Nordiska museet kan fungera som en lins där frå-
gor och problemställningar som även är relevanta för andra museer kan 
konvergera och belysas. Detta gör museet särskilt intressant som stu-
dieobjekt.

Ytterligare en anledning till att valet fallit på just Nordiska museet är 
dels att jag känner museet sedan tidigare genom att jag varit anställd 
där, dels att jag under denna avhandlings fältarbete på ett generöst sätt 
beretts tillfälle att komma denna institution ännu närmare. 

De aspekter som jag kommer att beröra handlar som beskrivits först 
och främst om hur museet integrerat genusmedvetet tänkande i sin 
verksamhet men även hur klass, etnicitet, nationalitet och sexuell lägg-
ning kommer in. Nordiska museet har på många sätt varit föregångare 
inom många andra fält – inte minst när det gäller samtidsdokumenta-
tion, frågor om varför och hur föremål förvärvas och med att föra in 
vetenskapligt grundade frågeställningar i arbetet. Men när det gäller 
ovan nämnda perspektiv som kommer att behandlas här verkar muse-
ets insatser däremot inte lika självklart ligga i framkant.  
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Detta betyder inte att jag anser att det Nordiska museet gjort med 
andra mål i sikte skulle vara betydelselöst. Det anser jag inte.10 Men det 
är inte mot detta som den här avhandlingen kommer att riktas utan jag 
gör här en avgränsning som alltså koncentrerar uppmärksamheten till 
kön och även till klass, etnicitet, nationalitet och sexuell läggning 

Många av de aspekter som kommer att tas upp under dessa katego-
rier har även en mer generell giltighet och kan ha sin grund i t ex all-
mänt bristande rutiner. Även i detta hänseende har jag valt att göra en 
avgränsning och kommer inte att utvidga dessa resonemang till ett all-
mänt plan. Texten skulle i annat fall riskera att bli alltför omfattande. 
Men detta betyder inte att jag skulle anse sådana allmänna orsaker vara 
oviktiga att studera. Tvärtom är det min förhoppning att avhandlingen 
ska ge andra inspiration till att nysta vidare på de trådar som jag plock-
ar upp här, även om inte jag gör det.  

Undersökningen kommer inledningsvis framför allt att koncentreras 
till en specifik föremålssamlings väg in i museet och därefter till tre ut-
ställningar som har haft Nordiska museet som utställningsarena. Dessa 
fyra museifenomen utgör avhandlingens empiriska stomme och kom-
mer att analyseras i var sitt kapitel. När det är relevant kommer även 
annat material att tas in som kan ge fördjupad förståelse. Detta kan ex-
empelvis handla om att jämföra den aktuella föremålssamlingen med 
andra förvärv, undersöka klassificeringar, relatera till verksamhetsberät-
telser eller tidigare producerade utställningar. 

Det här innebär däremot inte att jag bara kommer att beröra sådant 
som formats av Nordiska museet, även om detta utgör huvuddelen av 
empirin. Trots att alla tre utställningar som kommer att analyseras vi-
sats på Nordiska museet så är inte samtliga producerade där. En av 
dem är producerad av Riksutställningar men har ställts ut på Nordiska 
museet som vandringsutställning. Jag har emellertid valt att inte studera 
Riksutställningars övriga verksamhet på samma ingående sätt som 
Nordiska museets även om jag delvis kommer att behandla även den 
förstnämnda.

Därutöver kommer andra museer att vara närvarande i texten även 
på annat sätt. När så är tillämpbart kommer jämförelser med produk-
                                                     
10 Mycket av det som museet gjort på andra områden har redan lyfts fram i litteratur som 
producerats inte minst under de senaste åren och mer kommer sannolikt även fortsättnings-
vis att skrivas om detta i framtida arbeten (se t ex Carlén 1990; Hammarlund-Larsson & 
Palmqvist 1993; Medelius m fl 1998; Bergman 1999; Hammarlund-Larsson, Nilsson & Sil-
vén 2004).



”KÄNN DIG SJÄLF” 

12

tioner och verksamhet från såväl andra nationella som internationella 
museer att göras. På grund av det primära källmaterialets rika omfång 
och komplexitet kommer hänvisningar till andra museipraktiker före-
trädesvis att läggas i fotnotsform.11 Utöver detta är det min förhopp-
ning att den museiintresserade läsaren själv med hjälp av det skrivna 
ska inspireras att tänka kreativt kring egna exempel. 

Tidsmässigt kommer en nära nutid att vara i centrum. Framför allt är 
det senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet fram till 2003 
som kommer att studeras. Men även för denna tidsperiod gäller att där 
det är relevant kommer utvikningar både längre tillbaka och längre 
fram i tiden att göras.

Vidare kommer avhandlingen som redan antytts att presentera ett 
första utkast till tentativ modell för hur man skulle kunna integrera ge-
nusmedvetet tänkande i museiverksamhet. Mot bakgrund av de analy-
ser som kommer att göras ska detta ses som ett preliminärt utkast till 
hur ett mer genusmedvetet tänkande skulle kunna se ut, ett som är 
knutet till den specifika empiri som kommer att behandlas här.

Frågan om hur man gör i praktiken betraktas som viktig av många 
anställda på museer och den har ofta ställts mig av dem som arbetar 
inom detta fält. Att det på många museer råder brist på adekvat kun-
skap i ämnet är något som dåvarande Kulturdepartementets arbets-
grupp Genus på museer uppmärksammat. I museers utställningsverksam-
het verkar det generellt råda en osäkerhet om hur genus skulle kunna 
användas och om hur en utställning rent praktiskt skulle kunna skapas 
som kan sägas ha integrerat detta synsätt (Ds 2003:61, s 11).  

Även om spörsmålet om specifika sätt att integrera genus är viktigt 
kommer det inte att kunna utredas på ett så ingående och uttömmande 
sätt som jag vet att många museianställda skulle önska sig – t ex i form 
av detaljerade lathundar att enkelt stämma av verksamheten emot. För 
det är frågan i sig alltför stor och komplex. Museer med kulturhistorisk 
eller historisk inriktning har ett så mångskiftande och brett ansvarsom-
råde att allmänna råd i form av t ex checklistor bara skulle riskera att 
leda till en ytlig maskinmässig integrering av genus. Att utreda frågan 
om genusintegrering grundligt skulle kräva större insatser än vad ett 
arbete av den här karaktären kan förmedla. För detta skulle krävas ett 

                                                     
11 Det finns många liknande exempel som jag successivt kommer att referera till både på 
den nationella och internationella museiarenan (se t ex Porter 1996, Losnedahl 1993:5 och 
Genus på museer Ds 2003:61).
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genusresurscentrum, något som ovannämnda arbetsgrupp föreslagit 
(Ds 2003:61).  

Trots nämnda begränsningar kommer jag alltså ändå att presentera 
en första tentativ modell för hur genusmedvetet tänkande skulle kunna 
integreras i museers verksamhet, men det som presenteras i avhand-
lingen ska alltså inte uppfattas som mekaniska mallar att lägga över 
empirin utan måste i varje enskilt fall utformas efter ämnets specificitet 
och de egna kunskapsmålen. Den tentativa modell som kommer att 
presenteras i slutet av avhandlingen är alltså ingen generalplan utan är 
än en gång tätt knuten till just den empiri jag arbetat med här. Det är 
min förhoppning att de konkreta exempel som tas upp i texten till-
sammans med den tentativa modellen med en lyhörd läsning ska kunna 
tjäna som inspirerande exempel och öka vetgirigheten och viljan hos 
andra att sätta sig in i ämnesområdet.  

Ännu en avgränsning som jag vill tydliggöra här är att avhandlingen 
inte kommer att inkludera någon form av receptionsstudie, i bemärkel-
se av museibesökares individuella upplevelser av en utställning. Här har 
jag istället valt att intressera mig för de privilegierade betydelser som 
kan ses i de färdiga produktionerna vid analys av hur produktionslagen 
kombinerat de olika delarna i en utställning. De privilegierade meningar 
som kan utläsas ur den utställningskontext som iscensätts kommer jag i 
fortsättingen att benämna utställningens poetik, vilket jag återkommer till 
under teori och metodologi. 

Jag har därutöver valt att inte fördjupa resonemangen kring museer 
och utställningar i kulturellt visuell bemärkelse. Här har omfattande 
diskussioner förts av bl a Barthes (1977:32–37), Foucault (1986:22–27), 
Haraway (1991:188–196) och Mirzoeff (2002:3–23). Den empiri som 
jag kommer att analysera skulle på en rad olika sätt kunna knytas till 
samtliga dessa diskussioner. Diskussionerna som förts är alltför omfat-
tande för att bara föras in lite här och var i analyserna, varför jag valt 
att lämna dessa resonemang till ett senare sammanhang. 

1.2. Material

1.2.1. Att söka av fältet
Min stig in i fältet har varit krokig och snårig. Ibland har den lett in i 
återvändsgränder. Ibland har jag kommit till oöverstigliga hinder och 
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tvingats vända. Men lika plötsligt och oväntat har fältet ibland öppnat 
sig och jag har funnit en farbar väg som lett mig vidare i arbetet.

Det här är inte ett fält jag kommer på tillfälligt besök till som en 
främmande forskare. Jag har varit och är fortfarande på flera sätt djupt 
involverad i detta område. Den feministiska teoretikern Donna Hara-
way har understrukit vikten av att situera12 sina kunskaper, – ”situated 
knowledges” – särskilt de som bär vetenskapliga anspråk (Haraway 
1991:183–201).13 Genom att så tydligt som möjligt försöka ange sin 
”siting” – den plats man talar utifrån – och ”sighting” – hur man ser ut-
ifrån denna horisont – skapas en möjlighet för andra att forma en upp-
fattning om betydelsen av den kunskap som producerats. Med ett kon-
struktionistiskt synsätt, som jag delar, är detta den enda form av ”ob-
jektivitet” vi kan hoppas kunna uppnå. Det är en omöjlighet att skapa 
universellt giltiga ”objektiva” ”sanningar”. Däremot kan lokalt positio-
nerad kunskap med partiellt perspektiv produceras. Detta är en central 
epistemologisk och ontologisk utgångspunkt för avhandlingen, vilket 
jag återkommer till under rubriken ”Kunskapsteoretisk position”. 

Det här gör att jag nedan finner det väsentligt att så utförligt som 
möjligt försöka redovisa min position inom området och vägen in. 
Själv har jag alltså en bakgrund inom museiområdet. I grunden är jag 
etnolog och har under många år arbetat på Nordiska museets dåvaran-
de Dokumentations- och forskningsavdelning. Framför allt ägnade jag 
mig där åt att genom fältarbete samla in material till museets samlingar 
i form av både text och artefakter, alltså skapa underlag för bl a framti-
da utställningar. Jag har även deltagit i några utställningsproduktio-
ner.14 Museiarbete har varit en värdefull skola för mig i fältarbete men 
också i hur arbetet med att förvärva föremål kan gå till och det har inte 
minst gett mig inblickar i hur det går till att forma en utställning. Detta 
arbete har också gjort att jag lärt känna Nordiska museet och många av 
dem som arbetar där idag och sett hur kunskapen är organiserad där 
vilket på många sätt underlättat avhandlingens fältarbete på museet. Jag 

                                                     
12 I den skandinaviska Harawayinspirerade forskningen används termerna situering, situera 
osv som översättning för engelskans ”situated” etc, vilket även jag kommer att göra.  
13 En annan feministisk teoretiker, Rosi Braidotti, har använt och utvecklat den feministis-
ka poeten och teoretikern Adrienne Richs uttryck platsens politik – the politics of location – 
för att beteckna detsamma (Rich 1986:167–187; Braidotti 1994:38, 163f). 
14 Framför allt utställningen Bilen, men även i mindre omfattning bidragit med underlag 
och/eller synpunkter till Traditions- och Vargen-utställningen. 
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har utifrån denna erfarenhet kunnat formulera frågor och ofta vetat 
vem jag ska fråga och var jag ska leta för att finna svar. 

Jag har även varit knuten till ett par andra museer, Sjöhistoriska mu-
seet och Tekniska museet. Av det sistnämnda museet fick jag i uppdrag 
att utvärdera deras verksamhet under år 1999 i förhållande till genus-
perspektiv.15 Erfarenheter från detta arbete har jag också haft nytta av 
här, t ex har jag kunnat iaktta liknande mönster på båda museerna när 
det gäller delar av utställningsspråket och vad som verkar anses vara 
viktigt eller mindre viktigt. 

Även om det mot bakgrund av min kunskap om Nordiska museet i 
efterhand på ett sätt kan te sig självklart att välja detta museum som 
primär empirisk utgångspunkt för den här avhandlingen, så var detta 
val på intet sätt givet när jag hösten år 2001 bestämde mig för att mu-
seiverksamhet och genus skulle vara mitt avhandlingsämne. Istället 
började jag i en annan ände, närmare bestämt med ett samarbetsprojekt 
med Länsmuseet i Östergötland som jag strax återkommer till. 

Parallellt med starten av fältarbetet på Länsmuseet i Östergötland 
2001 valde jag att vidga mitt synfält genom att ansluta mig till en grupp 
inom museisektorn som har genusfrågor och museer som specialintres-
se. Det handlar om dåvarande Nätet kvinnor – museer, ett nätverk 
med museianställda och personer med andra nära relaterade yrkeserfa-
renheter, förenade av en vilja att införliva genusmedvetet tänkande i 
museernas verksamhet.16 År 2002 formaliserades arbetet i Nätet och 
en förening bildades – Föreningen för genusfrågor i museer. Jag har 
sedan dess haft förtroendet att vara styrelseledamot i föreningen. Före-
ningen har på många plan arbetat aktivt med genusfrågor och musei-
verksamhet.17 Mitt engagemang i föreningen har – förutom att det gett 

                                                     
15 Med anledning av min utvärdering av Tekniska museet utifrån genusperspektiv har jag 
hållit föredrag för Tekniska museet och Telemuseet 1999, Tekniska museet 2000, samt vid 
Museiveckan, Stockholm 2000. 
16 Nätet startades i mitten av 1990-talet på initiativ av nuvarande museichefen för Eskils-
tuna museer, Graziella Belloni, och före detta utställningsproducenten, numera lektorn vid 
Linköpings universitet, Eva Persson, två kvinnor som starkt engagerat sig för denna fråga 
(se t ex Jonsson 1999:6ff). Särskilt betydelsefull – inte minst för sitt arbete på Tekniska 
museet med Teknorama II och i den senare bildade föreningens styrelse – har Graziella 
Belloni varit, som oförtrutet drivit dessa frågor såväl i föreningen som i sitt arbete.  
17 Både före och efter föreningens bildande – ända sedan 1990-talets mitt – har de aktiva 
medlemmarna genom ideellt arbete anordnat mycket välbesökta program på Museiveckan 
genom åren. Studieresor/-besök till museer både i Sverige och i Danmark har också anord-
nats av föreningen. Föreningen har vidare ordnat föreläsningar på museer och huvuddelen 
av de artiklar som skrivits i den första och hittills enda genomarbetade större svenska anto-
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mig tillfälle att djupare lära känna många pionjärer som verkat och fort-
farande verkar för dessa frågor inom museivärlden – tillfört en vidgad 
kunskap om fältet och vad som görs och gjorts när det gäller genusin-
tegrering på museer.

Med anledning av mitt avhandlingsarbete har jag under åren också 
inbjudits att föreläsa, hålla seminarier och workshops på flera kultur-
arvsinstitutioner i Sverige.18 Jag har även besökt de nationella kvinno-
museerna i både Danmark och Norge19 för att få en inblick i deras 
verksamhet som det inte finns någon motsvarighet till i Sverige.  

Sammantaget har såväl mitt avhandlingsarbete, mina anställningar 
inom museivärlden som mitt styrelseuppdrag i Föreningen för genus-
frågor i museerna gett mig en god inblick i många museers verksamhe-
ter i förhållande till genusintegrering, vilket format den förståelsefond 
som följande analyser bygger på. 

För att återgå till mitt samarbete med Länsmuseet i Östergötland 
som alltså inleddes hösten 2001, så hade museet tidigare samma höst 
tagit kontakt med Tema Genus för att få hjälp med att integrera genus-
perspektiv i ett av sina kommande projekt. Deras tvillingmuseum20

Musée Historique d´Abomey i Benin, Västafrika, hade tagit initiativ till 
ett samarbetsprojekt kring könsmaktsperspektiv. Det västafrikanska 
museet hade själv redan hållit en konferens, varefter representanter 
med universitetsanknytning hade utsetts som ansvariga för var sina 

                                                                                                                         
login i ämnet – Det bekönade museet (Aronsson & Meurling 2005) – är författade av med-
lemmar i Föreningen för genusfrågor i museerna. Föreningen tog också aktivt del i det arbe-
te som arbetsgruppen Genus på museer utförde på uppdrag av dåvarande Kulturdeparte-
mentet (Ds 2003:61). Hösten 2005 beviljades föreningen ett anslag från Stiftelsen Framti-
dens kultur för att genomföra ett pilotprojekt för vidareutbildning av museipersonal, vilket 
kommer att genomföras under 2006. Detta projekt kan ses som ett första steg mot en kon-
kret implementering av några av de tankar som regeringens arbetsgrupp Genus och museer 
föreslog i sin rapport. 
18 Föreläsningar och seminarier ibland sammankopplade med workshops: Östergötlands 
länsmuseum, Linköping 2001; Industrisamhällets kulturarv (ISKA), Örnsköldsvik 2002; 
Musikmuseet 2002; Nordiska museet 2002; Museiveckan, Helsingborg 2003; Livrustkam-
maren, Stockholm 2004; Museiveckan, Stockholm 2004; Nobelmuseet, Stockholm 2004; 
Statens Maritima museer, Stockholm/Karlskrona 2004; Museiveckan, Göteborg 2005 och 
Sundsvalls museum 2005.
19 I Danmark Kvindemuseet i Århus och i Norge Kvinnemuseet i Kongsvinger. Till det 
sistnämnda har jag också varit inbjuden som föreläsare vid ett seminarium 2003 och dess-
utom varit inviterad att föreläsa vid de norska museernas landsmöte i Kristiansand 2004. 
20 Inom SAMP – tidigare förkortning för ”the Swedish–African Museum Programme”, 
numera heter organisationen ”the African–Swedish museum network” – används termen 
tvillingmuseum och inte vänskapsmuseum. Se t ex Ekarv (2000). 
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områden.21 Länsmuseet hade ännu inte påbörjat något arbete, varför 
de kontaktade universitetet, varefter mitt samarbete med dem inleddes. 
Intressant att notera är dels att initiativet till samarbetsprojektet kom 
från det afrikanska museet och inte det svenska, och dels att det från 
svensk sida verkade råda osäkerhet kring hur dessa frågor skulle tack-
las. Detta kan sägas belysa den tidigare nämnda bristande vanan vid att 
arbeta med den här typen av frågor.22

Den teoretiska utgångspunkt jag använde då var en annan än den jag 
anlagt nu. Som jag antytt ovan är det inte självklart hur museer kan 
analyseras utifrån genusperspektiv, dels beroende på att världen och 
däribland museiverksamhet är så komplex och mångfacetterad att det 
inte finns ett enda generellt genusperspektiv som är gångbart i alla lä-
gen och dels därför att genusvetenskapen i sig idag omfattar en mängd 
olika teoribildningar som utvecklats i en massa riktningar, precis som 
de flesta andra akademiska ämnen. Det här gör alltså att det finns en 
mängd olika genusperspektiv som kan appliceras. I det här samman-
hanget valde jag att arbeta utifrån dialogforskning med genusinrikt-
ning.23

Ett av skälen till detta var att jag med denna ingång ville pröva att 
mer konkret gå in på ovan nämnda fråga om hur man i museisamman-
hang kan gå tillväga för att integrera medvetna genusteorietiska tanke-
gångar. Det konkreta förändringsarbetet i museerna uppfattade jag re-
dan i detta skede som mycket viktigt, vilket var en betydelsefull anled-
ning till att jag valde att arbeta utifrån dialogforskningsperspektiv.  

Efter drygt tre månaders arbete stod det emellertid klart att Länsmu-
seet inte budgeterat vare sig tid, pengar eller personal till samarbetspro-
jektet, varför det plötsligt lades på is på obestämd framtid. Jag fick då 
erbjudande om att istället ingå i ett annat samarbete med museet. De 
stod inför en produktion av en ny basutställning, som jag istället kom 
att arbeta med. Detta pågick fram till december 2002, då museet lade 
ner även denna produktion på grund av en så starkt sviktande ekonomi 
att i princip all utställningsverksamhet upphörde för tillfället och mitt 
fältarbete befann sig än en gång i en återvändsgränd. 

                                                     
21 Även sydafrikanska Juliette Leeb-du Toits artikel i Det bekönade museet (2003:125–
144) speglar den seriositet som verkar prägla många afrikanska museers förhållningssätt till 
genusrelaterade aspekter. 
22 Vilket alltså även bekräftas i Ds 2003:61, s 11. 
23 För mer om denna inriktning se Grahn (2003). 
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Det här medförde att min blick kom att riktas mot Nordiska museet, 
en plats som jag alltså redan kände väl. Att fullfölja min undersökning 
där skulle innebära att jag inte var tvungen att börja om från början 
med ett nytt museum på samma sätt som jag gjort på Länsmuseet, utan 
skulle kunna tillgodogöra mig kunskap som jag redan ägde. Tanken var 
initialt att fortsätta med dialogforskningen även där. Trots att kontakter 
med tre producenter för tre olika utställningar togs, ledde ingen vidare 
till ett sådant samarbetsprojekt. Den ena låg för långt framme i produk-
tionen för att jag skulle hinna komma in i arbetet, det andra förslaget 
skulle inte hinna bli klart innan jag var tvungen att ha slutfört huvudde-
len av min empiriinsamling och den tredje producenten tackade helt 
enkelt nej till samarbete.

Två av dessa produktioner kommer ändå att behandlas här men ut-
ifrån andra teoretiska utgångspunkter än mina ursprungliga. Den ena är 
utställningen Hästen och den andra Månadens föremål. Eftersom dialog-
forskning verkade vara svårgenomförbart inom ramen för min avhand-
lingstid, beslutade jag mig alltså istället för att pröva en annan teoretisk 
ingång vilket gett avhandlingen dess nuvarande inriktning. Från dialog-
forskning har jag förflyttat mig till ett feministiskt nomadiskt fält med 
STS-inspiration – Science and Technology Studies – vilket jag åter-
kommer till mer längre fram. I och med denna förändring kom mitt 
empiriska fokus att förflyttas från en utställningsprocess under utveck-
ling i dialog till två färdiga produkter som redan existerade på museet.  

Förutom Hästen och Månadens föremål kom jag att fokusera på en fö-
remålssamling som jag inledningsvis själv sju år tidigare varit delaktig i 
tillsammans med fotograf Mats Landin som introducerade tanken på 
detta förvärv på museet – en hemlös kvinnas bohag. Även om jag initi-
alt arbetade med detta förvärv kom jag under min tid som anställd på 
museet inte att följa denna process hela vägen fram till förvärvet. Med 
latoursk24 ansats har jag i efterhand försökt spåra föremålen på deras 
väg in i museet. Här kommer jag också att utvidga insamlingskontexten 
genom att relatera till några andra förvärv med liknande problematik.

När den hemlösa kvinnans bohag väl förvärvats kom delar av detta 
att ställas ut i Månadens föremål. Därför har jag funnit det vara betydelse-
fullt att analysera denna företeelse närmare. Både förvärvet och utställ-

                                                     
24 Bruno Latour har utvecklat ANT– Actor Network Theory – inom STS-området (se La-
tour 1979/1986). Han har bland annat introducerat uttrycket ”following the object” som 
inspirerat många inom detta forskningsfält (Latour 1987). Jag återkommer mer till detta 
senare. 
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ningen är exempel på verksamheter som ingår i museets ordinarie arbe-
te men i båda fallen saknas explicit genusproblematiserande ansatser. 
Att detta saknas är som nämnts snarare regel än undantag i verksamhe-
ten på många av landets museer. Det är därför särskilt angeläget att 
analysera några sådana exempel för att se hur de privilegierade former-
na av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck i en sådan kontext.  

För att skapa en djupare kunskap och förståelse kring integrering av 
genusperspektiv i utställningar har jag också undersökt två produktio-
ner som däremot båda haft genus som väsentlig ingång, varav den ena 
är den redan nämnda Hästen-utställningen. Förutom Hästen kommer 
även utställningen Mah-Jong att behandlas. Den sistnämnda är produce-
rad av Riksutställningar men befann sig på Nordiska museet parallellt 
med att Hästen pågick. Detta gjorde det extra intressant att undersöka 
skillnader och likheter mellan de båda. 

Som jag inledningsvis skrev har jag valt att låta hela den här krokiga 
vägen in i det som till sist har blivit mitt fält vara synlig, detta för att si-
tuera de kunskaper som jag kommer att lyfta fram i avhandlingen. Fäl-
tet i sig kan alltså sägas ha format min avhandling, samtidigt som jag 
naturligtvis också format fältet genom de olika val av frågor och fokus 
som gjorts.

1.2.2. Reflexivitet i förhållande till fältet
Det är lika bra att säga det med en gång. Jag tycker att Nordiska museet 
är en fantastisk skapelse inför vars verksamhet jag på många plan kän-
ner stor respekt. Här finns en omfångsrik och spännande föremålssam-
ling med tillhörande kringuppgifter knutna till snart sagt varje föremål, 
ett arkiv, bildarkiv och folkminnesarkiv med mångskiftande skriftligt 
material och fotografier. Allt samlat och systematiserat under mer än 
ett sekel. Utöver detta finns här en rad mycket kompetenta och på 
många sätt beundransvärda medarbetare som skapar starka 
förutsättningar för Nordiska museet att vara en dynamisk kraft. Det 
här är en kulturinstitution med stor potential att vara en viktig 
samhällsaktör i allmänhet och nyskapare inom sitt fält i synnerhet. Just 
eftersom det är en sådan möjligheternas plats är det särskilt angeläget 
att omsorgsfullt granska verksamheten närmare.

Nordiska museet har som redan nämnts också betytt mycket för mig 
i formandet av min tidigare yrkesroll. Genom det här museet har jag 
trätt in i museivärlden. Det är här jag skolats in och lärt mig yrkeshant-
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verket. Mitt empiriska fält är alltså en plats jag känner sedan förr och 
här finns en skara mycket engagerade och kunniga medarbetare som 
jag också känner flertalet av sedan tidigare. Att vara så djupt involverad 
i sitt forskningsområde redan innan en studie tar vid kan på många sätt 
vålla svårigheter, varav jag särskilt vill beröra två. Å ena sidan kan det 
medföra att jag kanske inte sett eller velat se det som kan uppfattas 
som starkt problematiskt. Å andra sidan kan det ha gjort att jag blivit 
onödigt kritisk och sträng i min granskning.25

Den största faran med en stark inblandning brukar ligga i det först-
nämnda – att forskaren inte är nog kritisk och inte granskar undersök-
ningsområdet tillräckligt skarpt. Detta är särskilt känsligt när det gäller 
sådant som man själv varit inblandad i, vilket i det här fallet kanske 
framför allt handlar om insamlingen av de föremål som utgör den pri-
mära empirin i nästa kapitel. Det är svårt att se sin roll, men här har jag 
delvis fått hjälp av flera tidigare kollegor på museet.26

Jag har också försökt att aktivt hålla min tidigare relation i medve-
tandet nu när jag återvänt. Det innebär bland annat att jag försökt att 
inte underkommunicera sådant som jag iakttagit, även det som varit 
tungt att upptäcka eller återse. En del av de kritiska läsningar jag kom-
mer att göra kan till viss del sägas inkludera en kritik av mig själv27 och 
skulle med all säkerhet ha kunnat riktas mer intensivt mot mig själv om 
jag jobbat kvar. När jag var anställd på Nordiska museet var både min 
allmänna genusmedvetenhet tämligen outvecklad – även om jag redan 
då var intresserad av dessa frågor – och mitt sätt att arbeta var i hög 
grad präglat av det rådande sättet att tänka. Här ser säkert andra pro-
blemen tydligare än jag gör, vilket förhoppningsvis kan leda till en för-
djupad förståelse i en fortsatt diskussion om reflexivitet i andra sam-
manhang.

Men i det här fallet är risken minst lika stor att läsningen blivit alltför 
hård, vilket lätt kan bli resultatet av en strävan att inte vara för kritiklös. 

                                                     
25 Jfr Porter (1996:117) som diskuterar sin dubbla roll i museivärlden och berör delvis lik-
nande aspekter. 
26 Framför allt intendent Eva Fägerborg, – som tidigare varit min bihandledare, men som 
valt att träda tillbaka i och med att avhandlingen alltmer kom att fokuseras på Nordiska mu-
seet som är hennes arbetsplats – men även intendent Eva Silvén, sektionschef Mats Landin 
och avdelningschef Lena Palmqvist som med kommentarer och klargöranden hjälpt mig 
med detta. 
27 T ex bristen på teoretiskt genomarbetad ram vid starten av Skuggsidan-projektet och en 
naiv tro på rationalitet och förmåga till kontroll av skeenden som jag vid denna tidpunkt 
bar.



INLEDNING 

21

Det är en aspekt som jag brottats med under stora delar av mitt av-
handlingsskrivande, vilket gjort att stycken som redan skrivits har skri-
vits om i en ”snällare” tappning för att sedan återigen skrivas om i 
skarpare ordalag, för att senare ännu en gång nyanseras osv. Det hand-
lar om en process där det ibland kan vara svårt att veta om kritiken är 
för hård eller för försiktig.  

Ett sätt jag valt att hantera detta på är att låta de feministiska kritiska 
teoretiska perspektiv som jag utgår ifrån vara avgörande för det empi-
riska urvalet och för hur analyserna genomförts. Dessa teorier kommer 
jag nedan successivt att utveckla men de kan kort sammanfattas som 
teoretiska perspektiv som delar uppfattningen att det föreligger en ge-
nerell underordning av kvinnor i dagens samhälle på många olika om-
råden28 och som i syftar till förändring av detta.29

Ett annat sätt jag försökt parera detta på är genom att så tydligt som 
möjligt situera mina kunskaper och den plats jag talar utifrån. Idealet 
att forskaren bör ha ett neutralt förhållningssätt till det som studeras 
och inte låta sig involveras för mycket är en traditionellt positivistiskt 
präglad tanke, där tron på möjligheten att nå en ”objektiv” och ”sann” 
kunskap har sin hemvist. Ett problem med denna tradition är emeller-
tid att forskarens situering i förhållande till det som granskas sällan eller 
aldrig förs upp till ytan och diskuteras.  

Den feministiska postition som jag kommer att skriva utifrån beto-
nar däremot som ovan redovisats vikten av att tydliggöra den partiella 
position som forskaren betraktar världen utifrån. Endast genom att re-
flektera över sin egen relation till fältet och genom att göra denna syn-
lig i sin forskning kan en form av ”objektivitet” nås men inte en intres-
sefri universell sådan utan en partiell. Det är detta det situerade vetan-
det i Haraways mening handlar om (1991:183–201).30 Att lyfta fram 
den personliga involveringen till det som undersöks kan alltså ses som 
en fördel här istället för en nackdel. Därutöver för många gånger ett 
starkt intresse också det goda med sig att forskarens kännedom om 
materialet blir större, än med en distanserad hållning som norm. 

                                                     
28 Se t ex SCB (2004) eller Kvinnomaktutredningen (SOU 1998: 6). För en klargörande 
diskussion se även Gemzöe (2002).  
29 Jfr t ex Thurén (2003:18) och Gemzöe (2002). 
30 Se t ex även Patti Lather och Chris Smithies (1997) för mer om diskussion kring situe-
ring.
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Att kritiskt granska museers verksamhet kan också vara problematiskt 
ur en annan synvinkel som hänger samman med en allmän brist på kri-
tiskt granskande av det som kulturhistoriska och historiska museer gör. 
De vetenskapliga granskningarna är förhållandevis få, vilket blir särskilt 
tydligt när det som i det här fallet gäller integrering av genusveteskapli-
ga ansatser. Vidare recenseras – till skillnad från konstutställningar – 
mycket sällan den här typen av utställningar på t ex dagspressens kul-
tursidor och det verkar inte heller existera några andra fasta forum där 
en kontinuerlig kritik kan ta plats. Detta innebär sannolikt att den här 
typen av museer har bristande erfarenhet av att ta till sig och lyssna till 
en granskande röst, vilket också gör det svårt att nå förändring. Svårig-
heten med att ta till sig kritik är inte något som är särskilt utmärkande 
för en svensk museiarena utan verkar också vara del av ett mer allmänt 
internationellt västerländskt fenomen (Porter 1996:117). Det vore 
önskvärt att i framtiden finna former för att på ett nyanserat sätt på all-
var föra en dialog kring detta. Det skulle sannolikt på många sätt gagna 
museerna.

Förutom att det kan medföra problem att studera sin tidigare ar-
betsplats har det på många sätt varit en fördel för mig i det här arbetet. 
Oftast har jag som tidigare nämnts vetat vem jag ska fråga och var jag 
ska leta för att få reda på skilda uppgifter. Jag känner redan många av 
museets mycket kunniga medarbetare och jag har upplevt att det fun-
nits ömsesidig respekt och förtroende mellan oss när jag arbetade där. 
Det är ett förtroende som jag uppfattar att jag även blivit bemött med 
nu när jag inför den här avhandlingen otaliga gånger återvänt till muse-
et i olika ärenden. Jag har så gott som alltid fått raka svar på mina frå-
gor och endast undantagsvis mötts med trötta undanglidningar. Det 
sistnämnda kan givetvis ha berott på att jag ställt oklara frågor och att 
mitt idoga frågande kan ha lett till en viss utmattning. Jag har heller inte 
mer än ett fåtal gånger uppfattat att mitt frågande och letande upplevts 
som ett hot.

1.2.3. Forskningsetiska frågor 
På ett plan kan det naturligtvis uppfattas som problematiskt att jag inte 
anonymiserar institutionerna, kanske särskilt med tanke på att min in-
tention inte är att peka ut de berörda institutionerna i sig utan att disku-
tera återkommande problematiska drag i sätten att göra utställningar. 
Det skulle rent hypotetiskt ha varit tekniskt möjligt att destillera fram 
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några centrala kännetecken och generellt diskutera dessa helt utan an-
knytning till någon institution, utställning eller person. Jag har emeller-
tid bedömt att detta förfaringssätt inte skulle ha varit särskilt givande 
eftersom det just är genom att granska de konkreta exemplen och ge-
nom att sätta dem i relation till de enskilda institutionerna som sådana 
som en djup förståelse kan nås för hur det ser ut, vilka problem som 
finns och hur detta skulle kunna ha gjorts annorlunda.

Viktigt att hålla i minnet är att det som behandlas i den här avhand-
lingen inte är privata angelägenheter eller personliga ensaker. Det hand-
lar här om offentliga skattefinansierade institutioner och den verksam-
het de bedriver med hjälp av professionella yrkesutövare, ett arbete 
som har inverkan på en allmän föreställningsvärld om vad som är vik-
tigt eller inte viktigt av det som hänt i en förfluten tid.31

Det här är väsentligt men hindrar inte att det ändå kan finnas etiska 
problem, särskilt sådana som är knutna till enskilda individer. Ett så-
dant exempel är att min relation till tidigare kollegor på Nordiska mu-
seet kan ha skapat en förtrolighet som gjort att några av dem jag talat 
med sagt mera än de i själva verket velat. För att minska risken för det-
ta eller risken för att jag missförstått det sagda, har jag på sedvanligt 
sätt sänt de citat eller textavsnitt som återger vad någon sagt till berör-
da personer för respons. Detta har självklart också skett även till de 
personer med anknytning till Nordiska museet som jag inte känt sedan 
tidigare. I några fall där samma informant förekommer ofta har ett helt 
kapitel skickats för kommentarer. Jag har beaktat och fört in relevanta 
synpunkter. Enskilda åsikter kring urval, analyser och tolkningar av ma-
terialet som jag inte integrerat beror på att jag bedömt att dessa inte va-

                                                     
31 Jfr Arne Bugge Amundsen och Brita Brenna (2003:10) som på ett liknande sätt betonar 
betydelsen av museernas offentliga ställning. Det är ett uppdrag som de tilldelats av staten 
och får offentligt stöd för att utföra. Det är institutioner som är till för alla. Det kan sägas 
hänga samman med det som ovan benämnts som kulturarvets demokratiska funktion. Se 
även Geir Vestheim (2003:344f) som för ett liknande resonemang. 
Tony Bennett (1995/1999:162) diskuterar på ett annat plan museers betydelse med hänvis-
ning till Friedrich Nietzsche (1974:14) och pekar på att betydelsen inte bara har att göra 
med hur historien uppfattas. Det som museer gör har stor betydelse för övriga samhället 
även på andra sätt. Här väljs vissa delar av historien ut och förs fram som väsentliga, medan 
detta inte görs för andra delar. Som Friedrich Nietzsche framhållit får den utvalda historien 
en innebörd som går utöver såväl historisk tid som nutid. Den historiska betydelsen kan 
sägas överskrida både den diakrona och synkrona betydelsehorisonten. Dess betydelse 
sträcker sig även in i framtiden. Hur vi uppfattar framtiden och kan tänka på den är med 
Nietzsche beroende av hur historien framställs och av hur dess relation till nuet är artikule-
rad. Med andra ord sätter de historiska berättelser vi väljer att lyfta fram ramarna för hur det 
är möjligt att tänka om framtiden.  
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rit relevanta utifrån de teorier och frågeställningar jag valt att arbeta 
med här. Här välkomnar jag var och en till en fortsatt öppen dialog i 
ämnet där en förhandling om betydelse kan föras ytterligare ett steg. 

När det gäller Riksutställningar har jag inga nämnvärt nära relationer 
till vare sig denna myndighet eller till någon av de anställda som arbetar 
där. Även här gäller att de textpartier som direkt hänvisar till det som 
någon speciell person sagt har skickats för kommentar. 

Det är, som jag skrivit förut, inte just de här institutionerna i sig som 
jag funnit vara intressanta utan kulturhistoriska och historiska museer i 
allmänhet. På samma sätt är det lika lite de speciella personer som del-
gett mig olika typer av information som varit centrala. Några av de per-
soner jag hänvisar till har uttryckligen bett att inte nämnas vid namn, 
vilket jag respekterar. Men alla personer som jag hänvisar till eller cite-
rar har inte med automatik anonymiserats. Att de omnämns med sina 
rätta namn beror på att de inte velat eller känt något behov av att vara 
anonyma. Till exempel har konstnären Pernilla Zetterman valt att om-
nämnas med sitt fullständiga namn. För henne som konstnär är det 
kanske särskilt viktigt att namnges eftersom hon förekommer i texten i 
egenskap av upphovsman till tre konstverk. Alla som benämns har 
dock själva fått välja om deras namn ska finnas med eller inte. Sam-
manfattningsvis vill jag återigen understryka att det inte är dessa perso-
ner som individer utan som representanter för mera allmänna skeenden 
som varit väsentligt för mig här. 

1.2.4. Empiriska byggstenar 
Platsen som huvuddelen av empirin till denna avhandling är hämtad 
från är alltså Nordiska museet. Det är som tidigare framhållits vårt 
lands största kulturhistoriska museum, inte bara till storleken utan även 
till bredden i arbetet. Artur Hazelius är museets grundare. Den 24 ok-
tober 1873 öppnade han museet som då bar namnet Skandinavisk-
Etnografiska samlingen. Sju år senare byttes namnet till Nordiska mu-
seet som det bär än idag. Samma år skänkte Hazelius museet till svens-
ka folket. Hazelius instiftade även friluftsmuseet Skansen. 

Från början låg inte museet som idag på Djurgården utan på Drott-
ninggatan 71 i Stockholm. I takt med att samlingarna växte ökade be-
hovet av större utrymmen. Bara några år efter öppnandet startades en 
byggnadsfond och år 1888 togs de första spadtagen till den nuvarande 
museibyggnaden. År 1907 invigdes den nya palatsliknande byggnaden 
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på Djurgården. Detta hann aldrig Artur Hazelius själv uppleva. Han 
dog redan 1901. 

Förutom den imponerande anläggningen på Djurgården hör idag Ju-
lita gård, Svindersvik, Tyresö slott och Härkeberga kaplansgård till mu-
seets egendomar. Till museet hör också Kulturarvet i Falun som spe-
cialiserat sig på vård av kulturhistoriska föremål. Museet producerar 
egna utställningar och ställer även ut olika vandringsutställningar fram-
ställda av andra institutioner. En rik och bred föremålssamling utgör 
grunden för museet och därtill finns en övrig verksamhet som är 
mycket varierad och innefattar t ex såväl bokförlag som bildbyrå, arkiv 
och bibliotek.

Till museet är även ett Fotosekretariat knutet – ett centralt forum för 
svensk kulturhistorisk fotografi. Museet har sedan 1920-talet en pågå-
ende frågelistverksamhet där en fast meddelarstab runt om i landet be-
svarar frågor i olika ämnen. Nordiska museet har ända sedan starten 
varit en drivande motor i Samdok – de svenska kulturhistoriska muse-
ernas sammanslutning för samtidsinriktad insamling, dokumentation 
och forskning – vars sekretariat är förlagt till Nordiska museet. Tidiga-
re har museet bedrivit omfattande samtidsdokumentation och forsk-
ningsverksamhet men denna förefaller dock att ha minskat dramatiskt 
under senare år. Museet har en egen professur, den Hallwylska profes-
suren inrättad 1918, och museet är också huvudman för Nordiska mu-
seets forskarskola som startade 2002 och som för närvarande har 13 
doktorander. Allt detta sammantaget gör det intressant att undersöka 
museet närmare. 

I den här avhandlingen kommer endast en liten del av allt det som 
idag kan räknas till Nordiska museet att analyseras. Trots detta har jag 
ändå använt en mängd olika källor i analyserna vilket jag kommer att 
presentera här. Stommen i varje kapitel är som nämnts uppbyggd och 
dominerad av var sina särskilda empiriska materialtyper. I de skilda 
analytiska stegen och tolkningarna kommer därutöver, som också re-
dan antytts, ytterligare relevant material att tillföras. 

Den materialtyp som ingår i första analyskapitlet är alltså ett före-
målsförvärv som utgör en hemlös kvinnas tillhörigheter. De togs in till 
Nordiska museet i mitten på 1990-talet och kom så småningom att 
förvärvas av museet och därmed ingå i den officiella föremålssamling-
en. Efter ytterligare en tid blev några av föremålen delar i en utställ-
ning.
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Detta föremålsförvärv har jag tagit del av på skilda sätt. Det har alltid 
haft en särskild plats i mitt minne ända sedan den dag museets fotograf 
Mats Landin för första gången tog mig med till den plats där en kvinna 
inrättat sitt temporära hem i ett tält. Sedan alla sakerna köpts in och 
förts till museet förtecknade jag materialet och upprättade tillsammans 
med fotografen en ungefärlig skiss på hur sakerna hade varit placerade. 

De här anteckningarna finns bevarade som blivande arkivmaterial på 
museet. I arkivkapseln finns också diverse andra anteckningar, tid-
ningsurklipp och en miniintervju med kvinnan ifråga som utfördes av 
Mats Landin i samband med att föremålen togs in. Det här materialet 
hade inte uppordnats och arkiverats ännu när jag vid ett flertal tillfällen 
tagit del av det. Att det inte varit arkiverat har i sin tur gjort att vissa 
delar tillfälligt varit bortplockade ur arkivkapseln när jag gått igenom 
materialet, nästa gång har hela arkivkapseln varit försvunnen och ytter-
ligare nästa gång har allt material legat på plats igen. Först under våren 
2006 efter att min slutseminarietext distribuerats för kommentarer till 
flera personer i museet – i vilken ovan nämnda uteblivna uppordning 
framgick – verkar allt material ha bringats i ordning även om det ännu 
inte arkiverats och fler dokument förefaller ha tillkommit jämfört med 
när jag under avhandlingens gång tidigare tagit del av arkivkapselns in-
nehåll. Detta kan naturligtvis vara en slump, men skulle också kunna 
ses som exempel på den dubbla hermeneutik Giddens talar om när 
forskningsresultat och medierapportering återkommer till den grupp 
som studerats och påverkar gruppens vanor och tankar (Giddens 
1996:42ff, se även Carlström 1999:139 och Pripp 2001:22). I anslutning 
till analysen i nästa kapitel kommer jag att beröra detta något ytterliga-
re. Det är alltså i lite olika tappningar som jag fått ta del av materialet, 
vilket framför allt medfört att en tidigare publicerad läsning inte blivit 
lika detaljrik och precis (se Grahn 2005a). 

I det här kapitlet har jag också använt mig av intervjumaterial för att 
få reda på vad som hände med föremålen sedan jag lämnat museet. Jag 
har också fört mera informella samtal med många av museets medarbe-
tare, vilket varit mig till stor hjälp. Därutöver har jag gått igenom en 
stor mängd kataloglappar, delar av huvudliggaren, bilagor, registerkort 
och gjort sökningar kors och tvärs i databassystemet Primus32 för att 
skapa relief åt detta material och kunna jämföra det med andra förvärv 

                                                     
32 Här vill jag särskilt tacka föremålsassistent Leif Wallin för ovärderlig hjälp med dessa 
och andra sökningar. 
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som på skilda sätt liknar den hemlösa kvinnans. Efter varje besök på 
museet har jag fört fältanteckningar, i olika omgångar tagit kopior av 
det mesta av arkivmaterialet. Därutöver har jag fått förmånen att från 
föremålsdatabasen dra ut en mängd information om olika relaterade 
föremål, information som jag kunnat ta med mig för att i lugn och ro 
analysera i mitt arbetsrum.  

Utställningen Månadens föremål som delar av den hemlösa kvinnans 
bohag till sist kom att bli en del av, är den empiriska grunden i kapitel 
3. Detta är både en fysisk och virtuell utställning där ett eller en mindre 
samling föremål väljs ut att representera museet en eller ett par måna-
der. De ställs ut dels i en glasmonter i museet under den aktuella perio-
den, dels i virtuell form på Nordiska museets hemsida där alla föremål 
kan ses från starten från 1998 fram till idag.33

Det är framför allt versionerna på hemsidan som jag tagit del av. Att 
döma av de iakttagelser jag gjort överensstämmer iscensättningarna i 
glasmontern ganska väl med hemsidans exponering. Men till skillnad 
från montern är litteratur- och arkivtips knutna till varje föremål på 
hemsidan och dessutom har fler fotografier inkluderats.  

Vissa förändringar av presentationerna på hemsidan har gjorts med 
tiden. Under de första åren saknades till exempel litteratur- och arkiv-
tips helt och detsamma gäller även de kompletterande fotografierna. 
Detta har i efterhand lagts till de tidigare presentationerna på en sär-
skild sida som länkats till vart och ett av föremålen. Idag verkar det 
vara praxis att föra in både arkiv- och litteraturuppgifter och att visa 
flera relaterade fotografier så snart ett nytt föremål introduceras.

Även andra förändringar har skett över tid men de verkar vara mer 
sporadiskt inriktade. Det gäller t ex ett av de föremål jag senare kom-
mer att behandla där texten på hemsidan getts en annan layout än tidi-
gare och vissa meningar har försetts med fetstil, vilket delvis kan sägas 
förskjuta de privilegierade betydelserna. Detta har skett efter att jag av-
slutat analysen av materialet och jag uppmärksammades inte på detta 
förrän i ett sent skede. I avhandlingen kommer jag att markera vad det-
ta omfattar.

De versioner jag dragit ut och utgått ifrån vid analyserna är i en för-
sta omgång de som legat på webben i oktober 2001 och omfattar alla 
då dittills utlagda föremål från starten 1998. I en andra omgång har jag 

                                                     
33 För fotografier av alla föremålen hänvisas till Nordiska museets hemsida: 
http://www.nordiskamuseet.se 
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dragit ut kopior av dem som tillkommit sedan dess och fram till 
september 2004. Dessa versioner härrör alltså från denna tidpunkt. 
Efter detta har jag bara gått in vid enstaka tillfällen och studerat vad 
som tillkommit. Det sistnämnda är inget jag använt mig av vid 
analyserna. Några stora förändringar har jag dock inte kunnat iaktta.  

Vad jag däremot tycker mig kunna se är en viss temporär förändring 
av utformningen av Månadens föremål en tid efter att jag år 2002 blev in-
bjuden att tala på ett av museets då existerande internt riktade forskar-
seminarier om de analyser jag dittills gjort. En tid efter detta kan en 
tendens iakttas av att det i de föremålstexter som då producerades 
fanns en vilja att hålla en så könsneutral ton som möjligt, varvid nästan 
alla referenser till personer tycks ha undvikits.34 Det skulle kunna ses 
som ytterligare ett exempel på Giddens tal om den dubbla hermeneuti-
kens verkningar (Giddens 1996:42ff; Carlström 1999:139; Pripp 
2001:22). Utöver detta är dessa iscensättningar alltså förvånansvärt lik-
artade till sin uppbyggnad åren igenom.

För att övergå till utställningen Hästen, det tredje analyskapitlet, har 
jag haft förmånen att redan under produktionsfasen få ta del av visst 
arbetsmaterial och genomföra en första intervju. Utöver detta har flera 
utställningsbesök gjorts, inklusive själva invigningen. Fotografering av 
installationer och texter har gjorts och audioguidens35 tal har transkri-
berats. Därutöver har allmänna fältanteckningar också förts vid dessa 
besök. Ytterligare två intervjuer har genomförts med producenten var-
av den ena i utställningen. Denna intervju har transkriberats i sin hel-
het. I de två andra har relevanta delar skrivits ut i sin helhet medan res-
terande delar sammanfattats. Alla stycken jag använt mig av i analyser-
na är ordagrant transkriberade av mig från början. De flesta citat har 
emellertid omformats till skriftspråk av intervjupersonerna själva i dia-
log med mig, varvid framför allt ord som ”alltså”, ”liksom” och oklara 
meningsuppbyggnader rättats till. Betydelserna har med detta däremot 
inte förskjutits från originalformuleringarna. Alla direkta citat har god-
känts av de intervjuade vilket för övrigt även gäller de fullständigt tran-
skriberade intervjuerna. Samtliga intervjuer har varat mellan två och tre 

                                                     
34 En sådan lösning var aldrig min avsikt att förmedla, men att så skett har antytts av en av 
dem som kom att ingå i den mindre grupp som bildats på museet för att ta ansvar för denna 
produktion. Föremålen i fråga är de som ställdes ut mellan september 2002 och april 2003. 
Efter detta återgår allt till det vanliga igen. 
35 En cd-liknande hörapparat där besökaren kan ta del av fördjupande texter till utställ-
ningen.
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timmar. Därutöver har diverse e-postkontakter tagits för att reda ut 
oklarheter.

Även annat skriftligt material har ingått i form av oarkiverade hand-
lingar som producerats i direkt anslutning till denna utställning, tidigare 
utställningsförslag och anteckningar från mycket tidiga möten. Därut-
över har informella samtal med andra museimedarbetare förts. 

Mah-Jong-utställningen, det fjärde analyskapitlet, har jag tagit del av 
vid två tillfällen då jag båda gångerna fört fältanteckningar om texter, 
installationer och andra intryck. Denna utställning har haft en mängd 
olika dokument liggande på projektets webbplats på Riksutställningars 
hemsida, där allt från första idéskiss till utarbetad projektbeskrivning, 
pedagogiskt material, budget m m funnits tillgängliga för allmänheten 
redan under produktionens gång. Det material jag använt vid analyser-
na har dragits ut under april 2004. Därutöver har senare tillkommet 
material skrivits ut i september 2005.

Fotografera hade jag inte möjlighet att göra här, men jag har fått till-
gång till digitala högupplösta fotografier av utställningen tagna av Riks-
utställningars fotograf. Dessa är inte tagna när den stod på Nordiska 
museet utan på Textilmuseet i Borås där utställningen öppnades, men 
de två utställningsversionerna skiljer sig inte nämnvärt åt eftersom det 
handlar om en vandringsutställning som formats så att den får ungefär 
samma utseende oberoende av utställningslokal. Därutöver har jag 
också fått kopior av alla utställningstexter, genomfört en drygt två 
timmar lång intervju med projektledaren samt hållit kontakt via e-post 
för kompletterande frågor. Därtill har jag haft viss e-postkontakt med 
en av medarrangörerna på det privata företaget Futurniture som varit 
en viktig samarbetspartner i produktionen. 

I Mah-Jong-utställningen ingår också en specialinstallation gjord av 
två Textilhögskolestudenter. Bakgrundsmaterialet fanns bland de do-
kument som varit utlagda på Riksutställningars hemsida. Där fanns 
däremot inte det tryckta manifest med fotografier som producerats i 
samband med och som ingick i utställningen. Även detta material har 
jag fått i högupplöst digital form av studenterna som gjort installatio-
nen. Med dem har även skriftväxling förts i form av e-postkontakter 
där jag fått svar på olika frågor av fördjupande karaktär.

Till skillnad från både Månadens föremål och Hästen har en väl genom-
arbetad bok producerats i anslutning till Mah-Jong. Boken heter Det är 
rätt att göra uppror: Mah-Jong 1966–1976 (Hallström Bornold 2003) och 
fungerar inte enbart som en utställningskatalog utan är mycket mer 
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fördjupande till sin karaktär. Inget sådant material har alltså publicerats 
med koppling till de två andra utställningarna.

För att försöka få överblick över vilka ansatser till genusmedveten 
integrering som tidigare gjorts på Nordiska museet har jag i det femte 
analyskapitlet inkluderat material i form av museets verksamhetsberät-
telser och redovisningar, genomgång av publikationer och samtidsdo-
kumentationer, delar av föremålssamlingen, museets årsböcker Fatabu-
ren samt mer eller mindre informella kontakter med museianställda.  

I analyserna kommer jag i anslutning till varje avsnitt att mer i detalj 
redogöra för vilken typ av material jag använt mig av och hur. Intervju-
erna, fältanteckningarna och övrigt skriftligt material har jag gått tillba-
ka till gång efter annan och vänt och vridit på när jag i forskningspro-
cessen försökt förstå vad de kan betyda. Fotografierna har framför allt 
använts som en form av visuella fältanteckningar och fungerat som ka-
talysatorer som startat minnesförloppet för sådant jag saknat eller haft 
ofullständiga anteckningar om (jfr Grahn & Brånvall 1999:61). Även 
dessa har jag återvänt till gång på gång under arbetet. 

1.3. Teori och metodologi 

1.3.1. Teoretisk feministisk nomadologi 
Kön kommer alltså att vara det sammanhållande och återkommande 
prisma jag håller upp och tittar igenom när jag ser på museivärlden 
även om andra kategorier kommer in där det är relevant, vilket redan 
framhållits. Precis som inom alla vetenskapliga discipliner existerar idag 
inom den genusvetenskapliga forskningen en mängd olika teoretiska 
inriktningar och begrepp. Beroende på vad som studeras och vilken 
kunskap som vill uppnås kan en mängd olika feministiska teorier och 
begrepp appliceras.

Feministiskt ansluter jag mig i det här sammanhanget till kontinenta-
la feministiska idéströmningar. Det är främst med inspiration av de fe-
ministiska teoretikerna Luce Irigarays (1974/1985, 1977/1985) och 
Rosi Braidottis (1991, 1994, 2002) tänkande som jag format ett metate-
oretiskt feministiskt ramverk för den här avhandlingen. Detta utgör 
den metateoretiska utsiktspunkt jag kommer att utgå ifrån i mina analy-
ser. Det är en position jag successivt kommer att utveckla i avhandling-
ens olika kapitel. 
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Rent allmänt kan jag säga är att det är en teori som öppnar upp för en 
feministiskt medveten teoretisk rörlighet. Det är en nomadisk posi-
tion36 som intar ett pluralistiskt teoretiskt förhållningssätt. Det här är 
en bred och mångfasetterad förståelseram som kan innesluta många 
teorier vilka sinsemellan kan innehålla olikheter men som har det 
gemensamt att de strävar efter att bryta reducerande stereotyper. Med 
denna metateoretiska ram vill jag öppna upp snarare än sluta till den 
feministiska kunskapssfären. Just för att världen i så hög grad är kom-
plex och mångfasetterad behövs många olika feministiskt informerade 
teorier för att kunna förstå och läsa olika betydelselager.  

Jag har alltså valt denna ingång eftersom den skapar ett användbart 
teoretiskt paraply under vilket de övriga feministiska teorier jag kom-
mer att applicera kan rymmas. Mer specifikt innebär detta att jag kom-
mer att inkludera feministiska teorier från många olika fält från både 
den internationella och nationella arenan, teorier som på skilda sätt är 
relevanta för analyser av de enskilda konkreta empiriska exemplen. 
Förutom från den kontinentala traditionen kommer olika tankegångar 
från det internationella feministiska studiefältet av teknik och veten-
skap (Feminist Cultural Studies of Technoscience)37 att finnas med, 
t ex från företrädare som Donna Haraway (1989a & b, 1991, 1993) och 
Nelly Oudshoorn (1995, 1996). Vidare kommer även tanketrådar från 
queer- och sexualitetsstudier som problematiserar en förgivettagen he-
terosexuell norm och som öppnar upp för andra läsningar att integre-
ras, t ex från Judith Butler (1990, 1993), Judith Halberstam (1998) och 
Lynne Segal (1997). Även delar av den svenska genus-
/könsmaktsforskningen kommer att inkluderas i analyserna som t ex 
resonemang i arbeten av Lena Gemzöe (2002), Catharina Thörn (2004) 
                                                     
36 En nomadisk position är en kringflyttande rörlig position. Rosi Braidotti har särskilt teo-
retiserat kring det nomadiska subjektet (Braidotti 1994). Kritik har framförts mot hennes 
sätt att använda nomadbegreppet, framför allt att hon inte tillräckligt inkluderat en diskus-
sion om den historiska konkreta belastning det bär (Gedalof 2000:337–354). Att använda 
nomadbegreppet kan emellertid ses som en appropriering, där begreppet laddas om och ges 
positiv innebörd, vilket är det sätt jag tolkar Braidottis användning på och är den mening 
jag kommer att använda begreppet i. Därutöver kan det vara värt att komma ihåg att no-
madbegreppet förutom historisk belastning fortfarande idag i många sammanhang används 
i en officiellt negativ diskurs. I Centraleuropa, däribland Frankrike, finns en öppet nedsät-
tande hållning till nomader. Här förekommer t ex förbudsskyltar som talar om att nomader 
råder under en särskild lagstiftning som liknar tilläggsskylt till trafikmärken. Det gör att 
användningen av nomadbegreppet har omedelbart aktuella politiska implikationer och att 
en medveten omladdning av begreppet blir ännu mer angelägen.  
37 Feminist Cultural Studies of Technoscience-inriktningen kommer att utvecklas utförliga-
re nedan. 
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och Anja Hirdman (2002) som på olika sätt diskuterar under-
/överordning. Detsamma gäller delar av den kvinnohistoriska forsk-
ningen som varit relevant att beakta i det här sammanhanget, som ex-
empelvis delar av Ann-Sofie Ohlanders & Margareta Strömbergs 
(2000) och Christine Bladhs (1993) tänkande. Vidare har jag också in-
kluderat delar av den maskulinitetsforskning som jag funnit vara bety-
delsefull för sammanhanget, som t ex vissa tillämpbara aspekter i An-
thony Rotundos (1993) och Claes Ekenstams (2000) arbeten. Utöver 
detta kommer tankar från det postkolonialt feministiska fältet att an-
vändas som ett led i problematiseringen av det svenskt svenska och sy-
nen på den ”etniska/etniske Andra”, vilket jag kommer att utveckla 
särskilt strax nedan.

För att tolka de många gånger vitt skilda ämnen som behandlas i de 
exempel från kulturhistoriska utställningar som kommer att analyseras, 
har jag med andra ord integrerat en mängd olika feministiska ansatser i 
en form av teoretisk feministisk nomadism. Här ovan har bara huvud-
dragen skisserats. En mera detaljerad presentation kommer att göras i 
samband med att tankeramen bit för bit introduceras i texten. 

Förutom att ovan antydda teorier kan användas för att bryta för-
minskande stereotypa gestaltningar finns trots olikheter dem emellan 
vissa gemensamma drag som dessa riktningar delar och som också varit 
vägledande för det specifika teoretiska urvalet som skett. För det första 
att kön är utgångspunkt och att det inte är ett biologiskt kön som står i 
centrum, utan det socialt och kulturellt skapade. För det andra att det 
finns en grundläggande förståelse för att kvinnor är underordnade män 
på flera plan.38 Vidare att det är relationen mellan könen som fokuse-
ras och att asymmetriska maktrelationer mellan dem problematiseras.39

Dessutom finns oftast ett emancipatoriskt syfte med, vilket innebär att 
målet är att förändra ojämlika förhållanden mellan könen.

Denna teoretiska turbulens konstruerar jag alltså inte för sakens egen 
skull, utan som jag nyss nämnt därför att världen ontologiskt sett är så 
komplex att den inte låter sig förstås utifrån en eller ett par teoretiska 
tankestråk. Med detta angreppssätt vill jag också visa något av den 
mångfald av möjligheter till genusproblematisering som existerar. Det 
handlar om att utforska gränserna för hur museer kan analyseras ut-
                                                     
38 Se t ex den återkommande statistiken från SCB t ex (2002, 2004) och den omfattande 
internationella och nationella feministiska forskning inom ämnet som idag existerar. 
39 När det gäller feministiska postkoloniala perspektiv ligger därtill också fokus på de 
asymmetriska maktrelationerna mellan den dominerande och den dominerade gruppen. 
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ifrån genusteoretiska sammanhang och om att i varje konkret situation 
försöka finna det mest användbara redskap som passar in just här. 

Termerna genus och kön kommer – vilket redan indirekt torde ha 
framgått av texten – i det följande att användas synonymt. Det som av-
ses är som antytts det socialt och kulturellt konstruerade könet.40 Även 
begreppen manligheter/maskuliniteter och kvinnligheter/femininiteter 
kommer att användas omväxlande för att beteckna samma sak.41 På 
samma sätt kommer jag också att använda begreppen könsmaktsper-
spektiv, könsteoretiskt, genusteoretiskt och feministiskt perspektiv i 
liktydig bemärkelse som övergripande beteckning för detta forsknings-
fält om inte annat anges i texten. Det är en medveten strategi jag valt 
att använda för att betona likheter mellan och användbarheten av olika 
riktningar snarare än skillnader.  

Det här är ett val jag gjort som inte betyder att jag inte anser att det 
finns sammanhang där det är absolut befogat att lyfta fram och disku-
tera skillnader mellan dessa riktningar. Det kan det göra i många olika 
kontexter. Beroende på vad det handlar om kan ett synsätt vara mer 
fruktbart än ett annat. Teorierna som jag kommer att använda är häm-
tade från det stora och divergerande feministiska kunskapsfält som idag 
existerar och är en del av den gemensamma förförståelse som forskare 
inom detta område delar, även om varje enskild forskare inte nödvän-
digtvis behöver anamma alla begreppen i sin egen forskning. Det femi-
nistiska kunskapsfältet skulle kunna liknas vid en skattkammare full av 
möjligheter som forskare i olika kontexter har förmånen att kunna 
                                                     
40 När det gäller diskussionen kring kön och genus sällar jag mig i princip till Braidottis 
(1994, 2002), Haraways (1991) och Barads (2003) syn på kroppens materialitet som en fak-
ticitet, men vilken betydelse kroppens fakticitet har är inte fast eller absolut utan i allra 
högsta grad kontingent och temporär, men kan inte desto mindre vara betydelsefull i vissa 
sammanhang. Braidotti betecknar sin position som post-postmodern (2005:169–180 och 
föreläsning vid invigningen av Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies, 
Tema Genus i Linköping 2004 09 01) medan Donna Haraway ser sig som amoderna (Ha-
raway 1992:304) vilket är en diskussion som har sin grund i synen på materialiteten och i 
Braidottis fall särskilt synen på kroppens fakticitet. Det här är en dimension jag inte kom-
mer att diskutera i det här sammanhanget eftersom det inte är kroppar i den bemärkelsen 
utan representationer av kroppar – alltså konstruktioner – som jag kommer att behandla här. 
I andra sammanhang kan jag däremot se att båda dessa synsätt är relevanta och intressanta.  
41 Jag är medveten om att begreppen kvinnlighet/manlighet ibland brukar användas exklu-
sivt för att beteckna det som empiriska kvinnor och män gör och anses vara, medan begrep-
pen femininitet/maskulinitet brukar reserveras för symboliska representationer. I det här 
sammanhanget är det givetvis de symboliska representationerna som avses men jag har 
ändå valt att använda begreppen synonymt. Detta beror bland annat på att denna skillnad 
inte tillämpades regelmässigt när några av de teoretiska ansatser som jag kommer att knyta 
an till presenterades (t ex Lundgren 1993). 
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öppna dörren till för att leta fram just det de behöver för varje specifikt 
sammanhang.  

Det är på detta sätt jag valt att utforska gränserna för hur genusper-
spektiv av skilda slag kan integreras i museikontexter. Jag vill alltså 
pröva att göra en sådan läsning utifrån en feministisk metateoretisk 
ram som bit för bit kommer att presenteras i de kommande kapitlen. 

1.3.2. Kunskapsteoretiska konsekvenser 
Den feministiska nomadologiska position som jag valt att anlägga har 
epistemologiska konsekvenser för avhandlingen. Det är som framgår 
ovan inte en statisk position jag intar i förhållande till feministiska teo-
rier utan en rörlig. Kunskap uppfattas med detta som stadd i ständig 
förvandling, eller med andra ord som processuell och som socialt och 
kulturellt konstruerad. I detta hänseende skulle den kunna ses som ut-
tryck för ett postmodernt42 förhållningssätt. Men detta är inte en posi-
tion som ska sammanblandas med en helt fritt flytande sådan, utan är 
en som är förankrad i feministisk teoribildning. Detta ska alltså inte 
förväxlas med uttryck för det som allmänt brukar betraktas som ett 
postmodernt förhållningssätt i bemärkelsen att kunskapen skulle vara 
helt flyktig och instabil, utan den kunskapsteoretiska ansats som kom-
mer att användas här skiljer sig från en sådan relativistisk hållning.  

Många feministiskt medvetna postmoderna teoretiker har kritiserat 
den totala relativism som synen på postmodernitet i ovan nämnda me-
ning medför. Donna Haraway är en av dem (1991:191ff). Hon varnar 
för farorna med både relativism och totaliserande universalism. Relati-
vismen är konsekvensen av en kunskapsteoretisk hållning som inte har 
någon explicit förankrad ”sighting” och ”siting”. Denna relativism skulle 
kunna liknas vid ett postmodernt tillstånd utan gränser. Den totalise-
rande universalismen är däremot följden av ett stabilt epistemologiskt 
förhållningssätt där en enda utsiktspunkt och ett enda sätt att se utifrån 
denna uppfattas som det ”rätta”. Denna sistnämnda hållning skulle 
kunna förstås som utmärkande för ett statiskt modernt förhållningssätt. 

                                                     
42 Begreppen postmodernitet och modernitet har i olika kontexter tilldelats skilda innebör-
der. I stora drag kan sägas att de har kommit att diskuteras på lite olika sätt inom framför 
allt två större fält. Dels inom den konst- och litteraturhistoriska sfären och dels inom en 
idéhistorisk kontext, ofta med filosofisk och vetenskapsteoretisk karaktär. I det följande 
kommer jag att använda begreppen i den vetenskapsteoretiskt och filosofiskt förankrade 
bemärkelsen. Denna ingång knyter an till Latours diskussion som jag kommer till strax 
nedan.
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Bägge inställningarna är vad Haraway kallar ”god-tricks” – gudsliknande 
illusioner – som båda återfinns som ideal inom vetenskapen. Relativis-
mens postmoderna ”sighting” och ”siting” utlovar lika bra kunskap ut-
ifrån alla utsiktspunkter, medan universalismen ger löfte om ”sann” 
och ”objektiv” kunskap utifrån en enda stabil position.

Haraway framhåller som alternativ till dessa två kunskapsteoretiska 
ytterligheter det som hon kallar ”situated knowledges” – situerade kunska-
per – som jag förut presenterat. Det är alltså en epistemologisk posi-
tion som visserligen är rörlig men inte hur som helst. Den är nomadisk 
i den bemärkelsen att den förankrar sin ”siting” – alltså varifrån utblick-
en sker – och sin ”sighting” – hur man ser utifrån denna position – på 
ett explicit sätt. Det här är enligt Haraway det närmaste vi kan tänkas 
komma något som skulle kunna liknas vid ”objektivitet”. Endast ge-
nom att explicit tydliggöra varifrån vi talar och hur vi ser världen där-
ifrån är det möjligt för andra att kunna göra sig en uppfattning om rim-
ligheten i det som framförs och som förhoppningsvis även kan inspire-
ra andra till att göra sin ”siting” och ”sighting” synlig i en fortsatt dialog. 
Den kunskap som produceras är med detta synsätt framför allt giltig i 
det specifika sammanhang som studeras men inte nödvändigtvis över-
allt och i alla sammanhang. Det innebär att kunskap aldrig på ett enkelt 
sätt kan överföras från ett område till ett annat, utan att de speciella 
förhållanden som råder på respektive fält måste tas i beaktande och 
kunskapen arbetas in och ges sin speciella utformning i varje enskilt 
fall.

Det här är ett synsätt som jag ansluter mig till, vilket alltså innebär 
att den kunskapsteoretiska utgångspunkten inte är stabil men inte heller 
helt flytande. Den är istället både postmodernt inspirerad – i bemärkel-
sen att kunskap ses som socialt och kulturellt konstruerad och i en 
ständig process – och situerad i de feministiska teorier som ovan pre-
senterats och som kommer att utvecklas vidare. 

1.3.3. Intersektionalitet 
Underordning är ofta inte bara resultat av en faktor utan av många oli-
ka faktorer som tillsammans förstärker en sådan process. Även om jag i 
den här studien valt kön som huvudfokus innebär det som redan an-
tytts inte att den här analysen kommer att stanna därvidlag. I det föl-
jande kommer även andra faktorer som klass, etnicitet, nationalitet och 
sexuell läggning att beaktas när så är relevant. Främst kommer detta att 
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gälla analyserna i kapitel 2 ”Den hemlösa kvinnan”, kapitel 3 ”Måna-
dens föremål” och kapitel 5 ”Mah-Jong”.

Viktigt att betona i detta sammanhang är att det med ett intersektio-
nellt perspektiv inte räcker med att i enkel mening lägga den ena kate-
gorin till den andra i en lång rad, utan poängen är att visa hur djupt 
sammanflätade dessa är. Det är också mycket centralt att fokus bibe-
hålls på asymmetriska maktförhållandena och att detta problematiseras 
för att inte en urvattnad version ska skapas (Lykke 2003). 

Vid studium av kulturhistorisk museiverksamhet i allmänhet är alla 
dessa grundläggande kategorier viktiga att fundera över och för tillbaka 
till den inledande frågan om vem som inkluderas och vem som exklu-
deras ur det gemensamma kulturarvet. Inte minst blir fokuseringen 
kring nationalitet och kön intressant i ett sammanhang där en nations 
största museum på den kulturhistoriska arenan bär det klingande nam-
net Nordiska museet. Namnet bygger upp förväntningar på vilka som 
kan anses ingå i det nordiskt nordiska och väcker frågor om vad det 
står för, vilket särskilt kommer att beröras längre fram.  

Intersektionalitet är en riktning som har vuxit sig stark i USA under 
framför allt 1990-talet. Det är i brytningen mellan det som räknas till 
postmodern feministisk teori, postkolonial teori, Black Feminism och 
queer-teori som denna strömning i sin nuvarande form framträder. Be-
tydelsefulla företrädare på den internationella arenan är bland andra 
Kimberlé Crenshaw (1994), Patricia Hill Collins (1998), Iris Marion 
Young (1997). Viktiga förespråkare för detta synsätt på den svenska 
arenan är Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari 
(2003), (de los Reyes & Mulinari 2005) och Nina Lykke (2003, 2005), 
som alla inspirerat mig till att använda intersektionalitetsperspektiv.  

Ett med intersektionalitet närbesläktat begrepp är transversalism 
som Nira Yuval-Davis introducerat (1997:125ff). Det som gör det sär-
skilt intressant att nämna henne i det här sammanhanget är att hon fo-
kuserat på kombinationen genus och nationell identitet, vilket även 
kommer att vara ett av de förhållanden som jag kommer att behandla. 
Nationalitet och genus är en av flera intersektioner som även t ex Hill 
Collins behandlar (1998) men hon använder begreppet intersektionali-
tet istället för transversalism, något som även jag kommer att göra fort-
sättningsvis.

De grundläggande teman inom det intersektionella området har även 
tydlig bäring på feministiskt medvetna arbeten som producerats tidiga-
re men då oftast med bara ett par kategorier i fokus samtidigt, som 
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klass och genus (Mitchell 1971; Bryld & Lykke 1980), genus och sexua-
litet (Wittig 1973; Irigaray 1974/1985; Rubin 1979), genus och etnicitet 
(hooks 1982; Trinh Minh-ha 1986/1987, 1989; Mohanty 1988).

1.3.4. STS och Feminist Cultural Studies of Technoscience 
Science and Technology Studies (STS) är ytterligare ett teoretiskt fält 
som jag hämtat inspiration ifrån. STS-fältet är en riktning som kritisk 
granskar det teknik- och naturvetenskapliga området. Thomas Kuhns 
verk The Structure of Scientific Revolution (1962) och Paul Feyerabends 
Against Method (1975) är två banbrytande verk som influerat fältet.43

Bland senare tiders företrädare kan bland annat räknas Bruno Latour 
(1987, 1993, 1999) och Madeleine Akrich (1992) vilkas resonemang jag 
kommer att gå in på särskilt i avhandlingen. 

Feminist Cultural Studies of Technoscience är ett närliggande fält 
som förutom STS-perspektiv även inkluderar feministiskt medvetna 
och cultural studies-inspirerade perspektiv.44 Framstående företrädare 
som influerat mig i det här sammanhanget är Nelly Oudshorn, Merete 
Lie och Ann Rudinow Saetnan (2002). 

Det är framför allt på två olika sätt som STS-anknytningen tar sig ut-
tryck i avhandlingen. Dels genom att med hjälp av denna riktning lyfta 
fram ontologiska och epistemologiska likheter mellan museifältet och 
det naturvetenskapligt konstruerade, dels genom att introducera ett 
STS- och Feminist Cultural Studies of Technoscience-influerat begrepp 
– skriptbegreppet, som jag strax återkommer till – som kommer att föl-
ja med analyserna i kapitlen framöver.

En parallell mellan konstruktionen av naturvetenskapliga fakta och 
konstruktionen av museiföremål kommer att göras i analysen av före-
målsförvärvet från den hemlösa kvinnan i kapitel 2 men kommer även 
då och då att framträda i de andra kapitlen. I denna läsning kommer jag 
att använda mig av tankar utvecklade av Bruno Latour. Det som gör 
Latour särskilt relevant och intressant för museifältet och etnologiäm-
net är hans användning av etnologiskt/antropologiskt fältarbete. Han 

                                                     
43 Det finns också ännu tidigare arbeten framför allt Ludwik Flecks Uppkomsten och ut-
vecklingen av ett vetenskapligt faktum som publicerades redan 1935 i Tyskland. Denna pub-
likation liknar i många stycken Thomas Kuhns arbete men har förblivit relativt okänd fram 
till senare år.  
44 För en närmare beskrivning av hur fälten Feminist Studies, Cultural Studies, STS och de 
däribland ingående överlappningarna förhåller sig till varandra, se Lykke (2002). 
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har i sina studier av teknik och naturvetenskap applicerat etnografiska 
metoder. Genom att ta med sig dem in i laboratoriet och använda dem 
där har han samtidigt teoretiskt utvecklat och utvidgat gränserna för 
fältarbete. Likt en antropolog har han följt aktanterna i laboratoriet. 
Det sistnämnda begreppet aktant använder Latour för att inkludera 
även det icke-mänskliga i diskussionen (Latour 1999:303).45 Det är 
också på det sättet jag kommer att använda termen här.  

Bland de icke-mänskliga aktanterna finns föremål. Latour infattar 
alltså tingen i sin diskussion och har som nämnts introducerat uttrycket 
”following the object” som en del av sin utvidgade fältarbetsmetod. Ge-
nom att följa dem har han visat att dessa inte på ett lättvindigt, entydigt 
och enkelt sätt låter sig fångas in för bestämning. Föremål är processu-
ella och har dels alltid haft en historia innan de stelnar till de materiella 
ting vi är vana att se omkring oss, dels har de en fortsatt existens efter 
själva stelnadsprocessen där de också förändras. Innan saker får fysiskt 
fast form finns de exempelvis i en föreställningsvärld hos den eller de 
som uppfinner dem, därefter tar de plats på ett ritbord och senare som 
delar i en fabrik etc, eller så går de ibland direkt från tanke till olika fa-
ser i en process där deras form blir alltmer stelnad i takt med att tingen 
sakta växer fram ur t ex en hantverkares händer. Även efter själva stel-
ningsfasen ingår också tingen i en ständigt pågående förändringspro-
cess. De slits, blir smutsiga, eventuellt rengjorda46 och så småningom 
kommer kanske delar att falla bort, bytas ut eller läggas till etc, tills den 

                                                     
45 Latour inför alltså begreppet aktanter för att skapa en term som inbegriper även icke-
mänskliga aktörer i definitionen. Aktanter är allt som tillskrivs agens som pågår i ett nät-
verk (Latour 1987:84, 1999:303). Vanligen används begreppet aktör exklusivt för mänskli-
ga aktörer, men även det icke-mänskliga kan ha agens, enligt Latour.  
Med ordet aktant vill han markera just detta att även det icke-mänskliga har agens (t ex tek-
niska apparater eller naturen tillskrivs påverkan av ett förlopp utan att människor aktivt be-
höver vara inblandade. Exempel på icke-mänskliga aktanter i den följande texten är tuber-
kelbakterierna i kapitlet om kampen om den hemlösa kvinnans artefakter). Vitsen med be-
greppet är att det bryter ner dikotomier och gör gränsen diffus mellan t ex människa och 
teknik, kultur och natur. Poängen med att bryta ner dikotomier är i Latours fall att det ifrå-
gasätter modernitetsprojektet, eftersom moderniteten är uppbyggd kring dikotomier. Många 
feminister har också haft denna strävan att bryta ner dikotomier i fokus, dikotomier som ju i 
allra högsta grad är förbundna med begreppen man–kvinna, kultur–natur o s v som t ex Ha-
raway, Braidotti och Lykke & Bryld uppmärksammar. Just nedbrytningen av dikotomier 
kommer att vara centralt i den här avhandlingen, vilket jag återkommer till senare.  
Latours aktantbegrepp ska inte sammanblandas med litteraturteorins aktantbegrepp med 
hjälp av vilket Algirdas Greimas utvecklat den ryska formalisten Vladimir Propps modell 
av folksagans struktur (se t ex Eagleton 1983/1996:91). 
46 Jfr t ex den ohyggligt mångfasetterade process och de ritualer som följer för att hålla 
vikten hos den internationella kilogramprototypen i Paris. 
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en gång stelnade formen inte längre går att urskilja. Föremålen kommer 
därutöver framför allt att ingå i en mängd olika sammanhang som på 
skilda sätt ger dem olika betydelser, en process som alltså förändras 
hela tiden (Latour 1987).47 Det här gäller även för museiföremål. Inte 
heller de är beständigt stelnade vare sig till form eller till betydelse. De 
har haft en historia både före och efter den initiala stelningsfasen. 
Dessutom fortsätter de att förändras även efter det att de kommer in i 
museet och framför allt har deras tillskrivna betydelser varierat såväl i 
olika kontexter utanför museet som i museet, vilket jag alltså återkom-
mer till i kapitel 2.

Det Latour gör är att visa att varken ting eller det vi uppfattar som 
naturvetenskapliga och tekniska fakta är ”neutrala” eller ”objektiva”, 
utan resultat av en interaktion mellan både mänskliga och icke-
mänskliga aktanter som skapar ett nätverk. Han visar alltså att det som 
förs fram som rena naturvetenskapliga fakta i modern mening inte är 
”rena” utan har förändrats och omformats i möten med människor 
och teknik. Det handlar istället om blandningar, hybrider, som i själva 
verket inte kan betraktas som moderna. Det moderna i denna mening 
är en omöjlighet. Det går, enligt Latour, inte att skilja det naturveten-
skapliga från det mänskliga och skapa ”rena” fakta. Tron på sådana är 
en effekt av ett modernt tankesätt, vilket alltså är en illusion. Istället för 
ett modernt synsätt förespråkar Latour ett amodernt48 som inte upp-
fattar den materiella och mänskliga sfären som åtskilda utan i ständig 
växelverkan och påverkan av varandra. 

Med detta skapar han en ny ontologi för hur världen ser ut. Den be-
står inte av ting och människor som två klart åtskilda kategorier, utan 
av hybrider – blandformer – av mänskliga och icke-mänskliga aktanter 
som binds samman i nätverk. Inom STS-fältet har Latours teoribygge 
kommit att benämnas Actor-Network-Theory (ANT). Diskussioner 
om fruktbarheten av att använda ANT som teoretiskt perspektiv har 
förts. Särskilt har kritik framförts som pekat på problem med att till-
skriva materiella aktanter samma status som de mänskliga.49

Det jag kommer att göra här är att pröva att återföra hans transfor-
merade version av etnografiskt fältarbete till ett av de områden där det 

                                                     
47 Se t ex Latours intressanta diskussion om dieselmotorn och dess historia (1987:103–
121).
48 Se not 40 för mer om begreppet amodern. 
49 Se vidare Law & Hassard (1998) för mer om ANT:s möjligheter och begränsningar.  
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en gång kom från.50 Till museifältet. Jag kommer att göra detta genom 
att försöka att frilägga de nätverk av aktanter som omgärdar en samling 
föremål på deras väg in i museet. Med detta synsätt kan även museifö-
remål ses som en blandning, en hybrid, som är resultatet av både 
mänsklig och icke-mänsklig interaktion. Museiföremål uppfattas med 
detta synsätt inte som ”rena fakta” från ”förr i tiden”,51 utan de är i lika 
hög grad som naturvetenskapliga fakta endast en illusion av att vara 
det. De har aldrig varit ”rena” utan är konstruerade hela vägen ige-
nom.52 Syftet är därmed att på ett ontologiskt plan föra en diskussion 
kring och försöka förstå vad museiföremål och därmed även historie-
konstruktion är. 

I avhandlingen kommer jag också bl a att använda Latours synsätt på 
materiella aktanter som ett analytiskt verktyg för att lyfta fram den på-
verkan även icke-mänskliga aktanter kan ha på ett förlopp. Däremot 
tillskriver jag i det här sammanhanget inte materiella aktanter samma 
status som mänskliga, utan menar att mänskliga aktanter har en form 
av intention med sina handlingar53 och yttranden och till skillnad från 
icke-mänskliga aktanter har möjlighet att göra ett medvetet val som vis-
serligen aldrig är helt fritt men som ändå är möjligt inom vissa ramar.

Från STS-fältet och det näraliggande området Feminist Cultural Stu-
dies of Technoscience har jag hämtat begreppet genusskript.54 Termen 
                                                     
50 Om Latours applicering med ett engelskt uttryck skulle kunna förstås som en “recyc-
ling” av etnografiska metoder kan min användning ses som en “re-recycling”.
51 Jfr Maria Björkroths intressanta diskussion om tiden i ”förr” (1999:85). I det följande 
kommer jag att använda uttrycket ”förr i tiden” som en twistad markering för osäkerheten i 
tidsbestämningar som knyts till historiska narrativ. Liknande ambivalens markeras fortsätt-
ningsvis även för andra begrepp genom att sätta dem inom parentes, som t ex ”objektivitet”, 
”sanning” etc. 
52 Jfr Honkanen (2005:281–295) som fokuserar på historiekonstruktion i denna artikel, 
som hon menar inte uppmärksammats tillräckligt ens av feministiska konstruktionister. Hi-
storien har även i dessa sammanhang tagits för given som en fakticitet och som intäkt för 
bevis av någonting. 
53 Det finns en omfattande diskussion inom STS-fältet kring intentionalitet, varför mitt på-
stående kanske förtjänar att utvecklas något. I grunden tror jag att det också är så att männi-
skor ofta handlar utan att ha en medveten intention. Därutöver är jag också enig med tanken 
att även icke-mänskliga aktanter kan ha en intention när det t ex gäller levande varelser som 
djur. Det speciella med det här sammanhanget är att det handlar om icke-mänskliga aktan-
ter i form av artificiella föremål som inte är levande i den bemärkelsen en organism kan 
sägas vara och att det i den här kontexten förefaller mindre fruktbart att fundera över om 
föremålens minsta beståndsdelar som atomer och kvantum har en inneboende intention eller 
inte. 
54 Termen genusskript ligger nära Steve Woolgars begrepp ”configuring the user” (se 
Woolgar 1991:59) men här accentueras inte frågor om kön lika tydligt. Detsamma gäller 
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skript introducerades av Madeleine Akrich som visat hur de som ska-
par tekniska ting inte bara producerar nya artefakter i sig utan också 
bäddar in speciella världsbilder i de nya objekten (Akrich 1992:208).55

Detta är något som så att säga följer med föremålen på köpet och kan 
vara tillkommet både på ett medvetet och omedvetet sätt. Akrich ger 
denna överskjutande betydelse som ligger inbäddad i föremålen be-
nämningen skript eller manus. Termen är hämtad från filmvärlden. 
Liksom ett filmmanus anger handlingsramarna för en film kan det 
skript som följer med en artefakt sägas staka ut den ram som de tänkta 
aktanterna kommer att använda artefakten inom och vad de förväntas 
göra med den och hur detta påverkar sociala relationer till andra (Ak-
rich 1992:208). Begreppet blir ett analytiskt redskap dels för att under-
söka hur artefakter kan främja eller begränsa relationer människor 
emellan, dels ett verktyg för att analysera förhållanden mellan männi-
skor och den materiella omgivningen.56

Skriptbegreppet har utvecklats genom att genusaspekter har inklude-
rats i flera vetenskapliga arbeten av holländska och norska feminister.57

Istället för det könsneutrala skriptbegreppet har de introducerat termen 
genusskript (genderscript) vilket jag kommer att använda här. Ett ge-
nusskript är de inskrivna normer och regler som implicerar hur kvinnor 
och män bör förhålla sig till en artefakt och sätter därmed gränser för 
konstruktionen av femininitet och maskulinitet. I de museikontexter 
som här kommer att undersökas inkluderar jag såväl föremålen som 
hela de utställningssammanhang dessa ingår i – som t ex texter, placer-
ing o d. 

Med genusskript som analytiskt verktyg vill jag synliggöra den för-
handling om könsrelaterad betydelse artefakter är involverade i, en 
kamp om vad som ska betraktas som maskulint och feminint. Vissa ar-

                                                                                                                         
Stuart Halls ”preferred meaning” (se Hall 1997/2001b:228), som jag återkommer till strax. 
Termen genusskript fokuserar alltså däremot könsproblematiken och har dessutom sin 
hemvist inom den feministiskt präglade delen av STS-fältet, – Feminist Cultural Studies of 
Technoscience – som jag i delar av avhandlingen lägger mig nära, varför jag här föredrar 
detta begrepp. 
55 Följande bygger till stor del på Oudshoorn, Saetnan och Lie (2002). 
56 Jfr Bourdieu (1984) som tidigare framfört ett liknande synsätt när han studerat formgi-
vare som kulturella förmedlare. Liksom Akrich menar han att redan i formgivningsfasen 
injiceras en framtida användares intressen, färdigheter, motiv och önskade beteenden.  
57 Se t ex Berg & Lie (1993), Oudshoorn (1995, 1996), van Oost (1995, 2000), Hubak 
(1996) och Oudshoorn, Saetnan och Lie (2002). 
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tefakter förstärker stereotypa58 representationer av femininiteter och 
maskuliniteter som legitimerar, reproducerar och förstärker asymmet-
riska förhållanden mellan könen. Andra främjar alternativa representa-
tioner av kön som minskar åtskillnaderna. Det här är vidare en för-
handling om betydelse som inte enbart handlar om de egenskaper som 
initialt lagts in i en artefakt utan detta är en process som hela tiden på-
går.59

I detta sammanhang vill jag också pröva att utvidga skriptbegreppet 
och framför allt låta det inkludera även etnicitet, nationalitet, klass och 
sexualitet. Med skript som ett brett analytiskt redskap vill jag försöka 
förstå den prägling av såväl kön, sexualitet, etnicitet, nationalitet som 
klass som vidhäftar museiartefakterna och utställningarna. 

1.3.5. Museala fakta 
Med inspiration från STS-fältet och Latours diskussion om konstruk-
tionen av naturvetenskapliga fakta har jag konstruerat begreppet musea-
la fakta. Med detta avser jag de föremål som förvärvats av ett museum 
och som genomgår vissa formaliserade ritualer för att omsider komma 
att ställas ut och därmed ingå i en eller flera offentliga berättelser. Detta 
innebär att föremålen har tagits ur sin ursprungskontext, förts in i mu-
seet, registrerats, tilldelats ett nummer, fått en kataloglapp, en hyllplats i 
magasin, för att senare placeras i en monter i en eller flera utställningar. 
Där fungerar de som vittnesbörd om något i historisk tid. 

Jag har avsiktligt valt uttrycket museala fakta för att alludera på de lik-
heter som finns med naturvetenskapliga fakta. Båda kommer att funge-
ra som bevis eller fakta för något. I det ena fallet som bevis för något i 
den sociala och kulturella sfären, medan det i det andra fallet blir bevis 
för något inom det naturvetenskapliga området.  

Termen anknyter till begreppet musealisering (Bohman 1997b:10; 
Sjöberg-Pietarinen 2004:11ff). Men musealisering betonar framför allt 
urvals- och institutionaliseringsprocessen, men däremot inte på samma 
sätt det narrativa momentet. Momentet av allmänt offentliggörande 
saknas alltså i de nämnda gängse innebörderna av musealisering. Med 

                                                     
58 Stereotypisering reducerar människor till ett fåtal enkla, essentiella karaktäristika som 
naturaliseras (Hall 1997/2001b:257). 
59 Det här är en fruktbar utvidgning av skriptbegreppet som jag utvecklat och använt även i 
ett annat sammanhang (se Grahn 2005b). 
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begreppet museala fakta vill jag alltså även inkludera det offentliga syn-
liggörandet i en musealiseringsprocess.  

1.3.6. Utställningens poetik 
Ytterligare ett analytiskt begrepp är det förut nämnda utställningens poe-
tik, ett uttryck som jag inspirerats till att använda och utveckla av Hen-
rietta Lidichi (1997:151–258).60 Mer precist avser begreppet relationen 
av en utställnings inre beståndsdelar och de prioriterade betydelser som 
delarna sammantaget pekar mot. Lidichi använder det här analytiska 
redskapet för att frilägga mer allmänna principer för hur en utställ-
ningskontext skapar mening (1997:169) medan jag gör en närläsning 
för att finna de privilegierade innebörder som skripten skapats i analogi 
med.

Att analysera en utställnings poetik innebär alltså att jag undersöker 
hur meningsproduktion – sett som praktik (poiesis) – skapas genom 
det interna ordnandet och samordnandet av separata men relaterade 
utställningskomponenter. Det handlar med andra ord om hur t ex fö-
remål, bilder, filmåtergivningar, texter, rubriker, ljudåtergivningar och 
berättarröster ”talar” med varandra. Ett budskap kan förstärkas eller 
försvagas beroende på om alla delar arbetar mot ett och samma mål el-
ler inte. Jag ser alltså till de betydelser som en utställnings inre be-
ståndsdelar skapar i relation till varandra och som styr in mot vissa läs-
ningar som blir mer troliga än andra.

Denna analys hänger i avhandlingen samman med såväl diskussio-
nen om skripten, som de i not 54 tidigare nämnda näraliggande be-
greppen ”configuring the user” (Woolgar 1991:59) från STS-området och 
”preferred meaning” (Hall 1997/2001b:228) från cultural studies-fältet. De 
läsningar av skriptbegreppen – som jag föredrar framför Woolgars ut-
tryck ”configuring the user” – som kommer att göras, kommer att ses i 
förhållande till hur de olika delarna i utställningarna talar till varandra i 
Stuart Halls Barthes-inspirerade bemärkelse (1997c:226–238) och gör 
vissa mer sannolika än andra. Många fruktbara paralleller kan dras mel-

                                                     
60 För en definition som ligger nära den här presenterade se Lidichi (1997:168). Inom mu-
seifältet har även andra som Susan Pearce (1995) använt begreppet men gett det en något 
annorlunda innebörd. Hon använder det för att analysera samlingar och insamlandet av arte-
fakter. Se även Clifford & Marcus (1986) och Karp & Lavine (1991) som också använder 
begreppet inom musealt relaterade områden. Termen har ursprungligen sin grund i Aristote-
les begreppsvärld och har använts på många olika sätt genom vetenskapshistorien.  
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lan Stuart Halls medieanalyser och analyser av hur budskap formas i 
utställningar.

1.3.7. Det kulturellt imaginära och monstermetaforen
Ytterligare några begrepp kommer att användas i avhandlingen från 
och till. Ett av dem är det kulturellt imaginära och det andra är mons-
termetaforen.  

Graham Dawson har introducerat begreppet det kulturellt imaginära. 
Det är ett brett begrepp som inkluderar hela det fält av diskurser, nar-
rativ, bilder och motiv som finns allmänt tillgängliga i vår kultur idag. 
Alltså både medvetna och omedvetna betydelselager (Dawson 1994: 
48). Här kommer jag att använda begreppet för att beteckna allmänt 
förekommande förställningar som upprepas på många olika sätt i vår 
kultur – bland annat på museer – och på så sätt påverkar vår förståelse. 
De uppfattas vanligen som självklara och naturliga. 

Monstermetaforen används inom feministisk forskning för att be-
teckna kaos, heterogenitet och instabila identiteter. Det som varken 
uppfattas som rent mänskligt eller rent icke-mänskligt, det som befin-
ner sig i gråzonen mellan natur och kultur (se Lykke 1996a:5; Lykke 
1996b:14). Monster i denna bemärkelse kan sägas utmana modernitets-
tanken i Latours mening. Det är mot bakgrund av detta som jag valt att 
använda termen här. 

Överfört till museiområdet skulle jag vilja betrakta monstruösa fö-
remål som de som befinner sig i gråzonen mellan museet och samhället 
utanför och som inte riktigt passar i någondera sfären. De som inte 
uppfattas som vardagsartefakter och inte heller som museala fakta. De 
blir gränsobjekt kring vilka det uppstår strid och förhandling om bety-
delse. De ställer frågan om vad som kan betraktas som musealt och vad 
som inte kan det på sin spets. De sätter museets grundvalar i gungning 
och, som jag uppfattar det, ifrågasätter därmed tanken på museet som 
uttryck för det moderna projektet. 

1.3.8. Förhandlingar om betydelser 
Begreppet förhandlingar om betydelser kommer att vara ett centralt analy-
tiskt verktyg i den här avhandlingen som förut nämnts. Detta är ett 
konstruktionistiskt och postmodernt sätt att förstå världen på, som in-
nebär ett förkastande av tron på nåbarheten av stabila och fasta ”san-
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ningar”. Istället pågår ständiga förhandlingar om betydelser om vad vi 
ska se, tro på, göra, tala om och anse vara viktigt. Det här är en ound-
viklig process som hela tiden pågår överallt runt omkring oss och som 
vi själva är delaktiga i, oavsett om vi är medvetna om det eller inte.  

Förhandlingar om betydelser är ett begrepp som har introducerats 
inom det socialsemiotiska området av Robert Hodge och Gunther 
Kress (1988:12). Denna förståelse har stora likheter med de 
betydelseförändringar som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe talar 
om (1985:105ff).

I museisammanhang äger förhandlingar om betydelser rum kontinu-
erligt. Artefakter och utställningar är i högsta grad delar i de spel och 
strider om förhandlingar om betydelser som försiggår. I denna avhand-
ling kommer många olika nivåer av förhandling om betydelse att be-
handlas. Dels kommer de förhandlingar om betydelser som kan ses i 
empirin att lyftas fram. Dels kommer också själva avhandlingen i sig att 
kunna ses som en del i en förhandling om betydelse av museiverksam-
het, producerad och situerad utifrån en feministiskt medveten postmo-
dern position (Haraway 1991:183–201). 

1.3.9. Reading out of context 
En annan återkommande analytisk utgångspunkt som här kommer att 
användas är en läsning som sträcker sig utöver områdets gängse grän-
ser. Den här strategin brukar benämnas reading out of context.61 Det in-

                                                     
61 Den här analytiska inriktningen har hämtat inspiration från flera områden. Den har fått 
impulser från litteratur- och teaterteori. Här har teorier av de ryska formalisterna varit vikti-
ga (Shklovsky 1990) vars bärande begrepp Bertolt Brecht (1953, 1975) utvecklade med 
Verfremdungs-begreppet. Vidare har denna typ av kritisk läsning förts vidare inom bland 
annat sciencefictionteori (Suvin 1979).  
Traditionen har också rötter i antropologin. Här finns beröringspunkter med Claude Lévi-
Strauss begrepp bricolage (1962:16–19). Även andra företrädare för antropologin har inspi-
rerat denna analytiska riktning. En av de första som introducerade begreppet out of context
var antropologen och feministen Marylin Strathern (1987:251ff).  
Inom det feministiska fältet har strategin framför allt förts vidare av Donna Haraway 
(1989:377). Rosi Braidotti har också använt denna kritiska form av läsning och pekat på att 
traditionen även har länkar till såväl Helene Cixous och Deleuze, den senare har kallat den-
na teknik deterritorialization och becoming-nomads of idea, (Braidotti 1994:36f). Senare 
internationellt exempel på denna riktning är bland annat Bryld & Lykke (2000:39, 50f) och 
inom det svenska fältet Lundberg (2001:65f).  
Här finns vissa likheter med det som inom etnologin brukar kallas exotisering och som ock-
så används för att bryta ett vaneseende (se t ex Ehn & Löfgren 1982:29). I denna mening 
förefaller det däremot inte handla så mycket om en exotisering som sätter tydliga avtryck i 
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nebär att man sammanför en välkänd sfär med en ny och främmande, 
för att lyfta fram och problematisera fenomen som tidigare betraktats 
som självklara och naturliga – eller som överhuvudtaget inte varit syn-
liga tidigare. Med denna strategi vill man med andra ord avnaturalisera 
det givna för att öppna vägar till fördjupad förståelse. 

Jag kommer att använda mig av denna strategi på flera olika sätt. 
Framför allt är det tre huvudsakliga spår som dessa läsningar kommer 
att ta. Det första innebär att jag kommer att läsa den museala empirin 
mot en fond av ett feministiskt influerat teoretiskt ramverk med inter-
sektionella fördjupningar, som jag successivt kommer att presentera 
och utveckla i de följande kapitlen. Flera av de exempel som diskuteras 
har överhuvudtaget inte haft någon genusmedveten tanke närvarande 
vid produktion eller endast en partiell och begränsad förståelse av ge-
nusperspektiv. Genom att lyfta in dessa exempel i en feministisk kon-
text blir de könskonstruktioner som applicerats avnaturaliserade och 
framstår i ett klarare sken. 

Den andra främmande kontexten som jag lyfter över materialet till är 
en STS-inspirerad sådan. Det är främst i kapitlet om den hemlösa 
kvinnans bohag som detta kommer att tillämpas. Syftet med detta är 
alltså att tydliggöra de ontologiska och epistemologiska likheter som 
finns mellan museifältet och de teknik- och naturvetenskapliga områ-
den som undersöks inom STS. Genom att göra en sådan läsning blir de 
nätverk av aktanter som omger föremålen tydliga och hur de transfor-
mations- och reningsprocesser sker som även dessa föremål genomgår.  

Den tredje läsarten med hjälp av vilken jag försöker förskjuta den 
gängse tolkningsramen är genom att göra en kartografi över dels den 
gängse museiterrängen som analyseras och dels över de alternativa för-
slag till terrängkarta som skulle kunna upprättas. Kartan som bildlig 
liknelse för museer har använts tidigare i flera sammanhang (Lumley 
1988:1; Anderson 1991/2000:163; Hooper-Greenhill 2000:16–19). Det 
är en metafor som jag i det här sammanhanget funnit fruktbar att an-
vända både för att synliggöra de rådande föreställningarna och gestalt-
ningarna men också för att öppna upp synfältet för alternativ. De kar-
tografiska liknelserna kommer explicit till uttryck i framför allt kapitel 
3, men kan även avläsas i resten av avhandlingen genom de kartor över 
den undersökta museiterrängen som i symbolisk mening uppförs. 

                                                                                                                         
forskarens slutliga text, utan som ett redskap för forskaren att applicera före själva skrivfa-
sen för att få syn på centrala teman i en välbekant empiri. 
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1.3.10. Narrativ analys 
Narratologi är läran om berättandet som ett sätt att förstå som utveck-
lats inom det humanistiska fältet i nära samband med semiotiken (Ri-
coeur 1984; Bachtin 1981). En analytisk ansats, men på metateoretisk 
nivå, som jag kommer att använda mig av här ligger nära det som Do-
nald Polkinghorne karaktäriserat som narrativ analys (1988, 1995).62

Polkinghorne skiljer mellan narrativ analys och paradigmatisk analys av 
narrativ.

Den paradigmatiska analysen, menar han, utgår från olika narrativ 
som redan anses ligga färdiga i empirin och försöker utvinna dessa. 
När de frilagts är nästa steg att tematisera och/eller kategorisera dem. 
Med detta synsätt går man från helhet till del. Intressant att lägga märke 
till är att här sker alltså en reningsprocess som liknar den som Latour 
talar om (jfr vidare Adrian 2006). Det här synsättet har många likheter 
med flera av de grundläggande principerna som en stor del av det väs-
terländska tänkandet är uppbyggt kring som rationalitet, ”sanning” och 
systematisering (jfr Polkinghorne 1995:9 ff). Museernas katalogise-
ringssystem kan ses som ett tydligt exempel på den här typen av kun-
skapsordning. Utställningar som företrädesvis bygger på en tematisk 
gestaltning kan ses som ett annat exempel på denna förståelseform.

Genom en narrativ analys däremot försöker ett vetande nås med 
hjälp av att olika empiriska element medvetet samlas, som tillsammans 
bygger upp ett narrativ som formar en historia – går från del till hel-
het.63 Det här är enligt Polkinghorne det sätt vi människor framför allt 
förstår och kan tillgodogöra oss olika delar av skeenden och företeelser 
i vardagslag. Med detta analytiska tillvägagångssätt blir det lättare att 
förstå sammanhang. En narrativ analys är alltså en som i sig bygger upp 
en berättelse där delarna tillsammans hänger ihop och bildar en histo-
ria, fast de till det yttre är olika. Det är detta analyssätt som jag här 
kommer att använda. Jag kommer alltså att skapa en berättelse av be-
rättelserna, som jag hoppas kan tydliggöra hur de underliggande skrip-
ten kan konstrueras i museisammanhang på ett sätt som öppnar upp till 
vidare förhandlingar om betydelse.

                                                     
62 Polkinghorne (1995). 
63 Polkinghorne (1995:12–21). Se även Adrian & Dam (2000) för konkreta exempel på 
dessa olika förståelsesätt.  
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1.4. Forskningssammanhang 
Det feministiska, intersektionella och STS-inspirerade sammanhang 
som den här avhandlingen relaterar till har jag delvis redan beskrivit 
ovan. Jag vill ändå återknyta till detta under denna rubrik och dessutom 
inkludera den forskning som gjorts inom både det museologiska och 
andra närliggande fält där feministiska perspektiv inkluderats. 

1.4.1. Avhandlingens teoretiska feministiska kontext 
Det feministiska metateoretiska ramverket har jag medvetet valt att 
successivt utveckla bit för bit i avhandlingens olika kapitel, dels för att 
avhandlingen i sin helhet inte ska bli för teoritung inledningsvis och 
dels därför att de bitar som teoretiskt utvecklas i kapitlen passar just 
den empiri som behandlas där och får en konkretion som är svår att 
återskapa i en inledning av den här sorten. Poängen med detta ramverk 
är – förutom att den i sig förhoppningsvis kan ge inspiration när det 
gäller genus och museiverksamhet som kan vara till hjälp inte bara vid 
forskningsanalyser utan även utställningsproduktioner – att den kan 
rymma en mängd andra mer specifika genusteorier av skilda slag som 
kan fördjupa förståelsen och tolkningarna av empirin. Även de specifi-
ka genusteorierna och exakt vad jag använt mig av kommer jag att re-
dogöra för i den takt jag introducerar dem i avhandlingen. 

När det gäller den kontinentala feministiska tanketraditionen vill jag 
nämna ytterligare ett arbete som varit betydelsefullt. Det är den ameri-
kanska feministen Alice Jardine (1985) och hennes verk Gynesis. Confi-
gurations of Woman and Modernity. Denna bok har fördjupat min förståel-
se av både den kontinentala feministiska inriktningen och hur den rela-
terar till de västerländska manliga tänkares arbeten som banat väg för 
det som brukar kallas ”subjektets död” – som Barthes, Foucault, Derrida, 
Lyotard – och det är mot denna fond som min förståelse av andra kon-
tinentala tänkarnas arbeten ska läsas.

1.4.2. Tidigare relevanta genusteoretiska arbeten om museer 
När det gäller genus och museer så har mycket litet skrivits hittills i 
ämnet.64 Trots omfattande sökningar har jag inte funnit någon omfat-

                                                     
64 Här vill jag rikta ett särskilt tack till Christina Brage, bibliotekarie vid Linköpings uni-
versitet med särskild Internetkompetens, som hjälpt mig med sökningar. 
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tande monografi där en och samma författare behandlar ämnet rakt 
igenom en hel bok publicerad vare sig i Sverige eller i världen i övrigt.65

Först och främst vill jag nämna Gaby Porters arbeten (1987, 
1988/1995, 1990, 1991a, 1991b, 1993, 1996). Hon är en av pionjärerna 
inom området men har enbart publicerat artiklar i antologier eller tid-
skrifter. Hennes sätt att tänka kring museirepresentation har inspirerat 
mig i framför allt ett tidigt skede av mitt avhandlingsarbete och hjälpt 
mig att få syn på specifika former av underordning av det som repre-
senteras som feminint på museer och jag delar hennes intresse för en 
nära nutid. Gaby Porter har i sina senare artiklarna (1991a, 1996) mer 
och mer kommit att teoretisera kring de feminina och maskulina mu-
seirepresentationerna på ett sätt som till viss del sammanfaller med 
mina utgångspunkter – som insikten i betydelsen av att bryta ett dualis-
tiskt tänkande där det manligt konnoterade notoriskt privilegieras – 
men verkar ha valt en annan teoretisk väg än den jag kommer att appli-
cera här, som i sin feministiska ansats ger intryck av att vara mer anglo-
saxiskt färgad.66 Även om Porter lyfter fram betydelsen av både de-
konstruktion och rekonstruktion stannar hennes analyser teoretiskt 
ofta vid dekonstruktionsstadiet – alltså vid en kritisk teoretisk analys av 
utställningar – sannolikt beroende på det begränsade utrymme hon haft 
till förfogande. Det gör att teoretiskt farbara vägar ur detta reducerande 
gestaltningssätt inte riktigt blir tydligt utformade och de ”goda” empi-
riska exempel som lyfts fram i den senaste artikeln från 1996 blir för 
skissartade. I det här sammanhanget hoppas jag kunna tillhandahålla 
något mer teoretiskt och empiriskt anknutna förslag till vägar ut.  

Även om jag inte teoretiskt kommer att följa Gaby Porter i spåren, 
så är hennes arbeten mycket centrala och banbrytande för detta fält. 
Gaby Porter tillhör en grupp med anknytning till Museum Studies i 
Leicester, England. Detta är kanske en av de allra mest inflytelserika 
internationella institutioner som behandlar museiämnet. Leicester är en 
av de första platser där museistudier som akademiskt ämne etablera-
des.67

                                                     
65 Det närmaste jag kommit i den vägen är Kari Losnedahls bok från 1993 som jag tar upp 
strax nedan. Den har emellertid ett förhållandevis begränsat omfång. 
66 Se t ex Porter (1996:108) där hon länkar till en anglosaxisk feministiskt inspirerad tradi-
tion med cultural studies- och litteraturkritisk inriktning. 
67 För mer ingående översikt av den internationella museologins utveckling se Palmqvist 
(1997:119–148)



”KÄNN DIG SJÄLF” 

50

Vid denna institution finns också Eilean Hooper-Greenhill som för 
närvarande är dess professor och Susan Pearce som var det tidigare 
men som idag är knuten dit som professor emeritus. Båda dessa har på 
ett allmänt plan inspirerat mig. Däremot har ingen av dem genomgå-
ende integrerat genusteoretiska perspektiv i sina arbeten. Detta uteslu-
ter inte att de i sina senare studier applicerat genusproblematiserande 
ansatser – t ex Hooper-Greenhill (2000) och Pearce (1997) – vilka jag 
kommer att hänvisa till senare. När det gäller kombinationen museolo-
gi och genusmedvetna ansatser så är detta – precis som ofta annorstä-
des – däremot annars inte särskilt framträdande vid denna institution 
annat än i de redan nämnda arbetena av Gaby Porter och alltså delvis 
förekommande hos Hooper-Greenhill och Pearce. 

I svensk kontext har Britta Lundgrens artiklar (1993, 1994) i ämnet 
varit mest betydelsefulla för mitt teoretiska tänkande. Särskilt väsentlig 
har den artikel varit där hon riktat in sökarljuset på vikten av att i mu-
seer skapa alternativa representationer av kvinnlighet och manlighet 
(1993). Detta är en tanke som fångat min uppmärksamhet och som jag 
teoretiskt kommer att fördjupa med hjälp av Deleuze, Guattari, Irigaray 
och Braidotti till en av avhandlingens bärande teoretiska principer, vil-
ket jag återkommer till senare.

1.4.3. Tvärvetenskap och feministiska teknologistudier 
När det gäller tvärvetenskapliga studier av museer med feministiskt och 
postkolonialt medvetet anlagda perspektiv är Donna Haraways studie 
”Teddy Bear Patriarchy” ett lysande exempel (1989b). Det är en kom-
plex analys av the American Museum of Natural History i New York 
som lyfter fram museets mörka historia, vilken är kantad av den vite 
koloniale mannens övergrepp på Afrikas hjärta. Det här är en tidig so-
fistikerad studie med ett intersektionellt perspektiv tydligt närvarande, 
som dessutom är tvärvetenskaplig i den bemärkelsen att en integrering 
och sammanflätning av tankar från många olika discipliner gjorts. I den 
här avhandlingen har jag tagit fasta på både det intersektionella och 
tvärvetenskapliga anslaget.  

När det gäller tvärvetenskapliga arbeten vill jag också särskilt nämna 
Brita Brenna (2002) som med sin avhandling om världsutställningar an-
lagt ett tvärvetenskapligt perspektiv med rötter i STS – med inspiration 
från Bruno Latour och John Law – såväl som en mer feministiskt in-
formerad STS med framför allt Donna Haraway. Teoretiskt knyter Bri-
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ta Brennas avhandling också an till en mängd andra områden som t ex 
kulturstudier i bred bemärkelse – med företrädare som Walter Benja-
min, Roland Barthes, Antonio Gramsci, Michel Foucault och Mike Bal 
– och inte minst till den omfattande tidigare litteratur skriven kring 
världsutställningar.

Det är främst den feministiska STS-traditionen inspirerad av Hara-
way och den latourska STS-traditionen som den här avhandlingen 
kommer att ligga nära. Kulturstudier i allmänhet kommer framför allt 
att finnas med i min avhandling som referenser i de fall de ökar förstå-
elsen av empirin och tas i så fall upp i anslutning till detta. Andra studi-
er av världsutställningar kommer jag i princip inte att referera till annat 
än i undantagsfall om förståelsen av empirin kan öka. Vidare skiljer sig 
Brennas avhandling från denna genom att hennes behandlar empiriska 
företeelser i förfluten tid. Endast korta historiska utvikningar kommer 
att göras här, där fokus som redan klargjorts framför allt är riktat på en 
nära nutid.

Ytterligare ett exempel på ett liknande arbete med historisk fokus 
men med tydligare tyngdpunkt i en intersektionell ansats är Berteke 
Waaldijks och Maria Grevers (2004) bok Transforming the Public Sphere. 
The Dutch National Exhibition of Women’s Labor in 1898. De har analyse-
rat den holländska nationella utställningen om kvinnors arbete år 1898 
utifrån ett feministiskt postkolonialt teoretiskt perspektiv med koppling 
klass och nationalitet. 

Även Nelly Oudshorn, Merete Lie och Ann Rudinow Saetnan 
(2002) har bland annat arbetat med utställningar utifrån ett tvärveten-
skapligt feministsikt STS-perspektiv. Artefakterna har varit i särskilt fo-
kus här och de har som redan nämnts utvecklat begreppet genusskript, 
vilket kommer att vara ett begrepp som i den ovan beskrivna utveckla-
de formen kommer att vara starkt närvarande i avhandlingen.68

När det allmänt gäller feministiska tvärvetenskapliga STS-inspirerade 
studier med intersektionell medvetenhet – men som inte handlar om 
utställningar och/eller museer – har den här avhandlingen i hög grad 
även inspirerats av min handledare Nina Lykkes arbeten (Lykke 1996c, 
Lykke & Braidotti 1996; Lykke 1999; Bryld & Lykke 2000 och Lykke et 

                                                     
68 Andra arbeten med museiempiri i kombination med ett ANT-perspektiv, men utan femi-
nistiska ansatser, som bör nämnas är Kevin Hetherington (1999) och Sharon Macdonald 
(2002). Båda studierna är teoretiskt för mycket inriktade på ANT för att vara fruktbara i det 
här sammanhanget. 
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al 2000). När det gäller denna inriktning ligger den här avhandlingen 
också nära min doktorandkollega Cecilia Åsbergs avhandling (2005).

1.4.4. Historisk förståelse och empirisk förtätning av museiom-
rådet
Även andra arbeten som behandlar museisektorn på ett eller annat sätt 
har på olika vis fungerat som inspirationskällor för mig, men kanske då 
inte främst på ett teoretiskt plan utan dels på ett plan som ökat min 
förståelse för utställningars och museers historiska sammanhang och 
dels på ett mer konkret empirinära plan. 

På ett allmänt museologiskt plan har Tony Bennett (1995/1999) in-
spirerat. Här handlar det framför allt om en historisk förståelse av den 
kontext som museerna i västvärlden uppstod i under 1800-talet, analy-
serade utifrån tankegångar hos Foucault, Gramsci, Bourdieu och Ha-
bermas. Men Bennett inkluderar även feministiska tolkningar i sin stu-
die som jag till viss del funnit användbara. 

I nordiska sammanhang vill jag annars särskilt lyfta fram norska Kari 
Losnedahls (1993) närläsningar av museer i trakten kring Bergen ut-
ifrån kvinnoperspektiv. Boken är visserligen till omfånget förhållande-
vis begränsad och har framför allt fokus på empiri, men är inte desto 
mindre så innehållsrik på detaljerade exempel att den förtjänar att sär-
skilt nämnas och är en av de få publikationer som koncentrerat är skri-
ven av en och samma forskare i ämnet. Den här studien vill jag lyfta 
fram som tidig empirisk inspirationskälla, som tydligt förmedlade kon-
kreta exempel på en rad problematiska könsrepresentationer av vilka 
flera liknande exempel fortfarande kan iakttas i den här studien.

I nordiska sammanhang vill jag också framhålla det som kan ses som 
den första sammanhållande läroboken i museologi inom det nordiska 
området, Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap (Amundsen, 
Rogan & Stang 2003). Här finns flera intressanta artiklar som jag 
kommer att hänvisa till.

Svenska avhandlingar som helt eller delvis behandlar museer som jag 
kommer att referera till för att fördjupa förståelsen av empirin har skri-
vits av Gundula Adolfsson (1987), Staffan Carlén (1990), Kerstin Ar-
cadius (1997b), Katarina Ek-Nilsson (1999), Jenny Beckman (2000) 
och viss mån även Anders Houltz (2003). Av dessa bör särskilt nämnas 
att Ek-Nilssons avhandling (1999) berör delvis Tekniska museets 
framväxt och civilingenjörens konstruktion av maskulinitet. I övriga 
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avhandlingar problematiseras däremot inte kön särskilt.69 Därutöver 
kommer under året 2006 Magdalena Hillström att disputera vid Tema 
Q, Linköpings universitet, på en avhandling om Nordiska museet med 
historisk inriktning. Hillströms arbete handlar förutom formeringen av 
det centrala kulturhistoriska museiområdet om den osäkerhet som råd-
de om meningen med historiebevarandet, vad målet var och hur det 
skulle organiseras i ett samhälle i snabb förvandling (Hillström 2006). 

Ytterligare en avhandling men från Åboakademi i Finland som jag 
delvis förhåller mig till, har skrivits av Solveig Sjöberg-Pietarinen 
(2004). Den behandlar museer och berör framför allt friluftsmuseer, 
men det är i första hand musealiseringsbegreppet som jag relaterar till 
här.

Eftersom en sådan stor del av empirin är knuten till Nordiska muse-
et har naturligtvis även flera historiskt beskrivande och i vissa fall även 
problematiserande arbeten av Nordiska museets verksamhet varit be-
tydelsefulla. Till den första kategorin kan framför allt många av Nor-
diska museets årsböcker Fataburen, Nordiska museets 125-årsbok (Me-
delius m fl 1998) och Staffan Carléns avhandling (1990) nämnas. Till de 
mer problematiserande framställningarna hör Bo G Nilssons avhand-
ling Folkhemmets arbetarminnen (1996) samt Stefan Bohmans bok Historia,
museer och nationalism (1997a), Cecilia Hammarlund-Larsson, Bo G Nils-
son och Eva Silvéns Samhällsideal och framtidsbilder (2004). 

Till sist vill jag också nämna två arbeten som jag uppfattar som vik-
tiga på den svenska arenan. Det första är antologin Det bekönade museet 
(Meurling & Aronsson 2005) som är den första genomarbetade antolo-
gin på det kulturhistoriska och historiska ämnesområdet som produce-
rats. Därutöver förtjänar också en annan antologi, Den feminina textilen 
(Svensson & Waldén 2005), att särskilt lyftas fram. Den är viktig därför 
att den på ett sammanhållet sätt försöker skriva en annan textilhistoria 
än den som hittills ofta varit rådande. Den skiljer sig på flera sätt t ex 
från vissa museala representationer av kvinnor och textil som jag 
kommer att behandla i den här avhandlingen. 

                                                     
69 Svenska avhandlingar som empiriskt gränsar till museiområdet som förtjänar att nämnas 
är Maria Björkroths avhandling i museologi Hembygd i samtid och framtid 1890–1930. En 
museologisk studie av att bevara och förnya (2000) och Catarina Lundströms avhandling 
Fruars makt och omakt: kön, klass och kulturarv 1900–1940 (2005) som därutöver har ett 
tydligt könsmaktsperspektiv i kombination med klass. Bägge avhandlingarna berör hem-
bygdsrörelsens historiska framväxt och ligger både till ämnet och med sitt historiska fokus 
för långt från denna avhandlings huvudstråk. 
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Sammanfattningsvis kommer den här avhandlingen till skillnad från en 
stor del av det tidigare producerade att fokusera på en nära nutid. Jag är 
alltså inte främst intresserad av hur historia skrevs ”förr i tiden” utan 
hur vi gör det nu. Den här avhandlingen kommer också till skillnad 
från mycket av det som tidigare skrivits att analysera museiverksamhet 
utifrån medvetet applicerade genusperspektiv med fokus på utställ-
ningar. Ytterligare en aspekt som skiljer det här arbetet från många ti-
digare är att jag kommer att försöka presentera en laborativ tankemo-
dell för hur man kan tänka kring dessa frågor. Och än en gång så är det 
inte de individ- eller institutionsspecifika omständigheterna som jag är 
intresserad av, utan av återkommande drag i historieskrivandet som är 
problematiska.

1.5. Akademisk situering 
Genom att i detta avsnitt så tydligt som möjligt försöka artikulera även 
min akademiska ”sighting” och ”siting” ska jag försöka att ytterligare 
klargöra utifrån vilken position jag talar. Med en bakgrund som etnolog 
och museianställd har jag under min tid med avhandlingsskrivande 
gjort en resa i tid och rum. I förhållande till Nordiska museet har jag 
förflyttat mig från en inifrån- till en utifrånposition. I relation till aka-
demin har jag rört mig från en etnologisk hemvist till en tvärvetenskap-
ligt feministisk genusorienterad miljö på Tema Genus, Linköpings uni-
versitet. Exakt vad som under resans gång tillkommit och vad som fått 
stå tillbaka är svårt för mig att själv kunna avgöra, men jag vill här peka 
på några saker som jag ändå tycker mig kunna identifiera som väsentli-
ga.

Naturligtvis är det etnologiska ämnesområdet som sådant, där mu-
seifältet ingår, fortfarande starkt framträdande i det här arbetet. Fältar-
bete och etnografisk metod finns också kvar som självklara sätt att 
närma sig ett nytt forskningsområde och texter skrivna av etnologer 
kommer lika självklart att finnas bland referenserna. På många fler skil-
da sätt, som säkert är tydligare för andra än mig själv, är jag fortfarande 
etnolog.

Men på andra sätt har jag förflyttat mig radikalt och dessutom tillåtit 
mindre uttalade ämnesområden som ingår i min tidigare utbildning att 
utvecklas och växa. När det gäller det sistnämnda tänker jag främst på 
mina studier i vetenskapsteori som jag i den tvärvetenskapliga miljö jag 
befunnit mig i på Tema Genus vid Linköpings universitet fått tillfälle 
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att knyta tillbaka till och fördjupa mig i. Det här gäller främst STS-
området där jag sedan länge burit med mig en fascination för tidiga in-
spiratörer till området som Kuhn (1962/1970) och Feyerabend 
(1975/1987). Därutöver handlar det i den här bemärkelsen också om 
ett allmänt intresse för epistemologiska och ontologiska frågor. 

När det gäller integrering av kunskap från nya ämnesområden hand-
lar det naturligtvis först och främst om den både breda och djupa kun-
skap i feministisk teori, metod och både specifikt och allmänt tänkande 
utifrån en sådan horisont som jag också haft förmånen att få ta del av 
vid Tema Genus. Detta saknades så gott som helt i min utbildning i et-
nologi. Andra områden som jag förflyttat mig mot i den tvärvetenskap-
liga miljön i Linköping och som i viss mån kommer till uttryck i av-
handlingen är cultural studies- och det psykoanalytiska fältet. 

De ovan artikulerade teoretiska perspektiven har varit de redskap jag 
använt för att välja ut just de empiriska delar av fältet som jag gjort, 
göra just de analyser som jag gjort och dra just de slutsatser som jag 
kommit att göra. Med det konstruktionistiska synsätt som jag delar kan 
vetenskapen aldrig någonsin producera en ”intressefri”, ”neutral” och 
”objektiv” kunskap.70 Oavsett om det handlar om naturvetenskap, 
samhällsvetenskap eller humaniora är det vi i bästa fall kan hoppas på 
en kunskap där de utgångspunkter som format och följt med projektet 
synliggjorts, det vill med Donna Haraway säga situerade kunskaper – 
”situated knowledges”. Kunskaper som är skapade utifrån lokala bestämda 
positioner som möjliggör för andra aktanter att fortsätta en förhandling 
om betydelse. 

Som Braidotti skriver är reflexivitet inte enbart en enskild angelä-
genhet för forskaren som sitter på sin kammare – även om det natur-
ligtvis är viktigt att fundera på hur man påverkat fältet, analyserna och 
det skrivna – utan även en kollektiv angelägenhet där diskussionen för-
hoppningsvis förs vidare av andra personer i en kommande offentlig 
dialog (Braidotti 2002:13). 

                                                     
70 Se t ex Haraway (1989, 1994, 1997), Scheibinger (1993), Bryld & Lykke (2000), Barad 
(2003), Latour (1987, 1993), Shapin och Schaffer(1985/1999) för mer om vetenskapens 
bräckliga grund. 
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1.6. Avhandlingens disposition 
Avhandlingen kan i stort som redan påpekats ses som en berättelse om 
berättelser. Den är narrativ i den bemärkelse att den har en plot med en 
början, mitt och slut (jfr Polkinghorne 1995). Det handlar om en berät-
telse om hur museer fyller begrepp som femininitet och maskulinitet 
men även klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet med innehåll på 
olika sätt och hur de konstruerar historia. Efter att skripten dekonstru-
erats kommer jag att försöka sätta samman dem igen i en ny berättelse. 

I det andra kapitlet, ”Den hemlösa kvinnan”, tar berättelsen sin bör-
jan med en föremålssamlings väg in i museet – en hemlös kvinnas bo-
hag. Här är det själva processen för hur museiföremål blir till som står i 
centrum. Föremålens väg in i museet kommer därmed att följas och de 
skript analyseras som de slutligen får i egenskap av museala fakta. Det 
är också i det här kapitlet som museiföremålens ontologiska och epis-
temologiska betydelser kommer att diskuteras explicit. Men den onto-
logiska och epistemologiska förståelse som formas här är tänkt att fun-
gera som den fond som de senare kapitlen ska läsas utifrån.

I det tredje kapitlet – ”Månadens föremål” – undersöks det vidare 
utställningssammanhang som den hemlösa kvinnas artefakter kom att 
ingå i, för att mer grundligt undersöka om de iakttagna skripten i före-
gående kapitel är tillfälligheter eller om de är återkommande och for-
mar ett större mönster. Här kommer jag att även föra in kartografin 
som metaforiskt begrepp. Kartor har tidigare använts som bilder för 
just museer.71 Här kommer jag att rita upp en översiktskarta över de 
rådande museala skripten i detta sammanhang, samtidigt som jag drar 
upp konturerna och integrerar en alternativ orienteringskarta som bär 
förslag på möjliga konstruktioner av alternativa skript som skulle kunna 
ha formats utifrån empirin. Inga medvetna genusteoretiska eller inter-
sektionella perspektiv har anlagts vare sig vid insamlingen av den hem-
lösa kvinnans bohag eller vid produktionen av Månadens föremål. 

I det fjärde kapitlet – ”Hästen” – kommer däremot utställningen 
Hästen – tyglad, piskad, älskad att undersökas som haft genus som en ar-
tikulerad utgångspunkt för produktionen sedan ett tidigt skede. Vad 
detta ges för innebörd och vilka effekter det har för formandet av de 
privilegierade skripten kommer att analyseras här.  

I det femte kapitlet – ”Mah-Jong” – analyseras utställningen Mah-
Jong Pret-a-protester. I denna utställning är skripten för såväl kön, etnici-
                                                     
71 Se t ex Lumley (1988:1) och Hooper-Greenhill (2000:16–19). 
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tet, nationalitet, klass och sexuell läggning mer nyanserade och alterna-
tiva innebörder tydligare formulerade än i de tidigare sammanhangen. 
Här försöker jag förstå vad denna skillnad kan bero på. 

Förutom att de privilegierade genusskripten kommer att sammanfat-
tas i det sjätte kapitlet, kommer mot bakgrund av detta den förut 
nämnda tentativa modell om hur genus skulle kunna integreras i muse-
ernas verksamhet att presenteras. Därefter kommer en diskussion att 
föras om hur museirepresentationerna kan förstås utifrån institutionell 
nivå. I sista kapitlet dras trådarna slutligen samman och resonemanget 
återknyts till de initialt ställda frågorna. Varje kapitel kommer att avslu-
tas med ett sammanfattande avsnitt. 

 Som en kreativ lekfull kommentar till avhandlingen har jag avslut-
ningsvis fritt format en epilog med inspiration från en av Sigmund 
Freuds tidiga topiska modeller. Den ska inte läsas med samma veten-
skapligt granskande allvar som de övriga delarna, utan som en metafo-
risk lek där museet bildligt talat får ta plats på divanen. 
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Kapitel 2. Den hemlösa kvinnan 

2.1. Inledning 
Museer är som antytts visuella platser och kärnan i deras verksamhet är 
föremålen, artefakterna. Det är dessa som gör museerna unika. De ut-
gör i stort grunden för vad som kan visas. Vilka föremål ett museum 
samlar har stor betydelse, men också hur de samlas in, vad som händer 
dem på vägen och vilket sammanhang de kommer att ingå i. Det är fö-
remålen, deras vandring in i museet och kontexten jag här kommer att 
fokusera.

De frågor som kommer att diskuteras är: Vad händer på vägen när 
föremål plockas ur sin ursprungliga kontext och slussas in i ett museum 
för att ingå som en del i museets officiella samling? Vilka likheter finns 
mellan konstruktionen av naturvetenskapliga fakta och dessa museifö-
remål? Vad händer med de privilegierade berättelserna om kön när fö-
remålen ställs ut och hur hänger detta ihop med ett västerländskt binärt 
tankesätt och idén om moderniteten? Vilka andra föreställningar, för-
utom genus, finns närvarande och hur är gränserna för dessa konstrue-
rade?

I det här sammanhanget vill jag alltså pröva att utvidga skriptbe-
greppet och låta det inkludera även etniska och klassrelaterade aspek-
ter. Med skript som ett brett analytiskt redskap vill jag försöka förstå 
den prägling av såväl kön, etnicitet som klass som vidhäftar några mu-
seiartefakter.

2.1.1. Latour: Boyle – Hobbes – modernitetens chimär 
Som en allegori över Bruno Latours syn på konstruktionen av tanken 
på det moderna projektet vill jag beskriva museivärlden. Många röster 
om modernitetens mening har gjort sig hörda genom åren.72 Det syn-
                                                     
72 I stora drag kan begreppet modernitet som nämnts sägas ha behandlats på lite olika sätt 
inom framför allt två större fält. Det ena som kommer att behandlas här är en idéhistoriskt, 
filosofiskt och vetenskapsteoretiskt förankrad diskussion om föreställningen om modernite-
ten. Den andra är konst- och litteraturhistorisk och kommer inte att beröras. Denna ingång 
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sätt som jag här vill ta fasta på bygger på det Latour för fram i sitt arbe-
te We have never been modern (1993).73

Latour utgår från Shapin och Schaffers klassiska analys av de två ve-
tenskapsmännen Robert Boyles och Thomas Hobbes konfrontationer i 
1600-talets England i boken Levianthan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle 
and the experimental life. Det Shapin och Schaffer gör – till skillnad från 
tidigare vetenskapshistoriska studier av detta – är att de frilägger både 
den vetenskapliga praktiken och dess religiösa, politiska och kulturella 
kontext och visar den bräckliga grund både Boyles och Hobbes per-
spektiv bygger på. De avtäcker de nätverk av mänskliga och icke-
mänskliga aktanter som är i omlopp (Shapin & Schaffer 1985/1989). 

Latour går ett steg vidare i sin analys och gör en läsning där den dis-
kussion som fördes mellan dessa två vetenskapsmän på 1600-talet kan 
ses som en vattendelare för den uppdelning i en naturvetenskaplig och 
en mänsklig sfär som fortfarande existerar, inte minst inom universi-
tets- och forskningsvärlden. Latour menar att de i denna ordstrid – 
som handlade om hur det inbördeskrig som uppkommit i kölvattnet av 
den s k engelska revolutionen bäst skulle lösas – utvecklade en av 
grundprinciperna som föreställningen om moderniteten vilar på. Det är 
en grund som bygger på en tro att det existerar två ontologiskt sett 
skilda zoner: en mänsklig – som Hobbes ses som företrädare för ge-
nom sin övertygelse om suveränens särställning – och en icke-mänsklig 
– där Boyle får spela en huvudroll genom sin tro på suveräniteten av 
objektiva vetenskapliga fakta. Kultur och natur ges sken av att styras av 
helt skilda principer och praktiker som inte är överförbara. Zonerna 
bör inte beblandas med varandra. Genom denna åtskillnad framstår 
vart och ett av de vetenskapliga områden som är knutna till respektive 
fält – naturvetenskap och samhällsvetenskap/humaniora – som för-
medlare av objektivt sann vetenskap. Det ena området skapar rent na-
turvetenskaplig kunskap och den andra rent social/kulturell kunskap. 
Det är i debatten mellan Boyle och Hobbes som denna demarkations-
linje skapas. En demarkationslinje som alltså gett upphov till en av de 
bärande principerna i idén kring det moderna tänkandet – föreställ-
ningen om den sanna objektiva kunskapen.  

                                                                                                                         
har valts därför att många museer har skapats mot bakgrund av grundantaganden som ett 
modernt tänkande i denna bemärkelse bygger på, med bland annat en positivistisk kun-
skapssyn.  
73 Se även Haraway (1992:329f). Jag har också hämtat inspiration från Ludwik Flecks tidi-
ga arbete (1935/1997) även om jag inte valt att explicit använda dennes vokabulär här. 
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Steg för steg visar Latour att denna gräns är artificiell och att inga rent 
naturvetenskapliga eller rent sociala fält existerar. Det naturvetenskap-
liga innehåller en rad moment som är sociala till sin karaktär och tvärt-
om. I själva verket går fälten inte att skilja åt. Bara genom rening och 
transformation är illusionen om det moderna möjlig. Modernitetens 
chimär är det som Latour siktar in sig på och mot bakgrund av att mo-
derniteten aldrig existerat i sin rena form, drar han slutsatsen att vi ald-
rig varit moderna.  

För att få syn på den hybridisering av natur och kultur som Latour 
talar om uppmanar han oss att inte bara storögt låta oss bländas av det 
färdiga resultat som vetenskapen producerar, utan gå in i laboratorierna 
och undersöka och vara delaktiga i hur vetenskapliga fakta produceras.

Jag har här valt att närma mig en annan praktik – den som försiggår 
på museer – men med samma intention som Latour. Istället för att 
nöja mig med att betrakta ett antal föremål i glasförsedda museimont-
rar, har jag velat följa några föremål in i museet och se vad som händer 
på vägen när de förvandlas från vardagsartefakter till det jag valt att 
kalla museala fakta. På samma sätt som kvävda små djur i Boyles glas-
försedda vakuumpump utgjorde bevis för naturvetenskapliga fakta, kan 
föremål i en museimonter läsas som evidens för historiskt sociala fakta, 
d v s vara museala fakta.

Med inspiration från Latour har jag kommit att betrakta museet som 
ett laboratorium. Naturligtvis inte som ett säte för skapande av det som 
kallas naturvetenskapliga fakta men väl som ett laboratorium där det 
som ofta benämns vårt kulturarv föds. Samma renings- och transfor-
mationsprocesser som Latour menar äger rum i laboratoriet försiggår 
också i ett museum. På samma sätt som naturvetenskapliga fakta pro-
duceras i laboratoriet, förvandlas vardagsartefakter till museala fakta i 
museet. Här sker en renings- och översättningsprocess av tingen. Det 
som framför allt inte finns med – det som ofta verkar ha försvunnit 
från museimontern – är inblandningen av alla aktanter som kantat ting-
ens väg inne i museet. Föremålen i montern ger ofta intryck av att vara 
en orörd, okomplicerad och avklarnad avspegling av något utanför mu-
seets väggar, något som liksom av en osynlig hand har plockats in i 
museet. Men bakom ligger en process där företrädare för både Hobbes 
och Boyle varit involverade. Vissa delar behålls. Annat transformeras, 
ibland till oigenkännlighet eller väljs bort. En stor del läggs till. Men i 
slutändan är det oftast bara rena museala fakta som syns i montrarna. 
Det problematiska med att museers konstruktion av historia i allmän-
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het är osynliggjord,74 är att det förstärker uppfattningen av museer som 
förmedlare av ”objektiv sanning” och för vidare ett positivistiskt tän-
kande som tidigt karaktäriserar tanken på ett modernt projekt. 

 Vidare är också likheterna mellan en museimonter och Boyles va-
kuumpump påfallande. En viktig beståndsdel av vakuumpumpen var 
den glasglob där det som kom att uppfattas som naturvetenskapliga 
fakta placerades. Museimontern är också en glasförsedd enhet där det 
som kommit att betraktas som museala fakta satts in. Bådadera är ge-
nomskinliga och betraktaren kan se ting inuti dem, saker som blir vitt-
nesbörd om något annat och mer som överskrider föremålen i sig. 
Skillnaden är att i det ena fallet handlar det om ett bevis för något som 
sägs tillhöra den naturvetenskapliga sfären. I det andra den mänskliga.  

Sammanfattningsvis är inte bara liknelsen mellan Boyles vakuum-
pump och en museimonter slående, utan också vägen dit. Men låt mig 
inte helt gå händelserna i förväg. Låt oss återvända till museerna och se 
hur föremålen kan förstås som färgade av idéer från ett tidigt modernt 
tankesätt.

2.2. Museer och det moderna projektet 
Museer ses ofta som uttryck för det moderna projektet (Hooper-
Greenhill 1992; Bennett 1995; Amundsen & Brenna 2003).75 Likheter 
mellan kulturhistoriska museer och föreställningen om moderniteten, 
som jag kommer att beröra här, handlar på en nivå om hur museerna 
och några av de centrala institutionerna formats och växt fram sida vid 
sida samtidigt som tanken på det moderna projektet började spridas 
och tillta i styrka.76 Museerna har härvidlag tagit in och integrerat både 
                                                     
74 T ex tas detta upp av Bengt Lundberg och Per-Uno Ågren (1999). Valet av historiere-
presentationer verkar på flera ställen inte ifrågasättas särskilt ofta, utan tas likt läroböckers 
berättelse för givna (Lundberg & Ågren 1999:79). Diskussioner kring autenticitet döljer 
många gånger frågor om urval och historiekonstruktion. I lärarutbildningen finns t ex inget 
obligatoriskt moment för kritisk läsning av museers källmaterial på samma sätt som tid-
nings- och mediekritik.  
75 Se även t ex Pearce (1997), Arcadius (1997a och b), Ek-Nilsson (1999), Hetherington 
(1999), Ravin (2000) och Hooper-Greenhill (2000). 
76 Arne Bugge Amundsen och Brita Brenna lyfter i sin inledande artikel i boken Museer i 
fortid og nåtid (2003:20f) även fram museernas koppling till det moderna som uttryck för 
kollektiva rörelser för att förstå historien, samtiden och framtiden, vilket är en intressant 
aspekt som jag emellertid inte kommer att fördjupa mig i här. Särskilt intressant är deras 
diskussion om museernas och det moderna projektets ambivalenta förhållande till dåtid, 
som samtidigt innefattar både drag av distansering och attraktion.  
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metoder, begrepp och synsätt som är formade och utarbetade inom ett 
naturvetenskapligt präglat fält och bär tydlig prägling av positivism. 
Museerna gjorde dessa verktyg till sina och de utgör fortfarande på 
många sätt stommen i den museala verksamheten. Men på en annan 
nivå berör likheten också på ett grundläggande plan de mönster och 
matriser jag i det följande kommer att visa att det finns spår av i musei-
utställningar än idag, för att skapa berättelser om hur det var ”förr i ti-
den”. Det är förlegade mallar från en annan tidsepok som lyfts fram 
och som tycks styra berättelserna. Bland annat innehåller de föråldrade 
skript för vad som anses vara kvinnligt och manligt och hur kvinnor 
och män bör vara. Obsoleta tankefigurer som mejslats ut i en tidig mo-
dernt influerad föreställningsvärld tenderar att etsa sig fast ända in i 
nutiden.

Museernas framväxt i Sverige sammanfaller med etableringen av en 
rad humanistiska ämnen och var i flera fall intimt sammankopplade 
med dessa. Ett exempel är etnologiämnet, som utvecklades med Nor-
diska museet som bas genom den Hallwylska professuren som var och 
fortfarande är förlagd till museet (Beckman 2000:93ff). Ett av de ge-
mensamma dragen för både museernas och ämnenas uppbyggnad var 
att de tog till sig och integrerade naturvetenskapliga sätt att presentera 
sitt material (Arcadius 1997b:121; Carlén 1990:86, 102–106; Nerman 
1946:199). Ett exempel på detta är typologiska utställningar av benbitar 
och spjutspetsar presenterade i en evolutionistisk utvecklingskedja (jfr 
Adolfsson 1987:12). Den första textilavdelningen är ett exempel från 
Nordiska museet, där materialet uppordnades i typserier för att karak-
terisera olika utvecklingsstadier (Carlén 1990:109f). Själva ordet mo-
dern var intimt sammankopplat med den tidiga museiprofessionen. Att 
vara modern ansågs vara det eftersträvansvärda inom yrkesgruppen 
(Hillström 2003:63). Drag av positivism finns med andra ord inbyggda 
i museerna redan tidigt (Hooper-Greenhill 1992, 2000). 

Man skulle kunna tro att positivismens inverkan enbart hört till mu-
seernas förflutna och att det idag inte längre finns några spår av detta. 
Förvisso har mycket hänt under det gångna seklet men detta tänkande 
är på flera sätt en del av museiverksamheten. Hur föremålen hanteras, 
namnges och registreras, hur samlingarna är uppbyggda, systematisera-
de och tillgängliggjorda, vad som visas i utställningar och hur detta är 
utformat är några exempel där positivismen lever kvar. Ibland framförs 
även en tro på möjligheten att kulturhistoriska och historiska museer 
kan producera ”sann” och ”objektiv” kunskap om historien (Adolfsson 
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1987:130–160; Porter 1988/1999:119, 1996:108; Adolfsson & Lund-
ström 1991:2; Bohman 1997a:34, 51, 69; Andersson & Vilhelmsson 
2001:34, 39). Museets uppgift uttrycks ibland av anställda som att till-
handahålla fakta (Lundberg & Ågren 1999:27). Hur vanligt detta syn-
sätt är vet jag inte. Jag vill ändå tro det tillhör undantagen, för genom 
åren har många andra berättelser och perspektiv gjort sig gällande.77

Även om det hade varit intressant att närmare kartlägga hur rester av 
ett tidigt modernt tänkande lever kvar bland dem som arbetar på mu-
seer idag, ligger en sådan individcentrerad studie utanför ramarna för 
denna avhandling. Intressant på ett mer allmänt plan är däremot den 
överenskommelse museet har med samhället utanför, det med vilket 
institutionen kommunicerar. Som bland andra Hooper-Greenhill påpe-
kat är tron på museet som en privilegierad plats där ”objektiv” kunskap 
om det förflutna produceras fortfarande en av de vanligaste föreställ-
ningar som ordet ”museum” idag genererar hos besökare ( Hooper-
Greenhill 2000:151; Desai & Thomas 1998:1). 

Oaktat om museianställda är aldrig så medvetna om mångtydigheten 
i framställningen av sociala och kulturella fenomen finns det ändå of-
tast ett oartikulerat fördrag mellan besökarna och institutionen som 
präglar relationen. Detta fördrag liknar i viss mån det som finns mellan 
vetenskapsmännen och de människor som tar del av forskningsresulta-
tet. Den som tar del av vetenskapliga resultat förväntar sig att veten-
skapsmännen som producerat dem inte hittat på dem. På samma sätt 
räknar inte heller en museibesökare med att möta hopdiktade och allt-
igenom fabricerade iscensättningar av en svunnen tid på ett kulturhi-
storiskt eller historiskt museum. Tvärtom är överenskommelsen mellan 
samhället i övrigt och vetenskapsmännen såväl som musieanställda att 
bägge grupperna förväntas förse samhället med fakta som äger ”san-
ningshalt”. Visserligen kan utställningsproducenten ta sig större friheter 
i framställningssättet men en kärna av sanning förväntas ändå finnas.

I museimontern finns inte alla moment, alla tolkningar och översätt-
ningar som gjorts med, utan bara vissa delar av ett ofta brokigt förflu-
tet. Som slutresultat konstrueras en offentlig kollektiv berättelse om 
                                                     
77 Intressant är Amundsens och Brennas diskussion om att museernas sanningsanspråk 
kanske ska ses som uttryck för äkthet och autenticitet och inte som ”objektivitet” (2003:21). 
Här uppfattar jag att det ena synsättet inte nödvändigtvis behöver utesluta det andra. Det 
skulle kunna existera en tro på autenticitet och en tro på ”objektivitet” samtidigt. En utvid-
gad diskussion kring detta skulle vara intressant att föra, men det finns inte utrymme att 
fördjupa detta i det här sammanhanget. I det följande har jag valt att fokusera på museers 
outtalade överenskommelser med besökarna. 
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vårt förflutna. Men detta sker oftast till priset av att vissa beståndsdelar 
av kontexten och de många mänskliga och icke-mänskliga aktanternas 
inblandning osynliggjorts eller transformerats.

När det gäller konstmuseer kan däremot inte samma överenskom-
melse sägas finnas mellan besökaren och institutionen som på ett hi-
storiskt eller konsthistoriskt museum. Roland Barthes har uppmärk-
sammat den betydelseförskjutning som kan ske när ett fotografi publi-
cerats i olika tidningar. Den tolkning som privilegieras är starkt bero-
ende på tidningens karaktär (Barthes 1977:15). På samma sätt laddas ett 
föremåls betydelse av den institution som de ställs ut i. Museer av olika 
slag har ibland en tendens att behandlas lika i klump. Men i det här av-
seendet vill jag påminna om den väsentliga skillnad som föreligger mel-
lan å ena sidan historiska och kulturhistoriska museer och å andra sidan 
konstmuseer. Ett konstmuseum förväntas förevisa konstnärers subjek-
tiva representationer. Få besökare torde vänta sig att finna ”objektivt 
sanna” bilder av en verklighet här.

När det gäller kulturhistoriska och historiska museer tar Brita Bren-
na (2002:19–22) i sin avhandling om världsutställningar upp en intres-
sant aspekt som kan fördjupa förståelsen kring varför den här typen av 
utställningar tros kunna förmedla mer ”objektiva”, ”trovärdiga” och 
”sanna” bilder av verkligheten. Hon pekar på artefakternas betydelse 
för detta. Föremålen blir ”ovedersägliga” genom att de är synbara bevis 
från en tidigare historisk tid. De förstärker den imaginära ”sanningshal-
ten” hos det som visas genom sin materialitet och fysiska närvaro. Det 
är ofta saker som specifikt går att härleda till andra tider och andra 
händelser. Sakerna har bevisligen ”varit där”, i en annan historisk tid. 
De är ”the real things”. När de i en utställning placeras in här och nu ska-
par de just genom sin obestridliga fysiska existens och koppling till 
dåtid samtidigt en förstärkt verklighetseffekt – inte bara för sig själva 
som objekt – utan även för hela det narrativ som de sätts in i. Tingen 
skapar alltså och förstärker ”objektivitets”-, ”sannings”- och ”verklig-
hets"-intrycket hos den nutida tolkningen av historien. Artefakterna får 
med andra ord en betydelse som överskrider sig själva. Detta uppfattar 
jag vara det i grunden speciella med historiska och kulturhistoriska mu-
seers föremål och det som framför allt skiljer den här typen av museer 
från konstmuseer. 

När det gäller historiska konstmuseer är det subjektiva konstnärliga 
uttrycket däremot inte alltid lika entydigt närvarande. En antik grekisk 
vas är t ex både ett föremål som ”varit där” och ett konstföremål. Ge-
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nom att medvetet ställa ut sådana föremål kan mycket intressanta ut-
ställningar formas. Några av de mest spännande konstutställningarna 
med integrerat och uttalat könsmaktsperspektiv har under senare tid 
producerats just på ett historiskt konstmuseum, Nationalmuseet i 
Stockholm – t ex Se upp! Om bildförståelse och visuell kommunikation; Krop-
pen. Konst och vetenskap; och Konstnärspar runt sekelskiftet 1900 – och inte 
ett renodlat historiskt eller kulturhistoriskt museum. Här har det histo-
riska konstmuseet använt en ingång och ett tonfall som vanligen åter-
finns hos kulturhistoriska och historiska museer. I framförallt utställ-
ningen Kroppen har konst även blandats med museala artefakter utifrån 
en medvetet perspektiviserad horisont. Men utställningarna ger med 
detta emellertid inte intryck av att förmedla historiskt stabila ”sanning-
ar” i lika hög grad som många historiska och kulturhistoriska utställ-
ningar, utan snarare nutida tolkningar av förfluten tid. Det här beror 
delvis på en medveten artikulering av perspektiv i utställningarna, men 
skulle också kunna förstås som ett uttryck för de skilda förväntningar 
en besökare bär med sig till ett konst- respektive histo-
riskt/kulturhistoriskt museum. Marken verkar så att säga vara bättre 
förberedd på ett konstmuseum för en förståelse av att historieskriv-
ningar alltid är nutidens konstruktion, eftersom detta är en överens-
kommelse som konstmuseet sedan länge har byggt upp med besökar-
na.

När det gäller andra exempel på blandningar av konst och historiska 
artefakter är länsmuseerna särskilt intressanta, eftersom de ofta både är 
ett konst-, historiskt konstmuseum och kulturhistoriskt/historiskt mu-
seum på samma gång, men problematiken är delvis en annan än på ett 
konst- eller historiskt konstmuseum. På ett länsmuseum används vissa 
lokaler ibland till konstutställningar och ibland till historiska/kultur-
historiska exposéer. En del utställningar kan också göra anspråk på att 
samtidigt vara både kulturhistoriska/historiska och konsthistoriska som 
t ex Östergötlands länsmuseiutställning om Heliga Birgitta (2003). Pro-
blem kan då lätt uppstå med tolkningar av sådana utställningar om det 
inte tydligt framgår att det handlar om en historiekonstruktion. Över-
enskommelsen med besökaren i en sådan här miljö är redan laddad 
med historiskt och kulturhistoriskt tyngda ”sanningsanspråk” som lätt 
kan ta överhand och styra tolkningen. Om detta inte leder till en bok-
stavstrogen förståelse av att det som skildras är en ren spegling av ske-
enden i förfluten tid, så kan i varje fall valet av läsning lätt bli alltför 
diffus och osäker för att vara givande. 
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För att återknyta till historiska och kulturhistoriska muser, så tycks där 
finnas en större benägenhet att en illusion uppstår som ger sken av att 
museet förmedlar en ”sann” och ”objektiv ” kunskap om hur vår hi-
storia sett ut. Museet för med detta aktivt vidare idén om möjligheten 
med det moderna projektet. Men precis som Latour visat att vetenska-
pen aldrig varit modern i den mening att en vetenskapligt objektiv kun-
skap om tingen i sig själva kunnat separeras från det sociala, så går det 
heller inte att frigöra artefakter på museer från den sociala kontexten 
och skapa institutioner som berättar ”rena", ”sanna” berättelser om 
något ”där ute” som tillhör historien. Med Donna Haraway skulle man 
istället kunna säga att museerna ägnar sig åt ”story telling practices”. En ut-
ställning är bara en av många tänkbara versioner. Föremålen kan ses 
som materiella-semiotiska noder, det vill säga språkligt betydelsebäran-
de, konkret materialiserade knutpunkter runt vilka förhandlingar om 
betydelser sker (Haraway 1989, 1991:200f). 

2.3. Den hemlösa kvinnas boplats 
Den empiriska utgångspunkten här är en hemlös kvinnas tillhörighe-
ter.78 Dessa artefakter utgör den materiella-semiotiska nod runt vilken 
en lång rad av förhandlingar om betydelser har kommit att äga rum. 
Under december 2000 och januari 2001 var en del av dessa ting till-
sammans med en text utställda i en monter på Nordiska museet och 
presenterades som Månadens föremål för denna period.

 I montern är två resväskor staplade på varandra. Ovanpå står två 
ljusstakar, en penna, en bok, en fickkniv, en tändare och en liten par-
fymflaska prydligt placerade. Vid sidan av väskorna står tältpinnar och 
framför ligger en svart sopsäck, två coca-colaburkar och en hästsko 
och en plastpåse är också synliga. Allt är ljust och fint ordnat. 

Det är en renad version som lyfts fram, där en annan ordning och 
också en annan innebörd är skapad.79 Visserligen fanns en viss ordning 

                                                     
78 Det följande bygger på: egna erfarenheter som initialt ansvarig museiintendent för för-
värvet, intervju gjord med dåvarande slutgiltigt ansvarig intendent för förvärvet och tillika 
nuvarande avdelningschef Lena Palmqvist, Nordiska museet, samtal med fotograf och nu-
mera även sektionschef Mats Landin, Nordiska museet, och vidare på genomgång av ar-
kivmaterial, kataloglappar samt bilaga till inventarienummer 325.657–325.847. 
79 Här talar jag i första hand om den uppställning som presenterades i Månadens föremål.
En annan version som innehöll nästan alla föremål visades i en utställning i samarbetspro-
jektet Staden – himmel eller helvete 1998, samvetsgrant ordnade enligt de skisser över bo-
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i tältet men den har bara en svag likhet med detta arrangemang. Inga av 
de högar av gamla kläder som skyddat mot kylan när den första snön 
kom finns med. Här är allt torrt, fint, ljust och upplyst. Löven och grä-
set som fyllde tältgolvet, de söndertrasade skumplatsbitarna som låg 
här och var och av den allmänna oordning som förut fanns syns inga 
spår.

Inte heller utställningstexten antyder att det kan ha sett annorlunda 
ut. Det närmaste den kommer detta, är en redogörelse av att det inne i 
tältet fanns bitar av en madrass. Dessa anges dock vara ”utlagda”, vilket 
förstärker intrycket av prydlighet och ordning, precis som kläder som 
”förvarades” i säckar. Delar av de ordvändningar som står i texten före-
faller vara hämtade från Mats Landins och mina fältanteckningar. Det 

                                                                                                                         
platsen som museet har. Därutöver täcktes en hel vägg av uppförstorade fotografier från 
hemlösa människors boplatser i ett samtida Stockholm. Jag vill nämna detta men har valt 
att inte gå in på denna närmare av flera anledningar. Även om denna uppställning innehöll 
större delen av bohaget och placeringen av sakerna låg närmare de uppteckningar museet 
har, är detta naturligtvis också en rekonstruktion som ställer samma frågor som ovan om 
vilket ögonblick det är som ska frysas för evigheten och om gränserna och fruktbarheten för 
museer att utgå ifrån och skildra det ”autentiska”. En utställning kan ju t ex lika gärna for-
mas utifrån en idé som epistemologiskt sett explicit är grundad i ett teoretiskt perspektiv 
istället för utifrån ett material med dokumentära anspråk som en institution händelsevis 
äger.  
Ytterligare ett skäl till att jag valt att inte fokusera på Staden – himmel eller helvete är att 
föremålen ännu inte var förvärvade av museet när utställningen gjordes, d v s inte museala 
fakta, utan räknades som rekvisita. När det gäller denna utställning finns heller inget som 
tyder på att konstruktionen av genusskripten varit mer nyanserade där än de som senare 
kommer att presenteras i uppställningen i Månadens föremål. Delar av utställningstexter till 
cd-guiden i Staden-utställningen som jag tagit del av lyfter t ex fram att den hemlösa kvin-
nan misshandlats av sin sambo, vilket antyder att offerrollen kan ha varit mer framtonad i 
detta sammanhang än i Månadens föremål, som jag återkommer till. 
Utöver detta skulle det bli alltför omfattande att detaljstudera även denna utställning här. 
Ännu en anledning till mitt val är att jag fått kännedom om var i museet materialet från ut-
ställningen befann sig – vilket ännu inte arkiverats så sent som i april 2006 – i ett alltför 
sent skede av mitt avhandlingsskrivande. 
Att valet fallit på att undersöka uppställningen i Månadens föremål beror dessutom på att 
jag i nästa kapitel kommer att analysera detta fenomen i sin helhet. Att jag funnit just denna 
företeelse intressant beror inte minst på att den kan ses som en koncentrerad version av mu-
seets självbild över sitt kollektiva minne som är mer långsiktig än en enskild utställning av 
tillfällig karaktär, som Staden – himmel eller helvete. Jag återkommer till mer om detta val i 
nästa kapitel.  
En av huvudpoängerna med att diskutera föremålens väg in i museet fram till montern är 
sammanfattningsvis att på ett ontologiskt och epistemologiskt plan visa hur innebörder för-
skjuts när en artefakt förflyttas från en kontext till en annan och blir historia i ett museum. 
Ett annat intressant exempel på ett objekt vars innebörd försköts när det införlivades i ut-
ställningssammanhang tas upp i Anders Houltz avhandling (2003) där en smälthammare 
öppnades upp för nya betydelser när det dekontextualiserades vid Göteborgsutställningen. 
Utställarna gjorde den till historia, de skapade ett historiskt monument (2003:200). 
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för sammanhanget intressanta är att det framför allt är dessa ordnings-
beskrivande termer som fritt överförts till utställningstexten, medan 
annat som förmedlar ett mindre ordningsamt intryck underkommuni-
cerats. I tältet liksom i museet verkar allting vara ordnat och var sak ha 
sin speciella plats. En ny estetik har blivit en ordnande princip.  

Det smutsiga madrassvaret, med trasiga hål där brunfärgade fläckar 
kontrasterade mot skumgummits gula ton, syns inte och inte heller den 
tomma salamiförpackningen på golvet med bäst före datum 26 11 96 
eller den nästan tomma burken med färdiggjord potatissallad. Föremå-
len på resväskorna stod inte heller där, utan på en aluminiumbox som 
exkluderats i museiuppsättningen. De urdruckna coca-colaburkarna får 
däremot finnas med, men inte sprutan och porrtidningen som också 
låg på golvet. 

En renad och transformerad bild av en hemlös kvinnas bohag i utställningen Månadens föremål på 
Nordiska museet. Från vardagsartefakter utanför museet har de förvandlats till museala fakta. 
Foto: Mats Landin, ©Nordiska museet. 

Syn- och intrycksfältet är beskuret. Vissa delar finns kvar medan andra 
är bortplockade. Det är en reducerad bild av den hemlösa kvinnans 
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boplats som finns kvar, där föremålen i museikontexten placerats mot 
en fläckfri fond. En renad och översatt berättelse har tagit plats i en 
museimonter. 

Uppställningen i montern blir en symbolisk representation för den 
hemlösa kvinnans boplats. Vissa ting finns alltså med, medan andra har 
valts bort. Och det som saknas är framför allt en djupare kunskap om 
vad tingen betydde för kvinnan som en gång ägde dem och alla turer, 
transformationer och möten med mänskliga och icke-mänskliga aktan-
ter som föremålen gått igenom på sin väg in i museet. Resultatet i mon-
tern skulle med Polkinghornes terminologi kunna ses som en paradig-
matisk form av kunskapssyn, alltså en som renats och där bara vissa 
delar är synliga i slutresultatet (jfr Polkinghorn 1995:9f). 

Hur har denna historia kommit till? Vilka nätverk av mänskliga och 
icke-mänskliga aktanter kan spåras på väg in i museet? Hur skapas mu-
seala fakta och förstärks myten om det moderna museet? Vilka likheter 
i förhållande till Boyles och Hobbes diskussion kan urskiljas – den dis-
kussion som Latour visat banade vägen för modernitetstanken?  

Många turer har gått innan föremålen kom så långt som till montern 
jag just beskrivit. I mitten av 1990-talet då jag arbetade på Nordiska 
museets Dokumentations- och forskningsavdelning, blev fattigdom 
och hemlöshet synlig på ett mycket påtagligt sätt i Stockholm. Tiggan-
de människor satt här och var i tunnelbanan och vid varuhus, omgivna 
av hela sitt bohag som rymdes i några plastpåsar. Men det var inte detta 
som museet dokumenterade, utan ganska ofarliga och trevliga företeel-
ser som nutida bröllop, tågluffare mm. Det var många medelklassdo-
kumentationer, med viss slagsida åt unga människors liv och leverne 
(Silvén 2004a:212f). Vid ett planeringsmöte föreslog jag att vi skulle in-
leda ett projekt om hemlöshet och eftersom avdelningen tidigare varit 
inne på frågan om det problematiska med trevlighetsforskning, så 
fanns grundläggande enighet om att denna trend borde brytas.  

Med detta togs första steget till ett projekt som gavs namnet Samhäl-
lets skuggsida och fick dokumentationsnummer D 379 och registrerades 
i den gröna liggaren.80 Till detta projekt kopplades ett halvår senare 
                                                     
80 Här kan jag i efterhand se att det hade varit en fördel om jag hade haft kunskap att utar-
beta ett teoretiskt ramverk som bl a dels problematiserat och funderat lite mer kring själva 
projektbenämningen – titeln väcker frågor om skuggsida enligt vems synsätt– och dels det 
val av fokus på kvinnor som projektet kom att få och problematiserat varför detta var vä-
sentligt. Detta hade jag i det läget inte kunskaper nog att göra, men det och mycket annat 
hade så här efteråt varit att önska. Det betyder inte att jag förkastar idén som sådan men ser 
att det varit en vinst för projektet om det redan tidigt hade fått en skarpare kontur. Annette 
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den fotodokumentation som föregick och låg till grund för insamlingen 
av den hemlösa kvinnans bohag. Med numret och inskrivningen sker 
en första inskription i den långa transformeringsprocess som följer (jfr 
Latour & Woolgar 1979/1986:45, 88f och Latour 1999:306). Begreppet
inskription refererar till alla transformationer genom vilka något mate-
rialiseras till ett tecken, en arkivalie, ett dokument eller ett spår. Latour 
och Woolgar har i sin tur överfört termen från Derrida (1976/1998) 
och Dagognet (1973). Den sistnämnde har bl a betonat att inskription 
är en mer basal aktivitet än skrivande. 

Ungefär ett halvt år efter att projektet startade, integrerades den nyss 
nämnda fotodokumentationen som speglade hemlösa människors bo-
platser på initiativ av en av museets fotografer, Mats Landin (Grahn 
och Landin 1998). Den fick ett eget nummer, D 384. Allteftersom det 
fotografiska materialet växte fram formades en önskan om att införliva 
en sådan boplats i samlingarna, detta för att balansera museets nämnda 
dominans av harmlösa och gemytliga föremål i sin samling. 

Fotografen hade funnit en lämplig boplats, ett tält omgivet av stora 
trafikleder invid Norra Stationsgatan i Stockholm, men likväl dolt för 
alla förbipasserande. Han hade tagit en första kontakt med en kvinna 
som bodde där och presenterat museets önskan om förvärv för henne. 
Inget blev emellertid bestämt vid denna tidpunkt. Fotografen och jag 
spenderade senare många timmar i närheten av tältet under flera dagar i 
kylan för att åter försöka få kontakt med henne. Ingen människa syntes 
till i tältet när vi var där, men nästa gång märkte vi att någon varit på 
platsen. Och så fortsatte det.  

Historien går vidare till Alla helgons afton, en förkortad arbetsdag. 
Vid arbetsdagens slut lämnar jag mina arbetsmässiga åtaganden, medan 
fotografen tar en extra tur förbi tältplatsen på väg hem. Den kvinna 
som bor i tältet är där. Han får kontakt med henne. Hon är villig att 
sälja tältet till museet. Kvinnan och fotografen åker till museet och 
hinner precis fånga avdelningschefen som jobbar över. Ett kvitto skrivs 
och kvinnan får pengarna. Föremålen är nu museets officiella egen-
dom.

Kvinnan ville själv inte vara med när föremålen samlades in men fick 
skjuts av fotografen in till Stockholm city. Han gjorde en miniintervju 
under bilturen där hon berättade spridda delar av sitt liv både före och 
under perioden av hemlöshet, men också delar av sina visioner om 
                                                                                                                         
Rosengren, som tog över detta projekt när jag slutade på museet, har emellertid på ett före-
dömligt sätt fortföljt detta till en början lite oskarpa projekt.  
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framtiden.81 Hon hade tidigare jobbat på kontor under flera år, vilket
hon kom att tänka på vid besöket i arbetsrummet på museet. Under
denna tidigare arbetsperiod blev hon slagen av sin pojkvän som stod för
lägenheten, varför hon flyttat hem till föräldrarna. Hon saknade egen
lägenhet men bodde periodvis i ett torp i skogen. I det numera förvärvade
tältet hade kvinnan bott i tre månader tillsammans med sin nuvarande
pojkvän. Hon tycker att hon lever ett intressant liv. Hon är friare än de
flesta och behöver inte stiga upp klockan sju på morgonen. Men livet är
hårt, särskilt för tjejerna. Nyligen hade hennes pojkvän slagit henne med
en livrem i ansiktet på Vasagatan mitt framför ögonen på en polis, vilket 
gjorde att han blev gripen. När hon sitter i bilen har hon blåmärken
runt ögonen och näsan. Hon berättar också lite om hur hon får ihop
pengar att leva av. Hon verkar ta vara på saker som folk slängt i sta-
dens soprum, samlar lastpallar och säljer dessa samt får tag på kläder
från UFF:s klädinsamlingscontainrar som vid den här tiden stod upp-
ställda på många platser. När det gäller framtiden väntar hon på att få
en lägenhet och säger att hon då ska bryta upp från det liv hon lever
och börja om på nytt. Hon nämner också att hon har en affärsidé hon
då skulle kunna ägna sig åt. Hon skulle vilja samla in vad andra slänger
för att sedan sälja det vidare. Den sistnämnda visionen är något som
jag återkommer till och diskuterar vidare i kapitel 5. Det knyter på ett
mycket konkret sätt an till en av de representationer som finns i en helt
annan utställning som analyseras i det kapitlet. Innan de är framme i 
city lämnade kvinnan ett telefonnummer till sin syster. Vid korsningen
Sveavägen/Kungsgatan steg hon ur bilen och försvann i folkvimlet. 

                                                     
81 Det här materialet har som tidigare nämnts kommit till min kännedom först sedan en
kortare artikel på detta tema publicerats i antologin Det bekönade museet (Grahn 2005a).
När jag fick möjlighet att ta del av materialet i D 384 första gången hösten 2003 fanns inte
alla dokument i arkivkapseln. I och med att materialet inte slutarkiverats, verkar det alltså 
inte vara säkert att det som samlats i kapslarna är fullständigt vid alla tillfällen. I april år 
2006 har materialet visserligen uppordnats, men fortfarande inte slutarkiverats, vilket är nio 
år efter själva insamlingstillfället. 
Överfört till diskussionen om artefakter som museala fakta skulle man kunna säga att de här 
arkivalierna ännu inte blivit museala fakta. Berättelsen kan ses som ett exempel på det nät-
verk av aktanter som interagerar inte bara med föremål, utan också med arkivalier på väg in 
i ett museum. 
Att jag till sist fick ta del av hela materialet medför att uppgifterna kan bli mer detaljerade 
och nyanserade i denna textversion och att tillägg till diskussionen kan göras, t ex i form av 
de tankar och drömmar kvinnan har gemensamt med många av oss som inte är hemlösa. 
Det innebär därutöver att faktauppgiften har reviderats om exakt var i Stockholms innerstad 
kvinnan hoppade ur bilen och lämnade den kända historien. 
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De sistnämnda stegen skedde mycket hastigt och på ett sätt som jag 
inte var förberedd på. Min plan var dels att intervjua kvinnan om fö-
remålen och om hennes liv, dels att om hon så önskade förmedla kon-
takt med släktingar, frivilligorganisationer eller sociala myndigheter. Så 
blev det nu inte. Jag hade inte kunnat föreställa mig att jag inte skulle 
vara med när kontakten med kvinnan togs och när museet skulle samla 
in artefakterna, och hade därför inte fört detaljerna i denna plan vidare 
till de andra. Sett i efterhand bar jag vid den här tidpunkten en naiv 
modern tro på att jag själv skulle kunna förmå att kontrollera händelse-
förloppet. Naturligtvis misslyckades jag med det.  

En som har diskuterat tron på möjlighet till total kontroll är Donna 
Haraway. Det är en illusion att tro att detta är möjligt. Att tro det är att 
inta en ”god-trick position”, – ett fåfängt försök att placera sig i en guds-
liknande position – vilket är en omöjlighet eftersom allt inte kan förut-
ses eller kontrolleras (Haraway 1991:191–193). Den riktning händel-
serna kom att ta var i många hänseenden olycklig, men inte desto min-
dre blev slutresultatet att när kvinnan lämnade bilen med pengar i 
handen lämnade hon också den hittills kända historien i berättelsen 
kring dessa artefakter. 

Den text som senare länkades till föremålen i Månadens föremål ger 
däremot intryck av att det i museet finns säker kunskap om kvinnan 
som en gång haft dessa artefakter i sin ägo. Av det samtal som fotogra-
fen hade med kvinnan i bilen finns märkligt nog inte många spår i tex-
ten. Däremot står bland annat att hon var på väg att överge tältet som 
var trasigt när museet köpte det, eftersom det snart skulle bli vinter och 
kallt. Men tältet hade varit trasigt en lång tid innan museet kom på tan-
ken att köpa in det. Vinterkylan var redan ett faktum och snön hade då 
hunnit ligga vit på marken ett par gånger. Om kvinnan verkligen skulle 
ha övergett boplatsen om inte museet kommit in i bilden, är det för-
modligen ingen förutom kvinnan som vet. Och som jag förut nämnt 
saknas också helt ingående kunskap om vad föremålen egentligen be-
tydde för kvinnan. Både fotografen och jag försökte på olika vägar fin-
na kvinnan igen. Kontakten med systern ledde ingen vart och alla 
andra försök var också fruktlösa. Den fram till idag sista kontakten 
museet hade med henne var när hon försvann i folkvimlet.  

Men trots att kvinnans egen berättelse saknas har ändå en metabe-
rättelse tagit form som kan läsas i utställningen Månadens föremål. En 
transformation i många steg har skett. Vissa delar finns med och andra 
inte. Annat verkar ha lagts till. Som vi ska se kommer föremålen att bli 
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en knutpunkt där kampen mellan olika innebörder utspelas, där vitt 
skilda aktanter är inblandade. Hur detta skedde ska jag nu berätta steg 
för steg och likt Latour försöka följa mänskliga och icke-mänskliga ak-
tanter.

2.4. En kamp om innebörder 
Fotografen återvände samma Alla helgons afton till boplatsen och sam-
lade in alla saker. Allt var mer eller mindre blött, så föremålen lades 
upp och spreds ut för tork på en vind i ett hus, Grindstugan, i närheten 
av själva museibyggnaden. Påföljande arbetsdag påbörjades den serie 
av inskriptioner som ännu pågår. Det första fotografen och jag gjorde, 
var att försöka rekonstruera hur sakerna varit placerade i tältet och jag 
upprättade en första förteckning av föremålen, som senare skrevs in i 
en liggare för nyinkomna men ännu inte förvärvade ting. Detta skulle 
bli den sista hand jag som museitjänsteman lade vid föremålen. Av oli-
ka anledningar lämnade jag museet för nya arbetsuppgifter och en kol-
lega tog över det som nu blivit ett ärende i en museal mening. 

Fastän inga föremål ännu kommit in i själva museibyggnaden börja-
de ganska snabbt rykten spridas på museet om en monstruös82 före-
målssamling på vinden i Grindstugan. Det pratades också om att denna 
kaotiska ansamling kanske skulle bli ett förvärv och därmed komma att 
ingå i museets officiella samling. Ett motstånd mot att ta in sakerna 
växte fram bland vissa delar av museipersonalen. Det hade kommit 
fram att en spruta fanns bland föremålen, visserligen utan kanyl, men 
det började antydas att det fanns en smittorisk av gulsot. 

Två läger utvecklades: ett som förespråkade ett förvärv och ett annat 
som var emot. Överfört till Latours terminologi skulle lägren kunna 
benämnas Hobbes- respektive Boyle-falangen. Pro-sidan som var för 
förvärvet lyfte framför allt fram de sociala aspekterna som främsta or-
sak till att museet skulle ta in sakerna och kom därmed att ligga Hob-
bes närmast. De framhöll vikten av att museets samlingar speglar vill-
koren för alla samhällsskikt, även de mindre materiellt burgna. Kontra-
sidan förde däremot fram en rad olika orsaker med naturvetenskaplig 

                                                     
82 Jfr den förut presenterade feministiska användningen av monstermetaforen, som överfört 
till museiområdet skulle kunna ses som ett bildligt uttryckt för föremål som befinner sig i 
en gråzon mellan att vara vardagsartefakter och museala fakta. 



DEN HEMLÖSA KVINNAN 

75

anknytning – som gulsotsrisken – som skäl för att inte ta in föremålen 
och kom med detta att ligga nära Boyle i sin argumentation.  

De här karakteriseringarna är inte absoluta. Som framgår nedan kom 
båda grupperna stundtals att använda argument från såväl det naturve-
tenskapliga som samhällsvetenskapliga/humanistiska fältet, precis på 
samma sätt som Latour visat att även Boyle och Hobbes gjorde. Innan 
jag går vidare vill jag också tydliggöra att jag inte är ute efter att peka ut 
individer eller grupper, utan att visa på mer generella mönster som 
många av oss ingår i utan att vara medvetna om det förrän möjligen 
långt senare.

Vid samma tidpunkt men på annat håll, händer saker som ska kom-
ma att påverka föremålens vara eller inte vara. I Dagens Nyheter skrivs 
ett antal artiklar om tuberkulosens utbredning i Östeuropa och sprid-
ningsrisken i Sverige. Tuberkelbakterierna kan överleva många år under 
de mest oväntade förhållanden. Boyle-sidan – som är emot – tar till sig 
dessa naturvetenskapligt grundade fakta, knyter dem till den hemlösa 
kvinnans bohag och sprider sedan dessa argument. Trots att ingen vet 
om föremålen verkligen skulle vara smittade med tuberkulos tar denna 
tanke fart. Att kopplingen saknas stryks över och så har en ”sanning” 
om tuberkulos i museet uppstått, som i själva verket mest liknar Hob-
bes tal om den osynliga etern (Latour 1993:23).83 En tuberkelvind – 
alltså en icke-mänsklig aktant – förväntas komma att svepa över muse-
et och personalen om sakerna förvärvas. De tillsynes naturvetenskap-
ligt grundade argumenten med tuberkulosbakterierna visar sig inte vara 
särskilt naturvetenskapliga. En föreställning tycks plötsligt ha blivit 
verklig.

Resultatet blir att frågan som först handlat om gulsot glöms bort och 
transformeras till en om tuberkulos. Frågan kan i och med detta sägas 
ha vidgats och växt i omfång. Faran för att drabbas av gulsot gällde 
bara det fåtal personer som kanske skulle kunna bli stuckna av en even-
tuell kanyl. Föreställningen om tuberkelbakterien blir däremot en ak-
tant som nu hotar hela museet. Det hela har blivit en arbetsmiljöfråga 
av stora mått. 

Motstrategin från dem som ville ta in tältet och inventarierna var så-
dan att man beslutade att inte förvärva sakerna. I varje fall inte på en 

                                                     
83 Hobbes vägrade acceptera att utrymmet i Boyles vakuumpump verkligen var tomt när 
luften pumpats ut. Han hävdade envist att där ändå måste finnas något som han kallade eter, 
ett begrepp som av fysiker även kommit att användas långt senare, för att beteckna ett tom-
rum som inte uppfattas kunna vara helt tomt. Se t ex Eriksson (1983/1986:163f).
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gång. Istället bestämde man sig för att låta sakerna ingå i ett samarbets-
projekt med några andra museer. Museet hade vid den här tidpunkten 
ett samarbete med flera andra museer kring staden som livsrum och 
planen var att ta in föremålen som en del av ett samfällt utställnings-
projekt. På så vis skulle sakerna neutraliseras och bana väg för dem in i 
magasin och museimontrar, som en av företrädarna för pro-sidan ut-
tryckte det. Motståndarsidan skulle så att säga successivt vänjas vid 
tanken på att den hemlösa kvinnans vardagsartefakter kunde vara mu-
seala fakta. Här handlar det om att påverka de mänskliga aktanterna.

Hos Hobbes-sidan har en översättning ägt rum genom olika inskrip-
tioner. Från hemlös kvinnas boplats, över arkivnummer och liggaren 
som del i projektet Samhällets skuggsida, har det vidare transformerats 
och spritts till del i samarbetsprojektet Staden – himmel eller helvete. In-
skriptionerna har sakta men säkert fört föremålen allt närmare museets 
kärna.

Nu sker ytterligare två saker simultant som förflyttar artefakterna i 
samma riktning. Sakerna förs rent fysiskt närmare museibyggnaden ge-
nom att de tas ner från vinden i Grindstugan, packas ner i ett antal 
plastsäckar och förs över till Fotoavdelningen, som visserligen inte hel-
ler ligger i själva museibyggnaden men i ett annat hus som har högre 
officiell status än Grindstugan. Det andra är att ett aktivt arbete vidtar 
för att ta reda på hur tuberkelbakterierna – etervinden – inte bara kan 
neutraliseras utan också oskadliggöras. Och som vi strax ska se kom-
mer de att föra in icke-mänskliga aktanter som hör det naturvetenskap-
liga området till. 

Allt detta händer medan motståndarsidan för upp frågan i museets 
hierarki, upp till styresmannen. Här för Boyle-falangen in en mänsklig 
aktant i sin strategi, vilket lite tillspetsat kan föra tankarna till Hobbes 
suverän (Latour 1993:28).84 Styresmannen ger motståndarsidan sitt 
stöd. Han kan inte ta ansvar för en eventuell smittspridning av tuber-
kulos. Hobbes etervind har blivit alltmer reell, när aktanter blandas.

I sökarbetet med hur man oskadliggör tuberkelbakterier når Hob-
bes-sidan en viss framgång när de kommer i kontakt med en läkare 
som arbetat i länder där tuberkulos existerar. Att oskadliggöra tuber-
kelbakterier är inget problem, menar han i telefon. Man tar bara ut sa-
kerna i solen och låter dem vädra. Då dör bakterierna. Det här såg ut 
                                                     
84 I sin politiska filosofi förespråkade Hobbes en enda suverän makthavare, som han ger 
namnet Leviatan, som ledare för en stat till vilken innevånarna överlät sin makt. Endast på 
detta sätt ansåg han att en stabilitet och ett lugn kunde skapas (Latour 1993:28). 
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att bli ett genombrott för pro-sidan, men när läkaren fick frågan om 
han kunde skriva ett intyg om det han just sagt, blev det stopp. Så långt 
kunde läkaren inte tänka sig att gå.

Men en annan lösning hittades. Man fann en firma på Tjörn, som 
tog hand om infekterat material från sjukhus. De åtog sig att gamma-
stråla alla föremålen och på så sätt rena dem. Hobbes-sidan fraktade så 
ner alla sakerna till västkusten. Där genomgick de gammastrålning och 
var nu så renade att de skulle kunna tillåtas att komma in i museet och 
delta i utställningen Staden. Där sattes tältet upp enligt skissen. Så seg-
rade Hobbes-falangen över Boyle-sidans tuberkelvind med naturveten-
skapliga metoder. Men märk väl att sakerna ännu inte fått status som 
inmärkta museiföremål, även om de varit med i en utställning. Men 
museala fakta är med detta på god väg att skapas.

Nu följer ett förlopp där ja-sidans aktanter mer eller mindre medve-
tet involverar fler och fler mänskliga aktanter på sin sida för att vinna 
striden och lyckas väl med sitt arbete. Dels kommer konstnären Mirjam 
Bäckström in i sammanhanget. Hon råkade se den tillfälliga utställning-
en Staden på museet, tyckte projektet var spännande och fotograferade 
tältet som en del i sitt konstnärskap. Detta fotografi lät hon sedan ingå 
i en installation på Moderna museet. Utställningen gick sedan vidare till 
Venedigbiennalen. Boplatsen har nu förflyttats och spritts till konst-
världen. Sara Arrhenius såg utställningen och recenserade den i Dagens 
Nyheter. Senare skrev hon även en artikel om denna i Mirjam Bäck-
ströms utställningskatalog. Aftonbladet (Bydler 1999a) och Expressen
gjorde även de recensioner av utställningen och en artikel skrevs i Nor-
dic Art review (Bydler 1999b). Vidare togs exemplet upp av en av ja-
sidans anhängare vid en föreläsning85 under Museiveckan. Föreläs-
ningen ingick i ett tema som handlade om hur museer hanterar svåra 
saker, vilket Samdok startat ett större projekt omkring.86 Inom samma 
projektram producerades senare utställningen Svåra Saker av Riksut-
ställningar, i vilken ett av föremålen från den hemlösa kvinnans bohag 
ingick som Nordiska museets bidrag – dock utan att vara officiellt för-
                                                     
85 Gemensamt arrangerad föreläsning av Samdok – som jag förut presenterat som de kul-
turhistoriska museernas sammanslutning för samtidsinriktad insamling, dokumentation och 
forskning och som har sitt sekretariat förlagt till Nordiska museet – och Nätet kvinnor – 
museer – d v s nuvarande Föreningen för genusfrågor i museerna, som också introducerats 
tidigare. 
86 Initiativ till Samdok-projektet Svåra saker togs av Eva Silvén, vid denna tidpunkt ansva-
rig för Samdok-sekretariatet på Nordiska museet och Anders Björklund, dåvarande chef för 
Sjöhistoriska museet. 
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värvat. Det var en nästan tom ask som en gång innehållit potatissallad, 
som i ett senare skede aldrig kom att förvärvas av museet, vilket jag 
återkommer till vid diskussion om konstruktionen av klasskript längre 
fram. Spridning och införlivande av nya arenor genom olika transfor-
mationer fortsatte alltså. 

Nu hade uppmärksamheten kring tältet blivit så stor att ja-sidans fö-
respråkare ansåg att tiden var mogen för att aktualisera frågan om för-
värv på museet. Frågan förbereddes och alla föremålen förtecknades på 
förvärvslistan. Ännu en inskription läggs till de tidigare. 

Men nej-sidan har fortfarande anhängare. Innan slutgiltigt beslut 
hunnit tas i frågan om förvärv ställer de krav på att allt material med en 
beräknad livslängd på mindre än tio år inte kan tas in. De lyckades 
emellertid inte. Ja-sidans anhängare hade blivit för många. Alla föremål 
förvärvades nu inte, men det mesta. De smutsiga madrassbitarna, några 
batterier och den nästan tomma burken med potatissallad tillhör det 
som inte togs in. År 1999 skedde det officiella förvärvet och i decem-
ber 2000 blev delar av förvärvet, som nämnts, Månadens föremål. En del 
av den hemlösa kvinnans vardagsartefakter förvandlades med detta 
fullt ut till museala fakta.

Vad föremålen betydde för den hemlösa kvinna är det alltså ingen 
som vet, men en ny historia har skapats. Det som avspeglas i montern 
ger sken av att en orörd del av verkligheten lyfts in i museet, men så är 
det inte. Precis som Latour visat att vi aldrig varit moderna i den be-
märkelsen att vi kunnat separera natur och kultur och skapa rena na-
turvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga fakta, så har museet 
aldrig varit modernt i den bemärkelsen att det kunnat skapa rena muse-
ala fakta. Med Haraway är föremålen en materiell-semiotisk nod i ett 
nätverk av mänskliga och icke-mänskliga aktanter. De är hybrider som 
konstruerats av komponenter från sammanhang belägna både utanför 
och innanför museets väggar. Men så länge som detta inte är artikulerat 
framstår museet som en naturlig del av föreställningen om det moder-
na projektet. När reningsprocessen strukits ur berättarmanuset för-
svinner de ideologiska och politiska ställningstaganden som ligger bak-
om både förvärv och berättelse. En myt i Barthes mening är skapad 
(Barthes 1969:156). En fiktiv gräns mellan museet och världen i övrigt 
har dragits upp. En paradigmatiskt87 präglad sanning som kallas kul-
turarv har konstruerats.  

                                                     
87 Jfr Polkinghorne (1995). 
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2.5. Museer, modernitet och kön 
Förståelsen för berättelsen kan fördjupas när andra omständigheter ad-
deras. Vad händer när vi går vidare och problematiserar utifrån köns-
aspekter? Hur ser bakomliggande genusskript ut – den eller de matriser 
för representationen av kvinnlighet/manlighet och kvinnor/män som 
finns inbyggda i denna utställningsgestaltning (Oudshoorn et al 
2002)?88 Och vad har detta för koppling till föreställningen om moder-
niteten?

Här lämnar jag berättelsen om föremålens väg in i museet – proces-
sen – och övergår till att undersöka det renade resultatet – d v s pro-
dukten, de museala fakta – som valdes till Månadens föremål december 
2000 och januari 2001. Föremålen i glasmontern är sedan länge utbytta 
mot andra. Som jag tidigare nämnt finns alla föremål som ställts ut sam-
lade på Nordiska museets hemsida (www.nordiskamuseet.se). Där finns ett
fotografi av monterarrangemanget inklusive utställningstexten. Där finns
också ytterligare fotografier som adderats samt referenser till litteratur i 
ämnet. Det sistnämnda fanns inte i montern och inte heller på hemsi-
dan förrän år 2004. De har lagts till för att fördjupa förståelsen av sam-
manhang. Den officiella berättelsen har med andra ord utvecklats, 
tydliggjorts och förfinats genom åren. Genom den hemlösa kvinnans 
bohag har alltså delar av en av kvinnas liv synliggjorts. Men hur ser det-
ta offentliga narrativ ut? 

Föremålen talar inte för sig själva. Kontexten runt omkring styr den 
eller de läsningar som kommer att privilegieras. Hur delarna har satts 
samman, själva görandet eller utställningens poetik blir därför avgöran-
de, som tidigare klargjorts. Rubriken är mycket viktig för vilken läsning 
som görs av en bild eller en samling arrangerade föremål. Detta har 
bland annat framhållits av Roland Barthes (1977), se även Hall 
(1997/2001b:228). Barthes har pekat på att rubriken förankrar bilden 
med ord och avgränsar det antal läsningar som är möjliga. Rubriken är 
en huvudnyckel till förståelse av det som framställs. Det är en första 
                                                     
88 Än en gång vill jag påminna om att termen genusskript ligger nära andra benämningar, 
men att termen fokuserar både könsproblematiken och har liksom övriga teoretiska ut-
gångspunkter i detta kapitel sin hemvist inom den feministiskt präglade delen av STS-fältet, 
– Feminist Cultural Studies of Technoscience – varför jag här föredrar detta begrepp. Se 
vidare not 54. 
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ingång och huvudsaklig vägledning till läsningen. Därför är det angelä-
get att undersöka denna i det här sammanhanget.  

Rubriken för Månadens föremål lyder: ”En hemlös kvinnas tillhörigheter.”
Den är fetstilad. Ordet hemlöshet är centralt för den karakteristik som 
ges. Detsamma gäller könstillhörigheten. Här handlar det om en kvin-
na. Beteckningen ”hemlös” är intressant därför att det antyder att här 
saknas något. Och detta något som saknas är ett hem. Och den som 
lider brist på ett hem är en kvinna. 

Att som kvinna sakna ett hem är i vår kultur inte att lida vilken brist 
som helst. Det är en genomgripande avsaknad som på djupet tycks gri-
pa tag i och ifrågasätta detta att vara Kvinna.89 I de moderna berättel-
serna har kombinationen Kvinna och hem en särställning (Thörn 
2004:61). Hemmet utgör där ett centralt tema i konstruktionen av 
Kvinnan och Kvinnligheten. Kopplingen mellan hem och Kvinna har 
ofta framställts som oreflekterat självklar. I den berättelsen har hemmet 
blivit en oupplöslig del av alla kvinnors identitet. Catharina Thörn visar 
i sin avhandling att delar av denna berättelse fortfarande lever kvar i 
många officiella narrativ om hemlösa kvinnor. De hemlösa kvinnorna 
har inte endast förlorat en bostad utan också en väsentlig del av sin 
identitet i och med att de berövats ett hem (Thörn 2004:102). I denna 
bemärkelse blir den hemlösa kvinnan ett offer. 

Detta narrativ förstärks av en bild på museets hemsida som är info-
gad nedanför fotografiet med de prydligt staplade kappsäckarna.90 Den 
föreställer den icke-arrangerade boplatsen. I grenverket på ett av träden 
framför tältet hänger delar av något som ser ut att ha varit ett klädes-
plagg. En tillskrynklad, tom, röd platspåse med ett tryck som föreställer 
en glatt vinkande Musse Pigg ligger slängd på backen med några löv 
över. Flera halvt tömda påsar ligger på marken bredvid. En stor svart 
sopsäck och en tom burk syns intill. En hög med kläder är utslängda en 
bit bort. De ser ut att ha legat där ett tag och verkar blöta. Tälttaket är 
delvis täckt med en gammal grön presenning som nödtorftigt knutits 

                                                     
89 I det följande har jag valt att skriva Kvinna med stor bokstav för att markera att det 
handlar om en representation som formats inom det fallogocentriska betydelsesystemet. För 
termen fallogocentrism se slutet av detta kapitel. Att skriva Kvinna med stor bokstav är in-
ternationellt sett ett gängse sätt att markera att det handlar om den fallogocentriska repre-
sentationen av detta att vara kvinna, som hör samman med en lång vetenskaplig tradition 
som jag kommer att knyta an till senare. 
90 Det här är en av de i inledningen nämnda förändringar som skett på hemsidan. Fotografi-
erna har sedan analysen utförts bytt plats, så att den ordnade bilden placerats undertill och 
den av boplatsen överst. 
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upp för att skydda mot regn och snö. I grenverket hänger också en 
hästsko med öppningen snett uppåt. Den sitter alltså inte rakt, som när 
den sägs fånga lyckan, utan lite på sniskan. Det är som om någon för-
sökt få fast lyckan, men inte riktigt lyckats. Här verkar fel saker ha 
hamnat på fel plats (jfr Douglas 1966; Thörn 2004:193). Det stämmer 
inte med den kulturellt imaginära föreställningen om vad ett hem är 
och bör vara. Särskilt inte när det länkas till en kvinna. 

Den hemlösa kvinnans boplats vid Norra Stationsgatan i Stockholm den 8 oktober 1996. Foto: 
Mats Landin, ©Nordiska museet. 

Ytterligare en bild finns utlagd på hemsidan som befäster berättelsen 
om en kvinna som förlorat sitt hem, inte bara genom att benämnas 
hemlös, utan även i mer konkret materiell bemärkelse. Fotografiet är ta-
get ett drygt år efter museets insamling på samma plats där tältet tidiga-
re stod. Platsen är i detta skede instängslad och kameraövervakad. Den 
har omformats till Gatukontorets uppställningsplats för beslagtagna bi-
lar. Inte bara kvinnans bohag är oåtkomligt för henne. Också platsen är 
ointagligt förlorad.
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Även den löpande texten innehåller passager där en berättelse om 
kvinnan som offer lyser fram. Bitarna av skumgummi på tältgolvet, 
säckar och kassar som förvaringsplats för kläder, det trasiga tältet och 
kvinnans anonyma namnlöshet – hon tilldelas bara ett förnamn i texten 
– oroar den för övrigt kontrollerade framställningen. Faktauppgifter 
om antalet hemlösa i Stockholm och genomsnittsåldern för kvinnor på 
bara 34–35 år understryker också utsattheten i skildringen. Texten av-
slutas med en mening om att hemlösheten ökar bland yngre kvinnor.

Norra Stationsgatan 14 i Stockholm förvandlades drygt ett år efter museets förvärv av den hemlösa 
kvinnans bohag till en inhägnad uppställningsplats för beslagtagna bilar. Foto: Mats Landin, 
©Nordiska museet.

Men det är inte en entydig offerberättelse som skapats av den typ som 
många andra institutioner framfört tidigare (jfr Thörn 2004). Texten är 
som ovan antytts till stora delar behärskat återhållsam och har en saklig 
ton, vilket motverkar offerbilden. Det övre fotografiet med bohaget 
prydligt ordnat arbetar också emot den stereotypa offerbilden av hem-
lösa kvinnor. Vore det inte för överskriften, delar av den löpande tex-
ten och de icke-arrangerade bilderna från boplatsen förr och nu, skulle 
installationen lika gärna kunna vara del av vilken friluftsskildring som 
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helst. Med en annan förankring skulle ”ett grönt ryggåstält”, ”uppställt”,
”vid slänten”, ”prydligt staplade”, ”bok”, ”personliga småsaker” och ”ljussta-
kar” få en helt annan innebörd. Om det inte vore för överskriften, bil-
derna och brödtexten skulle den löpande texten kunna berätta en helt 
annan historia. 

Men även om de tecken som antyder att det handlar om ett utsatt 
offer dämpats, får de ändå en styrande innebörd för läsningen. Den 
kulturellt imaginära föreställningen av hemlösa kvinnor är så starkt 
sammanlänkad med offerpositionen att den inte låter sig tvättas bort 
på ett enkelt sätt genom att tonas ner. Inte bara kombinationen 
hem/kvinna som togs upp ovan, utan också offerrollen i sig är en klas-
sisk position kvinnor tilldelas i tidigt formade berättelsen om moderni-
teten. Nina Björk är en av dem som lyft fram detta och visat att det går 
igen i en stor del av både det som brukar betraktas som finkultur och i 
populärkultur. Till exempel är offerrollen den som Gretchen får spela i 
Goethes Faust och i Marshall Bermans analys av densamma. Detsam-
ma gäller Bess i von Triers film Breaking the Waves och Betty i Beineix 
film Betty Blue. Alla är de exempel på kvinnor som framställs som offer 
(Björk 1999/2000:41f).91 Detta tema går också, som Catharina Thörn 
visat, igen i t ex de stora reklamkampanjer som Stadsmissionen drivit 
för att samla in pengar till hemlösa kvinnor (Thörn 2004:106–150). 
Representationer av kvinnor i offerpositioner är i vår västerländska kul-
tur så stark att den inte försvinner genom att dämpas. Även om dessa 
bilder och textdelar inte tillåts dominera helt, förankrar de ändå – i 
Barthes ovan beskrivna mening och mot bakgrund av en vidare kultu-
rell ram – förståelsen av den hemlösa kvinnan i en stigmatiserad offer-
position.92

På ett plan skapas alltså kvinnan som ett tecken för ett offer. Teater-
vetaren och queerteoretikern Tiina Rosenberg lyfter fram parallella ex-
empel från operans värld, men nyanserar samtidigt detta synsätt (Ro-
senberg 2000:80f). På samma gång som offerrollen finns närvarande, 
menar hon att kvinnorna synliggörs som representanter för en margi-
naliserad grupp. Häri ligger möjligheter till andra läsningar som poten-
tiellt kan överskrida de traditionella genusskripten. Dissonanser i det 
kulturellt imaginära har med detta synsätt möjlighet att få fäste. I det 
                                                     
91 Se även Berman (1982/1990:55) och Goethe (1833/1969) som avslutas med Gretchens 
död.
92 Jfr Thörn (2004:153f) där hon talar om den stigmatiserade bilden av hemlösa kvinnor. 
Se även Goffman (1963) för en djupare diskussion om stigma. 
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här fallet skulle den gestaltningen av den hemlösa kvinnan kunna ses 
som ett radikalt försök att både synliggöra och ifrågasätta den naturali-
serade kopplingen mellan Kvinna och hem. 

Det är inte heller enbart rollen av ett offer som den hemlösa kvin-
nan får spela i museets gestaltning. Om vi går tillbaka och undersöker 
den estetik med vilken sammanställningen till Månadens föremål skapats, 
finns här även en annan dimension. Som jag tidigare framhållit är det 
ordning och reda som karaktäriserar både uppställningen av artefakter-
na och urvalet av dem och delar av en utvald terminologi ur fältanteck-
ningar. Inget som kan indikera smuts, oordning, missbruk, äckel finns 
synligt i bilden. Sprutan, den utätna asken med potatissallad, den por-
nografiska tidskriften och de solkiga madrassbitarna finns inte här. Det 
abjektala i Kristevas bemärkelse – d v s det motbjudande, frånstötande, 
äcklande som subjektet vill förneka – har rensats bort (Kristeva 
1980/1992:25–32).

Att ta bort det abjektala visade sig vara ett aktivt val som museet har 
gjort just för att inte låta offerrollen dominera.93 Av förståeliga skäl har 
därför även annat som skulle kunna förstärka den bilden lyfts bort, 
som t ex misshandeln och de tuffa villkor som tillhörde hennes vardag 
som framkom i miniintervjun med fotografen. Men samtidigt som of-
ferrollen tonats ner händer emellertid något annat. Andra drag i de tra-
ditionella berättelserna om kvinnor förstärks.94 Men det är inte alla 
drag av likhet med många andras liv som lyfts fram, som t ex påmin-
nelsen om hennes tidigare yrkesarbete eller hennes tid i torpet i skogen. 
Med andra ord underkommuniceras viss likhet med ”vanliga” männi-
skors liv som kommer till uttryck i intervjun, den som pekar på att skil-
jelinjen mellan hemlös och icke-hemlös kan vara oändligt vag i sin kon-
tur. Det är inte heller hennes överlevnadsstrategier och kunskap om 
den värld hon lever i och som gör att hon kan manövrera sig fram som 
fokuseras. Det är inte heller hennes framtida affärsidé och visioner som 
ges utrymme i texten. Att välja att betona dessa infallsvinklar hade ska-
pat en annan historia, som fyllt både det feminina skriptet och skriptet 
för hemlösa med annat innehåll.

                                                     
93 Samtal med Lena Palmqvist 2003 03 16 i samband med Museiveckan i Helsingborg.  
94 Barbara Melosh (1994:315) tar upp samma problematik på den internationella musei-
arenan, där välmenta och i många fall även välinformerade försök att skapa en genusmed-
veten historieskrivning ändå misslyckas. Se även Shoemaker (1993:323) för liknande ex-
empel.
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Istället för alternativa representationer ekar här tanken på kvinnan som 
hemmets självklara ordnare bekant. Att ha ordning och reda, rent och 
fint är viktiga ingredienser i idealberättelser om kvinnor.95 Det är de 
som förutsätts hålla smutsen borta och estetiskt ordna hemmet (Doug-
las 1966:2; Löfgren och Frykman 1979:137f, 146f; Abrams 2002:3, 
127ff).

Som jag tidigare beskrivit består uppställningen av ett urval av pryd-
ligt upplagda föremål – som en bok, ett par ljusstakar m m – ovanpå 
två resväskor, omgivna av bland annat några smakfullt utplacerade fö-
remål som två cocacolaburkar, en hästsko och tältpinnarna. Alltsam-
mans placerat mot en ren och vit bakgrund. Men enligt anteckningar 
var det bara boken av de utvalda sakerna som låg på resväskorna. Ljus-
stakarna stod på en aluminiumbox på ett annat ställe i tältet. Naturligt-
vis var inte tältpinnarna lutade mot resväskorna utan bar upp själva täl-
tet. Läskedrycksburkarna och hästskon låg inte heller i förgrunden 
o s v.

När insamlingen gjordes rådde därutöver en ganska stor oordning i 
tältet. I miniintervjun med fotografen sägs förvisso att kvinnan kom-
menterat oredan. Hon menade att andra personer hade använt tältet 
och att det därför blivit stökigt. I intervjuutskriften finns dock en pa-
rentes insatt efter denna mening. I parentesen står ”lite oklart”. Detta är 
det enda stället i intervjun som antyder att en uppgift är osäker. Vad 
exakt detta hänsyftar på är i sig dock inte helt klart. Det skulle å ena si-
dan kunna innebära att det är oklart vilka andra som varit där och ska-
pat oreda. Men å andra sidan skulle det även kunna innebära att tvivel 
fanns om andra personer verkligen varit där och stökat till. Det kanske 
brukade se ut på det sättet från och till ändå. Visserligen var tältet del-
vis städat när fotografen och jag en gång tidigare i smyg hade gluttat in, 
men om detta tillhörde vanligheterna är okänt.96 Men den ordning som 
då rådde var därtill inte tillnärmelsevis så städad som monterarrange-
manget. Oavsett vad ”lite oklart” syftar på, är kanske det mest intressan-

                                                     
95 Just renlighet har historiskt varit en viktig klassmarkör, vilket bl a Gaby Porter 
(1988/1995:108ff) lyfter fram i en av sina studier av museiutställningar. Renlighet är det 
som har skilt medelklassen från de arbetande klasserna. 
96 Här måste jag tillstå att vi utan egentligt tillstånd kikade in i kvinnans boning. I efter-
hand känns det som en tvivelaktig fältarbetsmetod. Förutom av ren nyfikenhet, tror jag det 
kan förstås i ljuset av den moderna – men naiva – tron på möjligheten att fånga det auten-
tiska som jag då levde med. En aningslös tro på görligheten av att vara en fluga på tältdu-
ken, en rationell önskan om att kunna bedriva fältarbete utan att själv påverka ”studieobjek-
tet” (Jfr Haraway 1991:201).  
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ta i det här sammanhanget att de val som gjorts inför denna uppställ-
ning accentuerar det välordnade. 

Det här innebär inte att rekonstruktionen inte alls skulle bygga på 
det material som finns i museet. Tvärtom är föremålen delar av det 
som en gång användes av kvinnan och den skrivna utställningstexten 
bygger huvudsakligen på utvalda delar av sådant som kan läsas i såväl 
fotografens som mina egna arkivdokument. Men det innebär däremot 
att vissa aspekter tonats fram, medan andra underkommunicerats eller 
helt enkelt inte finns med. Ett val har skett, som främjar vissa läsningar 
framför andra.  

Resultatet i Månadens föremål blir att förutom offerrollen framträder 
alltså bilden av en kvinna som även under strängt begränsade förhål-
lande fullföljer den traditionella kvinnorollen som ordnare och vårdare 
av ett bohag. Båda kulturellt imaginärt välkända och inarbetade kvinno-
roller. Däremot har flera berättelser som skulle ha kunnat nyansera 
dessa bilder valts bort som t ex hennes starka och driftiga sidor samt 
hennes framtidsvisioner. Detta har inte plockats upp i utställningstex-
ten.

Ytterligare exempel på museets officiella underkommunicering av 
nyanser är ett annat arbete som också producerats inom museets egen 
ram och som är en direkt fortsättning på hela dokumentations- och in-
samlingsprojektet kring hemlösheten – D 379 och D 384. Museets 
medarbetare sedan många år, intendent Annette Rosengren, är den 
som fört detta vidare. Hon fältarbetade bland hemlösa kvinnor från 
1998 och flera år framåt och publicerade 2003 en bok i ämnet som ger 
en detaljerad bild av hemlöshet. Här behandlas många olika teman och 
en nyanserad bild av hemlösa kvinnors liv lyfts fram. Deras överlev-
nadsstrategier, vänskap, kärlek, men även samhällets bristande ansvar 
och de mörka sidorna av vardagen fokuseras (Rosengren 2003; jfr även 
Thörn 2004). Just genom att synliggöra många olika sidor av hemlöshet 
undviker Rosengren att upprepa de välkända genusskripten jag talat om 
ovan. I den kontext som byggs upp får kvinnorna vara både aktiva sub-
jekt och passiva objekt på många olika sätt.  

Till varje föremål som visas som Månadens föremål finns en lista med 
litteraturreferenser länkade. Märkligt nog hänvisar inga av litteraturrefe-
renserna som hör ihop med den hemlösa kvinnans bohag till Rosen-
grens verk. Detta trots att hemsidan har uppdaterats och kompletterats 
med hänvisningar till andra böcker så sent som våren 2004. Vid denna 
tidpunkt fanns Rosengrens bok i tryck sedan ett år tillbaka. Ytterligare 
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två år senare i juni månad 2006 finns fortfarande inget om detta på 
hemsidan.

Det tycks med andra ord vara det feminina och den ordnande, renli-
ga estetiken som aktivt har länkats samman i den uppställning som föl-
jer Månadens föremål. Att detta samband lyfts fram här är sannolikt inte 
en slump. Särskilt inte eftersom det i det här fallet handlar just om de-
lar av ett bohag, ett hem. Det är med andra ord en tydlig del av Kvin-
nans traditionella domän. Det är en ”finare”, ”naturligare” bild av en 
Kvinnas subjektivitet som lyfts fram. Här återställs ordningen och den 
tidigare nämnda kopplingen mellan hem och kvinna som hotade att 
rämna kan åter länkas samman. Även en hemlös kvinna är i alla fall in-
nerst inne en ”riktig” Kvinna i denna bemärkelse. Ett stereotypt tan-
kemönster verkar omedvetet gå igen.

Även om tanken varit god, så är det – som visats ovan – inte så att 
offerrollen för den skull försvinner. Den hemlösa kvinnan är fortfa-
rande en kraftfull symbol för underordnade människor. Den kulturellt 
imaginära föreställningen är alltför stark i detta sammanhang för att 
kunna tvättas bort. Kontentan blir att istället för en bild av offerrollen, 
finns det två bilder som samtidigt verkar parallellt och förstärker var-
andra. Både den av kvinnan som offer och hemmets vårdande estet går 
samman.

Förståelsen av att det är just de två ovan nämnda genusskripten – 
som offer och hemmets ordnande estet – som fokuserats i berättelsen 
kring Månadens föremål kan fördjupas om detta ses i en vidare kontext. 
Bägge dessa narrativa former passar in i de tidiga moderna berättelser-
na. Många feministiskt medvetna studier har synliggjort modernitetens 
kön och visat att det framför allt har manliga förtecken (se t ex Bjer-
rum Nielsen & Rudberg 1991:58–66; Felski 1995; Ek-Nilsson 1999; 
Björk 1999/2000). Kvinnans position i de traditionella berättelserna 
om moderniteten har oftast varit utanför, vid sidan av eller som bak-
grund till den stora moderna berättelsen (Braidotti 2002:117f; Björk 
1999/2000:12f). 

Bilden av den hemlösa kvinnan finner alltså sin självklara plats i för-
hållande till den stora berättelsen om moderniteten, oavsett om den 
knyts till offerrollen eller till vårdare av ett hems inre beståndsdelar. 
Den potentiella dissonans som skulle ha kunnat ha en subversiv verkan 
– likt den Tiina Rosenberg (2000) åskådliggör i alternativa läsningar av 
operauppsättningar – blir alltför svag i denna museala sättning, efter-
som alternativa försök att bryta den självklara kopplingen mellan 



”KÄNN DIG SJÄLF” 

88

Kvinna och hem inte förefaller tillräckligt starka. Vilken synvinkel man 
än väljer verkar berättelsen omärkligt glida in i välkända reducerande 
stereotyper, mönster som är så självklara och naturliga att de inte ut-
sätts för väl övervägd reflektion. Kanske beror det just på att de bägge 
bilderna av kvinnan som offer och vårdare av hemmet passar alltför väl 
in här – i bakgrunden, i marginalen, utanför. Det blir en del i förhållan-
de till berättelsen om moderniteten som passar så väl att den nästan 
verkar sakna sömmar. En berättelse skapas som med sitt dubbla ge-
nusskript förstärker illusionen av museet som en del av det moderna 
projektet. Ett synsätt som med Latour är ett omöjligt projekt, en egen-
domlighet som aldrig varit och aldrig kan bli modern.

2.6. Intersektionalitet och den vidgade insamlingskon-
texten
Som beskrivits ovan tycks förvärvet av den hemlösa kvinnans bohag ha 
satt museet grundval i gungning och en kamp om betydelse vidtog. Säl-
lan har en diskussion om vad som ska förvärvas eller inte tidigare utlöst 
en sådan strid.97 Det kan ses som uttryck för det monstruösa i den ti-
digare nämnda feministisk bemärkelsen genom att befinna sig i en grå-
zon, utan given plats. För att förstå dess innebörd och omfattning vill 
jag ytterligare kontextualisera förvärvet genom att fokusera insamlings-
sammanhanget. 

Med hjälp av ett intersektionalitetsperspektiv vill jag integrera ytterli-
gare några omständigheter i analysen, nämligen nation, etnisk tillhörig-
het, klass och maskulinitet för att undersöka om de samverkar och för-
stärker föreställningen om den hemlösa kvinnans underordning genom 
berättelserna runt hennes artefakter. I detta sammanhang vill jag alltså 
utvidga skriptbegreppet genom att även inkludera dessa kategorier. I
representationer finns inte bara världsbilder inbäddade som talar om
kön. Här finns också nationella och etniska skript och klasskript som
stakar ut gränser för vad som bör inkluderas och exkluderas i dessa
hänseenden.

                                                     
97 Se t ex även bilaga 325. 657–325. 847. I bilagan bekräftas att just förvärvet av den hem-
lösa kvinnans artefakter skärpte en rad frågor kring museets insamlingspolitik och konser-
vering. Det ställde många frågor ur för museet nya perspektiv. Jag har inte hittat någon lik-
nande skrivning när det gäller andra förvärv. 
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Inledningsvis kommer skripten för nationalitet, etnicitet och klass att 
vara centrala. Därefter kommer jag att återknyta frågan till kön, men 
denna gång med fokus på museets konstruktion av skriptet för masku-
linitet. Jag kommer att göra detta genom att jämföra förvärvet av den 
hemlösa kvinnans bohag med några andra insamlingar av artefakter 
som i vissa avseenden haft liknande problematik. Konkret handlar det 
om en tvål från ett koncentrationsläger, två kampanjkarameller från 
EU-valet 1995 och några andra exempel på sötsaker i samlingarna, 
samt ett antal föremål från en manlig missbrukares bostad. Dessa ex-
empel delar på olika sätt problem som också fanns hos de artefakter 
som kom från den hemlösa kvinnans bohag. Skillnaden är emellertid 
att de förra kom att behandlas på helt andra sätt inom museets väggar. 
Utan synliga spår i museets handlingar av att de ifrågasattes98 tycks de 
ha glidit in i samlingarna och utlöste aldrig en debatt om museets in-
samlingspolicy liknande den som den hemlösa kvinnans saker framkal-
lade.

Med detta aktualiseras frågor om museets konstruktion av kategori-
erna nationalitet, etnicitet, klass och maskulinitet och var gränserna för 
dessa begrepp går, vad som kan inkluderas och vad som exkluderas i 
dessa. Gränser är intressanta just för att de synliggör den ram där det 
som ligger innanför är möjligt och ofta önskvärt att tala om, medan det 
som ligger utanför skapar svårigheter. Vissa saker passar alltså in. An-
dra gör det inte.

Jag har i det här sammanhanget inte haft möjlighet att gå helt på 
djupet med dessa frågeställningar. För att till fullo undersöka detta 
skulle krävas en total detaljinventering av museets föremålssamling, 
dokumentationer, arkivmaterial, publikationer, intervjuer med olika 
nyckelpersoner m m. En sådan institutionshistoria ligger långt utanför 
denna avhandlings fokus. I det här sammanhanget är jag – som tidigare 
betonats – inte intresserad av Nordiska museet som sådant, utan av 
några problemområden som museet har gemensamt med många andra 
kulturhistoriska museer.

Genom att göra några nedslag bland tidigare insamlade föremål vill 
jag alltså ge relief åt den kamp om betydelse som den hemlösa kvin-
nans bohag tycks ha utlöst och teckna konturen av samband som anty-

                                                     
98 Inga spår av diskussioner som på något sätt antyder att dessa förvärv varit ifrågasatta 
syns i förvärvslistor, bilagor eller i andra tillgängliga handlingar som jag gått igenom. Ingen 
av dem på museet jag talat med verkar heller med säkerhet kunna erinra sig att ingående 
sådana förekommit. 
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der att det inte bara handlar om dessa föremål per se. Det förefaller ha 
berört museets grundläggande skript för vad som kan berättas om na-
tionalitet, etnicitet, samhällsskikt och kön.  

2.7. Nations- och etnicitetsskript och tuberkulos
Ett av argumenten för att inte ta in den hemlösa kvinnans artefakter 
var som jag ovan visat att de möjligen kunde innehålla tuberkelbakteri-
er. Samtidigt med att den hemlösa kvinnans bohag förvärvades pågick 
på samma avdelning ett större dokumentations- och insamlingsprojekt 
av judiska minnen från framför allt andra världskriget och koncentra-
tionslägren. Förutom intervjuer och skriftliga berättelser samlades ock-
så föremål in. Vissa föremål – t ex en tvål, textilier och ett par skor – 
kom från koncentrationslägerstiden.99 När flyktingarna anlände till 
Sverige brändes i princip alla textilier på grund av smittorisker, men 
inte allt. När det till exempel gäller de ovan nämnda skorna finns det 
explicit antecknat på kataloglappen att dessa gömdes undan denna 
bränning. Just det här paret har bland annat använts i den så kallade 
”dödsmarschen” som gick från Auschwitz till Ravensbrück.

Alla artefakterna i denna insamling verkar ha införlivats utan att frå-
gor aktualiserats om t ex tuberkelbakterier eller mikrober från andra 
smittsamma sjukdomar skulle kunna finnas kvar. Ingen på museet kan 
påminna sig att det skulle ha varit fallet och det finns heller inga an-
teckningar om något sådant på de kataloglappar, förvärvslistor eller bi-
lagor som jag gått igenom. De verkar alla obehindrat ha införlivats i 
samlingarna, utan att metoder av vare sig gammastrålning eller solljus-
impregnering behövts tillgripas. Detta trots att dramat kring den hem-
lösa kvinnans tillhörigheter utspelades parallellt i tiden och bara några 
dörrar därifrån.

Hur kommer det sig att frågan blev så viktig när det gäller den hem-
lösa kvinnans ägodelar, men inte alls aktualiserades vid insamlingen av 

                                                     
99 Inventarienummer 323. 101 Tvål i påse använd i koncentrationslägret Neustadt Gleiwe. 
Inventarienummer 232. 913 Förvaringspåse ihopsydd av handduk i koncentrationslägret 
Bergen-Belsen. Inventarienummer 232. 919 Tygpåse från koncentrationslägret Bergen-
Belsen. Inventarienummer 323. 935 Röda korsarmbindel använd av sjuksköterska som 
hämtade överlevande från koncentrationslägren. Inventarienummer 323. 936. Träask med 
textila inslag tillverkad i koncentrationsläger. Inventarienummer 323. 947 Handduk från 
Bergen-Belsen. Inventarienummer 323. 966 Ett par skor med tjock träsula. Använda bl a i 
“dödsmarschen” från Auschwitz till Ravensbrück.  
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Judiska minnen? Att det i grunden verkligen handlade om rädsla för tu-
berkulos blir mindre troligt mot bakgrund av att argumentet inte fanns 
med från början utan verkar ha väckts först när tidningsartiklarna 
skrevs. Den tuberkulosspridning som artiklarna tog upp hade vidare 
inte på något sätt med hemlöshet att göra. Det fanns inga andra kända 
samtida utbrott som knöt den hemlösa kvinnans bohag till tuberkulos. 
Denna koppling fanns däremot när det gäller koncentrationslägren. 
Tuberkulos var en av de sjukdomar som grasserade där100 och tuber-
kelbakterier kan som nämnts ligga latenta under mycket lång tid för att 
senare blossa upp. Båda förvärven gjordes alltså inte långt efter var-
andra i slutet av 1990-talet i samma korridor på museet. Men bara det 
förvärv som saknade känd anknytning till tuberkulos knöts till denna 
föreställning.

 Hur kan detta förstås? Här kan säkert den försiktighet och de tabun 
som råder kring politiskt känsliga frågor ha spelat in. Det kan ha upp-
fattats som politiskt inkorrekt att ställa kritiska frågor kring den judiska 
insamlingen. Jag vill påminna om att förvärven tidsmässigt sammanföll 
med den breda informationsinsats om Förintelsen som den svenska re-
geringen tog initiativ till 1997, vilken följdes av en ökad allmän sam-
hällsdebatt.101 Detta kan ha bidragit till minskad benägenhet att ställa 
besvärande frågor.

Ett annat sätt att förstå detta skulle också kunna vara tidens inver-
kan. Den konkreta kunskapen om förekomsten av tuberkulos i förin-
telselägren kan helt enkelt ha fallit i glömska bland museipersonalen 
och därför aldrig aktualiserats. Men detta är sannolikt mindre troligt ef-
tersom många vittnesbörd om sjukdomars härjningar i koncentrations-
lägren finns bland de berättelser som samma personer som stod för fö-
remålsförvärven samlade in samtidigt102 och som också finns nedteck-
nade på t ex ovan nämnda kataloglapp för träskorna. 

Det skulle i och för sig kunna vara så att även om kunskap om tu-
berkulosens förekomst i förintelselägren fanns när sakerna förvärvades, 
så saknades kännedom om att bakterierna kan ligga latenta under myc-
ket lång tid för att senare blossa upp. Vad som talar emot detta är
emellertid att diskussionen om den hemlösa kvinnans tillhörigheter på-
gick ungefär samtidigt och på samma avdelning.

                                                     
100 Se t ex Leczycka Fransson (2000:121ff), en av museets egenproducerade publikationer. 
101 Bruchfeld & Levine (1999). 
102 Se t ex Johansson (2000) samt arkivmaterialet från Judiska minnen.
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På ett mer abstrakt plan kan tiden ha haft inflytande så till vida att det i 
museets historia tycks ha varit lättare att skildra en mörk dåtid i ljuset 
av att svårigheterna väl har besegrats. Bo G Nilsson tar upp denna 
aspekt i sin avhandling när det gäller Nordiska museets sätt att skildra 
arbetarminnen. Först när arbetarnas strid för bättre levnadsförhållan-
den ansågs vara vunnen vann de inträde på den museala arenan. Sett 
utifrån den senare tidshorisonten var deras historia inte längre kontro-
versiell och kunde därför införlivas i museets narrativ (Nilsson 
1996:86). Parallellt med detta skulle koncentrationslägerstiden tryggt 
kunna betraktas utifrån det sena 1990-talets förståelsehorisont först ett 
halvt sekel efter att det inträffade.103 Förintelsen är en fruktansvärd 
händelse i en inte alltför avlägsen tid i vår västerländska historia. Trots 
detta är det något vi idag kan betrakta just därför att det inträffade i ett 
sedan länge svunnet tidsskede som ligger bakom oss. Det ställer därför 
inte nödvändigtvis några tydliga och besvärande frågor om idag. Den 
hemlösa kvinnans tillhörigheter kommer däremot ifrån en nära samtid 
och ställer stridbara frågor om det nutida samhälle vi lever i, vilket kan 
ha medfört att en så stark kamp uppstod kring detta förvärv.  

Men på den abstrakta nivån skulle det samtidigt också kunna sägas 
handla om något mer, närmare bestämt om föremålens relation till 
Nordiska museet fundamenta: Att vara det kollektiva minnet över Sve-
rige och svenskhet.104 Eller annorlunda uttryckt: Minnet över en na-
tion, de som ingår i denna och vad som kännetecknar dessa. Att muse-
er spelar en viktig roll i skapandet av både nationer och nationalism – 
såväl som i kolonialismens tjänst – har inte minst Benedict Anderson 
visat (Anderson 1991/2000:171–176). Se även (Hooper-Greenhill 
2000:25; Vestheim 2003:351f).  

Tidigare studier har visat att även Nordiska museet och den svenska 
nationalismen på många sätt har ett tätt sammanflätat förflutet (se t ex 
Carlén 1990:115; Nilsson 1996 och Bohman 1997a). Ett paradexempel 
utgör den stora utställningen Den Svenska Historien, som etnolog och 
museichef Stefan Bohman analyserat i sin bok Historia, museer och natio-
nalism. Utställningen invigdes 1993 med direktsändning i Sveriges Tele-
                                                     
103 Jag har inte funnit att museet tidigare gjort en liknande satsning på insamling av min-
nen från Förintelsen. 
104 Se t ex Nordiska museets stadgar, årsredovisningar och t ex dokumentationsprogram 
från 1992 där det artikuleras att museets dokumentation och insamling ska vägledas av ord 
som ”det typiska”, ”vanliga”, "betydelsefulla” och ”det viktiga”. Museet ser det som sin 
uppgift att vara: ” svenska folkets minnesbank” och ”svenska folkets museum”. Jfr även not 
4 och 155. 
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vision och med det svenska kungaparet närvarade. Dess explicita syfte 
var att visa den nationella historien. Huvudfokus i denna historieskriv-
ning låg på det som varit särskiljande för Sverige i det förgångna och 
inte, som Bohman påpekar, det som vi faktiskt delat med andra länder 
(Bohman 1997a:134–138; jfr även Alzén 2003:11). Att Nordiska muse-
ets verksamhet dominerats av ett monokulturellt perspektiv med fokus 
på etnisk svenskhet bekräftas också av andra tidigare studier, bland an-
nat Karin Ravins Cultural diversity at the Nordiska museet (2000). Kon-
struktionen av nationalstaten och nationalism är alltså inte bara förete-
elser i det förgångna, utan högst påtagliga och levande fenomen även i 
en relativt nära samtid som t ex år 1993 och den nämnda utställningen 
Den Svenska Historien. Det som inbegrips i dessa skapelser och som ver-
kar ligga närmast museets hjärta tycks företrädesvis vara det särskilt 
svenskt svenska. 

Föremålen som samlades in i anslutning till Judiska minnen gör redan 
genom sin titel klart att det handlar om minnen från en grupp med an-
nan etnisk tillhörighet än den svenska. Det judiska markeras och sär-
skiljs tydligt här. Förintelsen handlar naturligtvis i stor utsträckning om 
det stora lidande som många människor med judisk härkomst utsattes 
för, men inte uteslutande. Betydelsen har vidare implikationer än så. 
Förintelsens historia inkluderar till exempel flera grupper utsatta för 
svåra övergrepp som romer, homosexuella, politiskt oliktänkande såväl 
som förståndshandikappade. Dessa innefattas inte i projekttiteln – vil-
ket i sig är intressant men inte finns plats för att utveckla fullt ut i detta 
sammanhang.105

Men Förintelsen angår också alla dem som inte drabbades av det di-
rektriktade våldet – de som utförde illdåden och alla de som utan att 
aktivt ingripa stod bredvid och lät det ske. I den sistnämnda kategorin 
måste sannolikt stora delar av det officiella Sverige och dess etniskt 
svenska medborgare inbegripas. Hade ett sådant brett angreppssätt be-
tonats hade projektets titel förmodligen formulerats i termer av ”Min-
nen från Förintelsen” eller liknande. Men museets insamling markerar 
inte språkligt några av de sistnämnda betydelserna, utan här har det 
specifikt judiska lyfts fram.  

                                                     
105 Jag har inte funnit att minnen och artefakter samlats in även från dessa grupper i det här 
sammanhanget, vilket inte utesluter att så ändå kan ha skett. Dock avslöjar inte projektets 
namn något om detta. 
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Ytterligare en särskiljande faktor när det gäller detta projekt är att arte-
fakterna inte huvudsakligen påminner om kusliga händelser i Sverige 
utan om sådana som främst utspelades på andra nationers territorium.
Sammantagna kan alla dessa faktorer sägas fjärma projektet från muse-
ets grundval: Sverige och svenskheten. De förvärvade tingen från Ju-
diska minnen verkar inte hota konstruktionen av något av dessa begrepp. 
Det berör inte dessa skript. Föremålens symbolvärde betonar istället 
negativa skeenden i andra nationer, som en annan etnisk grupp än den 
svenska utsattes för. Det verkar så att säga vara det särskiljande som är 
i fokus även här (jfr Bohman 1997a:138).

Att projektet Judiska minnen skapats som ett drama mellan andra na-
tioner med fokus på en annan etnisk grupp än den svenska kan vara en 
anledning till att diskussionen om dessa förvärv aldrig blev en fråga för 
hela museet. Det verkar aldrig ha hotat museets grund: det gemen-
samma minnet av Sverige och svenskheten. Föremålen och projektet 
Judiska minnen förefaller att ha handlat om ”de nationella och etniska 
Andra”.

Artefakterna blir en bekräftelse på vår egen svenska godhet, vilket 
inte minst det föremål visar som valts ut från denna insamling för att 
lyftas fram i Månadens föremål. Det som utsetts är ”Reginas klänning”, det 
klädesplagg som denna judiska kvinna tilldelades av svenskarna när 
hon anlände till Sverige, som förstärker bilden av svenskar som god-
hjärtade. Intrycket av den svenska välviljan förstärks i ljuset av den vir-
tuella utställningen Vad mina ögon sett där de vita bussarna har en central 
roll. Webbutställningen som är producerad av ett markandskommuni-
kationsföretag bygger på en fysisk utställning som visades på Nordiska 
museet vars innehåll sammanställdes av historikern Ingrid Lomfors, 
som därutöver var tillfälligt anställd på Nordiska museet som projekt-
ledare för Judiska minnen.106 I den virtuella utställningen visas hur det 
svenska Röda korset med hjälp av de vita bussarna räddade tusentals 
personer från de tyska koncentrationslägren i slutskedet av andra 
världskriget. Dessa fordon tycks ha blivit en samlande symbol för den 
svenska godheten under kriget. Bussarna blir en mäktig materiell mani-
festation av den svenska nationens hjälteinsats som räddare av förintel-
sens offer, på ett sätt som liknar museets räddningsinsats i form av Ju-
diska minnen.
                                                     
106 Se vidare http://www.nordiskamuseet.se/exhibs/minaogon/sida/info/info.htm. Det vore 
intressant att fördjupa sig i om och hur webbutställningen och den fysiska utställningen på 
museet skiljer sig åt, men detta ligger utanför ramen för denna avhandling. 



DEN HEMLÖSA KVINNAN 

95

Det är emellertid bara den ljusa fina sidan av denna berättelse som vi-
sas i museets webbutställning. Den mörka sidan av historien har där, 
liksom i den svenska hågkomsten av bussarna i stort, uteslutits. I en 
senare skriven bok, Blind fläck, har Ingrid Lomfors lyft fram att bussar-
na med den svenska regeringens, Röda korsets och Folke Bernadottes 
vetskap också var delaktiga i en smutsig byteshandel där utsatta männi-
skor med judisk härkomst offrades för skandinaviska fångar (Lomfors 
2005). Det här är alltså forskningsresultat som tillkommit efter både 
den fysiskt materiella utställningen på museet och webbutställningens 
färdigställande och finns av förståeliga skäl inte med i tidiga versioner, 
men detta exempel tydliggör det konstruerande momentet i all histo-
rieproduktion och ställer därutöver viktiga frågor om hur nya kunska-
per kan integreras i redan producerade utställningar och vad som hind-
rar att nytt material tillförs. I maj 2006 hade inga synbara försök att 
lägga till information till denna utställning gjorts. Boken Blind fläck är 
alltså visserligen del av ny forskning som inte fanns tillgänglig när mu-
seet producerade sin virtuella utställning, men inte desto mindre för-
stärker den museets ensidiga berättelse om den goda och heroiska 
svenska insatsen under kriget.

Tingen från insamlingen får i sin sättning en flerfaldig funktion. Just 
genom sin annorlundahet kan de sägas stärka den musealt imaginära 
bilden av Sverige och etniskt svensk svenskhet. Föremålen blir en be-
kräftelse på att ”vi svenskar” inte är som ”de andra” i dubbel bemär-
kelse. Dels är ”vi svenskar” inte offer som ”de judiska Andra” och dels 
inte heller onda förövare som ”de tyska Andra”. 

Tillsammans bildar webbutställningen, ”Reginas klänning” i Månadens
föremål och hela projektet Judiska minnen med tillhörande föremålsin-
samling en trygg förvissning om den etniskt svenska förträffligheten. 
De länkar sig till raden av hedervärda svenska insatser i både dåtid och 
nutid. De blir en entydig spegel i vilken vi etniskt svenska kan betrakta 
oss själva. Vi kan fortsätta att leva i lugn förvissning om att vår historia 
i detta avseende inte innehåller utmanande smutsfläckar. Tvärtom kan 
vi tydligt se att vi varken är förövare eller offer, utan istället svenska 
undsättande hjältar.

Föreställningen om nationen och den vita svenskheten utmanades 
däremot i allra högsta grad av den hemlösa kvinnans bohag. Den hem-
lösa kvinnan lockade fram en föreställning om vit etnisk svenskhet i ett 
samtida Sverige såväl genom att förvärvet speglar förhållanden på det 
svenska territoriet, som genom hennes utseende och kvinnans relativt 
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vanliga svenskklingande son-namn. Detta förvärv kan i ljuset av detta 
sägas ha ifrågasatt gränserna för vad som kan och bör inkluderas i mu-
seets officiella berättelse om både Sverige och svenskheten i nutid. Det 
visade upp en sida av det svenska samhället som museet vanligen inte 
ger bevis på, samlar in föremål från och berättar berättelser om. Den 
hemlösa kvinnans artefakter kan alltså ses som uttryck för det monst-
ruösa i förut nämnd bemärkelse. Det var en bild som hotade och ifrå-
gasatte de välkända berättelserna om Sverige och det konfliktfria folk-
hemmet som Bo G Nilsson i sin tidigare nämnda avhandling visat att 
museet varit med om att konstruera och legitimera (Nilsson 1996:202–
205).107 Den hemlösa kvinnans bohag kan alltså med denna läsning sä-
gas ha ifrågasatt innehållet i skriptet för såväl Sverige som nation som 
den vita svenskheten. 

2.8. Klasskript och skadeinsektsbenäget material 
Ett annat argument mot att förvärva vissa av den hemlösa kvinnans ar-
tefakter var som jag förut nämnt förekomsten av material med begrän-
sad livslängd. Särskilt problematiskt är sådant som anses vara känsligt 
för angrepp från skadeinsekter. Ett av de föremål som inte förvärvades 
av museet på grund därav är den förut nämnda, nästan utätna asken 
potatissallad. Även tillsynes oansenliga rester av t ex mat kan utgöra en 
härd för angrepp av diverse skadedjur som sedan kan sprida sig till 
andra föremålsgrupper i samlingarna.

Den nästan tomma asken innehöll alltså redan vid insamlingstillfället 
endast mycket små kvantiteter intorkade rester av sitt ursprungliga in-
nehåll.108 Den kom efter en tid på museet att ingå i ett speciellt kon-
serveringsprojekt, det så kallade Ageless-projektet. Detta syftade till att 
förlänga livslängden för olika svårbevarade materialtyper. Genom att 

                                                     
107 Jfr även Lundberg & Åberg (1999:166), som menar att just konflikter ofta undviks i 
utställningssammanhang och Ambjörnsson m fl (1969:3) som också tar upp museers rädsla 
för att fokusera spänningar i samhället. Se även Kathy Elliott (1994:128) som särskilt 
granskat en historisk utställning om vikingar och vidare Ahlsén, Berg & Berg (2005:176, 
181f) och deras diskussion om ”feel good-utställningar” och konfliktlöshet, samt Eva Pers-
sons (2005:214) kommentarer om bristen på konfliktperspektiv. 
108 Följande redogörelse om potatissalladsburken och Ageless-projektet bygger på infor-
mation från en intervju med avdelningschef Lena Palmqvist, Nordiska museet, och uppgif-
ter från förvärvsmötesprotokollet 1999 05 21. 
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kapsla in föremål i plast, pumpa ur syret som omgav dem och ersätta 
det med kväve, öppnades nya möjligheter för bevarande.

Asken med potatissallad genomgick denna transformation och blev 
som antytts det föremål som Nordiska museet valde ut till Riksutställ-
ningars produktion Svåra saker, en utställning där 55 museer lyfte fram 
var sitt föremål ur sina samlingar som på olika sätt betraktades som 
problematiska (Silvén & Björklund 2006:5–20: Palmqvist 2006:134–
135). Potatissalladsasken blev Nordiska museets bidrag trots att den 
inte ingick i museets samlingar. Utställningen turnerade landet runt år 
1999 till 2000. Oaktat den omvandlingsprocess den nästan tomma as-
ken genomgått förvärvades den aldrig som museiföremål efter rikstur-
néns slut, just på grund av att den trots allt innehöll små näringsrester.

Denna hermetiskt tillslutna förpackning med potatissallad kan ses 
som en imploderad knutpunkt för striderna runt kvinnans föremål. 
Den tycks med kraft ha aktualiserat frågan om vad som får finnas och 
inte finnas i museet, speciellt när det gäller föremål av skadeinsekts-
känsligt material.

Ingen av de personer jag varit i kontakt med på museet har kunnat 
ge ett säkert svar på exakt hur länge och i vilken omfattning museet 
strikt tillämpat principen att inte ta in sådana saker. Ibland har jag fått 
till svar att det alltid varit en grundprincip för insamling. Andra gånger 
att det inte alltid efterlevs. Det enda samstämmiga svar jag fått är att 
”numera” efterlevs denna regel så gott som alltid. Svarens vaghet fick 
mig att göra en mindre studie av föremålssamlingen utifrån denna 
aspekt. Den är naturligtvis inte heltäckande men ger ändå kontur åt vis-
sa förhållanden. 

Vid genomgången visade det sig att museets magasin inte är fria från 
föremål som helt eller delvis består av material som är känsligt för ska-
deangrepp. Nu skulle man ju kunna tänka sig att de saker som innehål-
ler sådant material samlades in för mycket länge sedan, då denna typ av 
diskussion kanske inte var aktuell. Men riktigt så enkelt är det inte. Ett 
exempel på senare tiders förvärv är den ovan nämnda tvålen från kon-
centrationslägret Neustadt Gleiwe som samlades in så sent som 1998 
och innehåller skadeinsektskänsligt material. Men den insamlingen har 
som jag visat sin speciella problematik och utmanade aldrig konstruk-
tionen av vare sig Sverige eller svenskheten. 

De flesta saker som innehåller näringsrikt stoff har mycket riktigt ta-
gits in under 1900-talets första hälft. Vid en sökning i museets före-
målsdatabas, det s k Primussystemet, rullade listor med insamlade ting 



”KÄNN DIG SJÄLF” 

98

fram vid sökning på ord som t ex bröd, socker, ägg, mjöl och marsi-
pan. Men som antytts kanske detta inte var en fråga av rang vid den här 
tidpunkten.

Men det tycks heller inte ha varit centralt betydligt senare i tiden. 
Om vi förflyttar oss så långt fram som till 1980-talet tycks diskussionen 
om skadeinsektskänsligt material inte ha ökat nämnvärt i omfattning. 
Även då förvärvades många objekt av sådant material.109

Om vi flyttar oss ännu längre fram i tiden så togs – förutom den re-
dan nämnda tvålen – till exempel så sent som 1996 två stycken kam-
panjkarameller in i museets samlingar. Detta var bara ett par månader 
innan den hemlösa kvinnans tillhörigheter kom till museet. Kampanj-
karamellerna härrör från EU-valet 1995. Efter det dyker inga fler up-
penbara föremål av skadeangreppsbenäget material upp på listorna, 
förutom tvålen. Här någonstans tycks en skiljelinje gå, vilket gör att de 
förtjänar att stannas upp invid. Dessa förvärv verkar inte ha väckt nå-
gon stor debatt inom museet om angreppskänsligt material bör samlas 
in eller inte, som motsvarar den som den hemlösa kvinnans hermetiskt 
tillslutna förpackning med små rester av potatissallad utlöste.110

Att kampanjkaramellerna, som kom till museet strax innan skiljelin-
jen gentemot föremål av angreppsbenäget material väsentligen verkar 
ha skärpts, just kom från två borgerliga partier111 kan vara en ren 
slump. Hela det förvärv som gjordes i samband med EU-insamlingen 
innehåller en noggrann avvägning mellan föremål från såväl ja- som 
nej-sidan. Båda dessa sidors kampanjhögkvarter besöktes. Förutom 
kampanjkaramellerna från centerns och moderaternas valstugor finns 
också saker med från såväl folkpartiets som socialdemokraternas. Där-
emot har varken miljöpartiets, vänsterpartiets eller kristdemokraternas 
valstugor besökts, vilket tydliggör ytterligare den mittlinje med vissa 

                                                     
109 Till exempel en födelsedagskrans av vetedeg under klassificeringen Livets högtider/ 
Födelsedag med inventarienummer 312. 487. Andra föremål av samma kategori från 1980-
talet är en krokanprydnad i socker – inventarienummer 302. 619 – ett 30-tal påskägg – in-
ventarienummer 311. 822 – 322. 853, varav en del med innehåll och bara sitt tunna sköra 
skal som skydd. Äggskal är inget pålitligt skydd. Vid inventeringar av museets samlingar 
har de inte alltid visat sig vara intakta, detta enligt samtal med föremålsassistent Leif Wal-
lin, Nordiska museet 2004 10 14. Precis som andra näringsrika rester kan äggen i trasigt 
skick bilda en härd för skadeinsekter. 
110 Inga anteckningar om diskussioner finns i förvärvslistan för dessa föremål. Först 
1998 09 29 började en princip att gälla som innebär att en motivering för alla förvärv ska 
göras och att väsentliga diskussioner som förevarit ska relateras. 
111 Inventarienummer 325. 373 kommer från moderata samlingspartiets valstuga och in-
ventarienummer 325. 374 från centerpartiets. 
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folkhemsinslag som museet mest verkar ha berättat berättelser om för-
ut (jfr Nilsson 1996:202–205). Kampanjkaramellerna faller väl in i detta 
mönster, så väl att de inte verkar ha väckt några starka känslor som 
förhindrat dem från att förvärvas. De faller inom ramen för det ”natur-
liga” och välkända som inte behöver ifrågasättas.  

En djupare förståelse av varför vissa artefakter förfaller att ha utlöst 
en diskussion som på ett genomgripande sätt skakat om museet, kan 
nås genom att undersöka museets insamling i ett vidare perspektiv än 
enbart förekomsten av föremål som innehåller angreppsbenäget mate-
rial. Det blir därför intressant att undersöka vilka klasskript i allmänhet 
som samlingarna byggts upp utifrån. 

Museets föremålsinsamling kan utifrån ett bredare perspektiv ses 
som en del av ett borgerligt projekt. Att betrakta de uppställda tingen i 
montrar kan ses som ett sätt för borgerligheten att tillägna sig folklivet 
(jfr Nilsson 1996:52, 64, 73). Den borgerliga blicken, den borgerliga ny-
fikenheten, lade under sig område efter område. Museets fokus riktades 
till en början främst mot allmogens kulturföremål. Ganska snart inklu-
derades även saker från andra sociala grupper. Det handlade då om sa-
ker från högreståndsmiljöer och senare även borgerliga stadsmiljöer 
och skråföremål från stadshantverkares miljöer (Hammarlund-Larsson 
1998:185, 192f, 202).  

Först vid 1930-talets andra hälft togs föremål från arbetarhem in 
(Hammarlund-Larsson 1998:202). Museets medarbetare Mats Rehn-
berg var en av de mest framträdande rösterna som under 1940-talet på-
talade att museerna allvarligt försummat arbetarnas historia (Nilsson 
2004:116). Han startade 1945 en systematisk insamling av arbetarmin-
nen (Nilsson 1996:136). Men ända fram till 1965 var museet fortfaran-
de uppdelat i en Allmoge- och Högreståndsavdelning (Silvén 
2004a:151). Detta anger inte bara grunden utifrån vilken museet var 
organiserat utan antyder också vilka intressesfärer som dominerade.  

Kraven på större integrering av arbetarklassens historia i museerna 
växte fram i kölvattnet av 1968 års intellektuella revolt. Anspråk ställ-
des på museisamlingarnas representativitet och kritiska röster höjdes 
mot sammansättningen av Nordiska museets föremålssamling som ute-
slöt stora delar av befolkningslagren, inte minst industriarbetarna 
(Ambjörnsson m fl 1969:4, Sjöberg-Pietarinen 2004:51f). En av avdel-
ningscheferna på Nordiska museet, Göran Rosander, skrev 1972 en ar-
tikel där han analyserade museets föremålsbestånd och konstaterade en 
social snedvridning (Rosander 1972).
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De efterföljande debatter som hölls inom museisektorn i stort prägla-
des i hög grad av Rosanders text och i dessa diskussioner verkar Nor-
diska museet ha varit en pådrivande kraft. Museerna samlade på fel sa-
ker, ansågs det. Framför allt saknades 1900-talet och samtiden, men här 
noterades alltså också den nämnda slagsidan till förmån för de bättre 
bemedlade samhällsskiktens produkter som rådde på många museer. 
Diskussionerna ledde så småningom till förändring och både arbetar-
klassens kulturarv och samtiden fick större plats i museets samlingar 
(Silvén 2004a:163–169).112

Intressant i det här sammanhanget är de riktlinjer för insamling som 
Nordiska museet gav ut 1973 (Föremål, bild, data). Där formuleras en 
vilja från museets sida att inkludera kulturarv från det de benämner 
”armodsskiktet” (Föremål, bild, data 1973:17; Silvén 2004a:168), vilket 
antyder en strävan att införliva inte bara kulturarv från arbetarklass i 
största allmänhet utan även från mycket, mycket fattiga befolknings-
grupper. Uttrycket ”armodsskiktet” kan sägas tangera de befolkningsla-
ger den hemlösa kvinnan skulle kunna sägas tillhöra. Hon hör inte 
hemma i arbetarklass, utan faller inom ramen för den gängse klassmäs-
siga indelningen utanför alla definierade grupper. Detsamma skulle 
möjligen även kunna sägas känneteckna nämnda ”armodsskikt”.

När jag letat efter avtryck av denna vilja till inkludering av ”armods-
skiktets” kulturarv i Nordiska museets samlingar har jag däremot inte 
funnit mycket som visar att museet på allvar gav sig i kast med detta 
före 1990-talets andra hälft – då bland annat den hemlösa kvinnans 
tillhörigheter samlades in. Avtryck från arbetarklass i allmänhet finns 
visserligen, men när det gäller dokumentationer och insamling har jag 
bara påträffat den så kallade Knarkarkvartsinventeringen 1974 – som jag 

                                                     
112 Inte minst genom arbetet vid avdelningen för Etnologiska undersökningar, senare kal-
lad Kulturhistoriska undersökningen och därefter Dokumentations- och forskningsavdel-
ningen och verksamheten i Samdok, de kulturhistoriska museernas samarbetsorgan, som 
bildades 1977. Att fastställa vad som egentligen kan sägas ha inkluderats av arbetarklassens 
kulturarv ligger utanför ramen för denna avhandling, men kort kan påpekas att sådana fö-
remål inte med lätthet låter sig finnas vid genomgång av de OCM-kategorier (se mer om 
museets klassificeringar i brödtexten strax nedan) som antyder att där skulle kunna finnas 
något av intresse. Till exempel finns än idag ingenting som skulle kunna sägas härröra från 
arbetarklass under OCM- kategorin 565 Samhällsklasser. Det senast förvärvet där gjordes 
kring 1970 och är en leksak som verkar föreställa en bonde. Tyngdpunkten under denna 
rubrik tycks för övrigt ligga på föremål från adeln. Under OCM-klassen 658 Politiska rö-
relser finns däremot ett mindre antal demonstrationsplakat och kampanjmärken från arbe-
tarrörelsens 1:a maj-demonstrationer som samlats in under 1970-talets första år.  
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nedan kommer att behandla utförligt – och en insamling från Ung-
karlshotellet Vale i Stockholm.113

Nordiska museet fick år 1987 en förfrågan om att förvärva saker 
från ungkarlshotellet Vale när det skulle läggas ner. Föreståndaren för 
hotellet ställde frågan till Nordiska museet eftersom han mindes att en 
uppsats i etnologi som bl a behandlade Vale publicerats i museets års-
bok Fataburen tio år tidigare (Hagelin 1977)114 och att museet utfört 
en fotodokumentation där ungefär samtidigt. Nordiska museet tackade 
ja till förvärv av 39 föremål, som emellertid blev liggande i museet i 
mer än fyra år, innan de 1992 införlivades i museets föremålssamling. 
Inget av tingen verkar ha tillhört någon av dem som bodde på Vale115,
utan alla föremål är inventarier från själva ungkarlshotellet som säng, 
väggskydd, gardinlist, vägglampa, askfat, bricka o s v. Föremålen före-
faller snarare förmedla en bild av de saker stiftelsen för ungkarlshotellet 
ställde till de utsattas förfogande, än av människorna som bodde där. I 
övrigt har jag inte funnit någon dokumentation eller insamling som 
skulle kunna hänföras till kategorin ”armodsskikt”.

Utfallet blir inte mycket bättre när jag går igenom andra valda delar 
av museets föremålssamling. Museet använder sig av två klassifika-
tionssystem – Nordiska museets eget klassifikationssystem för dataregi-
strerade föremål (Nmklass) och Outline of cultural materials (OCM), 
som är ett internationellt utvecklat system.116

                                                     
113 Ett särskilt tack till Eva Silvén, Nordiska museet, som uppmärksammat mig på detta 
förvärv.
114 Artikeln av Lars Anders Hagelin ”Fyllgubbar på två ungkarlshotell” är en fristående 
etnologisk uppsats som inte verkar ha haft något annat samband med museets verksamhet 
än en fotodokumentation som utfördes i anslutning till detta. Uppsatsen publicerades till-
sammans med ett urval av de bästa uppsatserna från 1970-talet i Fataburen 1977, med an-
ledning av att man befarade att den Hallwylska professuren skulle överföras till universite-
tet vid en förestående omorganisation. Årsboken skulle bli en sista vördnadsbetygelse till 
det samarbete som varit mellan museet och Stockholms universitet. Möjligen kan artiklarna 
ses som en kritisk påminnelse från redaktören Göran Rosander till museet om vad de skulle 
gå miste om utifall museet och universitetet skildes åt. Rosander var sedan tidigare en av de 
på museet som ivrigast tycks ha ifrågasatt den dåvarande inriktningen på insamling. 
I anslutning till artikelns skrivande verkar en fotodokumentation ha utförts av en av muse-
ets fotografer. 
Ett annat senare exempel på dokumentationer som tangerar ämnesområdet är en frågelista 
från 1987 som museet sände ut till sin meddelarstab. Den bar namnet Attityder till annor-
lunda personer.
115 Se Bilaga till inventarienummer 318. 061 till 318. 099. 
116 Klassificeringarna är inte gjorda av museets ordinarie personal utan tillkom under 
1980-talet i samband med ett arbetsmarknadsprojekt då Nordiska museets föremålssamling 
dataregistrerades, enligt uppgift från föremålsregistrator Ingrid Frankow. De personer som 
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Nm-klasserna är ordnade efter sakområden och har utarbetats alltefter-
som museets föremålssamling växt fram (Silvén 2004a:169). Där är det 
svårt att finna självklara kategoriseringsrubriker att sortera in de före-
mål under som faller utanför nämnda sakområden. Den närmaste hu-
vudkategorin som skulle kunna användas är Samfund, vilket också an-
vänts för de föremål jag kommer att behandla strax nedan från den så 
kallade Knarkarkvartsinventeringen.117

Nm-klassningen för den hemlösa kvinnans artefakter har även den 
fått huvudkategoriseringen Samfund och i detta speciella fall har den 
särskilda underrubriken Uteliggare konstruerats och den innehåller en-
bart dessa föremål.118 Innan dess verkar det alltså inte ha funnits något 
uttryckt behov av att skapa en sådan undergrupp, vilket ytterligare visar 
att den hemlösa kvinnans artefakter kommer från en ur klassynpunkt 
mycket underrepresenterad grupp i museets samling. De hör inte riktigt 
hemma i någon av de tidigare gängse samhällsklasser som museet fo-
kuserat utan faller utanför alla gränser i en klass för sig.119 Nm-

                                                                                                                         
kategoriserat föremålen har inte haft tillgång till själva föremålen med tillhörande katalog-
lapp, utan har utgått från de uppgifter som finns i huvudliggaren, vilken använts som stöd 
vid klassificering. Dessa uppgifter är olika utförliga för olika perioder och kan ibland en-
dast bestå av ett sakord. De som utfört kategoriseringen har alltså inte haft tillgång till full-
ständig information och därför kan misstag ha smugit sig in. 
Inte desto mindre är detta två betydelsefulla system som museet idag har och använder sig 
av för att bringa ordning och hitta bland föremålen. Det är en ram inom vilken dessa kan 
förstås, vilket gör att jag finner dem vara relevanta att undersöka.  
Den ovan nämnda klassificeringen kan utifrån ett STS-perspektiv förstås som en del av det 
nätverk av både mänskliga och icke-mänskliga aktanter som omgärdar museets föremål. De 
personer som ingick i arbetsmarknadsprojektet tillhör på samma sätt som museets ordinarie 
personalstyrka de mänskliga aktanter som påverkat och format artefakterna. De Nm- och 
OCM-klasser som föremålen tilldelats är i detta sammanhang också aktanter, som trots att 
de inte är mänskliga ändå påverkar förståelsen av museiföremålen genom att styra sökmöj-
ligheterna.
Jfr även Porter (1988/1995:110f) som betonar vikten av museers klassificeringssystem, inte 
minst därför att många av de kategorier som föremål inordnas under i dessa system tenderar 
att upprepas i de utställningar där föremålen senare kommer att ingå i.  
117 Jfr Knibb (1994:360) som tar upp svårigheten med klassifikationssystem på kanaden-
siska museer både på ett allmänt plan och särskilt när det gäller kategorisering av föremål 
som tillhört en traditionellt kvinnlig sfär. 
118 Med största sannolikhet har denna underrubrik skapats just p g a detta förvärv, enligt 
uppgifter från nuvarande föremålsregistrator Ingrid Frankow. Detta bekräftas även av av-
delningschef Lena Palmqvist vid samtal 2004 11 24. Den fullständiga Nm-klassningen är 
Samfund/Fattigvård/Uteliggare.
119 Det fåtal andra underrubriker i Nm-klassificeringen som skulle kunna vara intressanta 
innehåller antingen inga föremål – t ex Luffare – eller bara ett fåtal tidigt insamlade saker – 
som t ex Tiggeri, vars senaste förvärvade föremål togs in 1961 och är en fattigbricka från år 
1801.
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klassificeringen är med andra ord inte särskilt användbar om man letar 
efter saker som skulle kunna sägas inbegripas i ”armodsskiktets” levnads-
sfär – d v s sådant som går utöver de speciella sakorden. 

OCM-systemet är däremot mycket mer detaljerat och har en systema-
tisk uppbyggnad, vilket gör att fler möjliga ingångar finns som innehål-
ler föremål från grupper som inte passar in i museets gängse indelning 
(Silvén 2004a:116). 

Den största insamlingsinsatsen av föremål som skulle kunna sägas 
närma sig gruppen underrepresenterade samhällsskikt – bortsett från 
den hemlösa kvinnans tillhörigheter – verkar ha gjorts på 1970-talet 
och återfinns under rubriken Hjälpbehövande i allmänhet.120 Insamlingen 
gjordes alltså till största delen samtidigt som ovan nämnda diskussioner 
om insamlingsprinciper startade.121 Både rubriken i sig och de föremål 
som inordnats därunder kan sägas reflektera ett borgerligt filantropiskt 
synsätt, vilket har likheter med insamlingen av tingen från ungkarlsho-
tellet Vale.122 Välgörenhet under 1800-talet och början på 1900-talet 
karaktäriseras ofta av ett ovanifrånperspektiv. De bättre bemedlade 
sträckte ner en hjälpande hand till dem som levde i armod. Filantropin 
vilar på skilda maktförhållanden mellan parterna. Syftet med verksam-
heten kan framför allt ses som ett sätt att nedtona de rådande ekono-
miska och sociala klyftorna (Stark & Hamrén 2000:56).123 Inga av fö-
remålen under denna rubrik speglar heller egentligen vardagstillvaron 
för socialt utsatta grupper, utan förefaller just utgöra ”goda” exempel 
på en borgerlig filantropisk verksamhet. Föremålssamlingen blir om 
man så vill en bekräftande spegel där borgerligheten kan beundra sin 
egen välgörenhet och oegennytta. 

Jag letar vidare under flera andra rubriker som möjligen skulle kunna 
innehålla föremål som återspeglar 1970-talets diskussion och vilja till 

                                                     
120 Kategorin innehåller närmare 800 föremål.  
121 Då togs hela 650 föremål in vid till synes ett och samma tillfälle. Samlingen består av 
slöjdalster av skilda slag, tillverkade av barn på en av Stockholms arbetsstugor. Sådana in-
rättades vid förra sekelskiftet, inte sällan i kyrkans regi, för att avhålla barn från tiggeri på 
stadens gator, ett exempel så gott som något på metoder för att dämpa klasskillnader och 
social oro (jfr Stark & Hamrén 2000:56). Något senare togs ytterligare ett hundratal liknan-
de artefakter in. Sedan dröjer det ända fram till 1990-talet då en uniform från en hjälpsyster 
förvärvades. 
122 Den samlande OCM-kategorin för föremålen från Vale är 741 Privata såväl som of-
fentliga donationer.
123 För mer ingående analys av filantropi se Sjöberg & Taussi (1995). 
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att förändra föremålssamlingarnas sociala snedvridning men hittar inte 
mycket.124

Stannar till vid klassificeringen Fattigdom. Till den gruppen har den 
hemlösa kvinnans tillhörigheter blivit OCM-klassade, vilket mer än 
fördubblat antalet föremål i denna grupp.125 Kategorin Fattigdom som
helhet är emellertid intressant därför att den verkar vara en av de få 
som verkligen fokuserat på underordnade samhällsgrupper i sig och 
inte på borgerlighetens välvilja. De flesta artefakter är dock insamlade 
tidigt i museets historia. Här trängs fattigbössor med rotstickor, tigg-
klubbor och tiggartavlor.126 Mellan 1970 och fram till 1998 har bara 
nio inventarienummer registrerats.

Intressant med dessa nio i tiden relativt sena förvärv är att fem av 
dem är föremål som består av skadeinsektskänsligt material, nödbröd. 
Detta för oss tillbaka till den inledande frågan om museets behandling 
av artefakter som innehåller sådant material. Nödbröden bär alltså på 
samma problematik som asken med potatissallad, men införlivades inte 
desto mindre även de i samlingarna utan spår av att de utlöste någon 
strid. Nödbröden har också som ovan antytts även den aspekten 
gemensam med den hemlösa kvinnans föremål att de kommer från en 
samhällsgrupp som i allmänhet tycks falla utanför museets gängse in-
samlingsramar. Men inte heller detta har hindrat deras integrering i 
samlingarna.

                                                     
124 Under den lilla gruppen Hunger och mättnad finner jag bara mycket tidigt insamlade 
föremål som t ex tuggkåda, några skedar och brödkorgar, förutom ett föremål från 1990-
talet och det är ett tuggummipaket. Totalt innehåller gruppen bara 19 nummer. Detta ska 
ses i ljuset av museet har mer än 324 000 inventarienummer totalt. 
Under rubriken Levnadsstandard gömmer sig endast två inventarienummer, båda insamlade 
i slutet av 1970-talet. En levernesbeskrivning ursprungligen skriven i mitten på 1800-talet 
och en bit tapet med döda vägglöss på, vars ursprung är okänt men som ingick i utställning-
en Lort Sverige 1971. Levnadsstandard verkar alltså i detta sammanhang främst förstås som 
låg och inte hög. Tvärtom är det med klassificeringen Samhällsklasser. Det som är samlat 
under denna rubrik kommer, som redan nämnts, först och främst från adelsmiljöer, senare 
har några föremål från borgerlig miljö inlemmats och ytterligare senare några från allmo-
gemiljö. Ingenting finns med som skulle kunna härledas till vare sig arbetarmiljö eller ännu 
mindre till de här fokuserade kategorierna som likt den hemlösa kvinnan inte ryms i någon 
av de tidigare nämnda samhällsskikten. Bakom rubriken Individualitet och social rörlighet
finns flera underrubriker som berör hög status på olika sätt och sist i raden en som handlar 
om statusförlust. Under den sistnämnda rubriken har museet inte samlat några saker alls. 
Kategorin Socialvård och socialförsäkringar består sedan 1970-talet mest av stora delar av 
inredningen från ett Försäkringskassekontor. 
125 Totalt finns här 339 föremål. Av dessa tillhör 190 den hemlösa kvinnans bohag, vilket 
är de senaste som tagits in under denna rubrik. 
126 Dessa förvärv har gjorts före 1969 och är 140 stycken till antalet. 
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Ett sätt att förstå detta kan vara att nödbröden samlades in under 
1970-talet i en tid när frågan om samlingarnas sociala sammansättning 
var aktuell. Att motverka föremålsbeståndets sociala snedvridning kan 
ha varit viktigare än frågan om angreppsbenäget material.  

Men det skulle också kunna bero på att nödbröd är ett så starkt 
samlande kulturellt imaginärt tecken för fattigdom att det överskuggade 
alla tankar på om det var olämpligt att införliva dem i samlingarna eller 
inte. I detta sammanhang kan det därför vara betydelsefullt att närmare 
försöka förstå varför just nödbröd blivit ett sådant starkt samlande 
tecken.

Nödbröd har, liksom filantropi, en särskild klangbotten i den bor-
gerliga tankevärlden – som även museet är en del av – och har varit en 
del i en borgerlig retorik. År 1868 bekostade t ex Kungliga Patriotiska 
sällskapet utgivningen av en skrift om matlavar. De ville genom denna 
handling rikta uppmärksamheten mot lavars användbarhet som nöd-
brödsämne och hoppades att skriften skulle hjälpa till att ”… lindra den 
nöd som felslagna skördar framkalla hos en hungrande befolkning.” (Andersson 
1868). Skriften är särskilt intressant som uttryck för ett borgerligt väl-
görenhetsperspektiv med uppifrån styrda åtgärder och som exempel på 
hur nödbröden skapas som ett dubbelt tecken både för fattigdom och 
som lösningen, räddningen från svältdöden.  

Speciellt barkbrödet har kanske kommit att stå som en samlande 
symbol för det Fattig-Sverige vi sedan länge lämnat bakom oss. Tack 
vare det har vi överlevt svåra tider och steg för steg kunnat bygga upp 
ett välfärdssamhälle. Men detta synsätt har senare tidens forskare kriti-
serat. Mycket talar för att bark samlats in och sådant bröd bakats även 
under år när det inte var missväxt och alltså mer regelmässigt ingick 
som en ordinarie del i kosthållet. Den senare kunskapen verkar dock 
inte fått ett brett genomslag (Niklasson 1996:107–113).  

Konstruktionen av nödbröden liknar den konstruktion av arbetar-
minnen som jag ovan beskrivit att Bo G Nilsson tar upp i sin avhand-
ling. När tidsavståndet blivit tillräckligt stort och svårigheter övervun-
nits kan samtiden tryggt betrakta dessa med vetskap om att det är blott 
ett minne. De ställer inga frågor till nuet, utan blir en påminnelse och 
bekräftelse av hur bra vi har det idag. Denna läsning understryks av att 
Nordiska museets utställning Ur den svenska fattigdomens historia produce-
rades först 1956 när välfärdssamhället växt fram och en trygg distans 
till landets tidigare fattigdom var etablerad. Intressant med denna ut-
ställning är att den nästan saknade föremål. Istället byggdes en berättel-
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se upp kring bilder och texter (Carlén 1990:202f). Den hemlösa kvin-
nans tillhörigheter slår däremot hål på denna myt och synliggör sprick-
orna i folkhemsfasaden genom att de fokuserar på den nöd som finns 
mitt ibland oss i en nära samtid. Tidsavståndet har blivit alltför kort för 
att skapa illusionen av skydd och trygghet i vår tankevärld.  

Men här finns också en annan viktig skillnad mellan nödbröden och 
föremålen från den hemlösa kvinnans boplats. Nödbröd ger visserligen 
associationer till en fattig del av befolkningen, men det är en som inte 
desto mindre är både skötsam och arbetsam. Det är den strävsamme 
fattige det handlar om. Den som nöjer sig med det lilla, härdar ut och 
på så sätt till sist övervinner både nöden och döden. Det liknar även på 
denna punkt i många stycken bilden av den skötsamme arbetaren som 
Bo G Nilsson visat att de tidigaste arbetarminnena var konstruerade 
enligt och som senare blev mall för museets bearbetning av sina arbe-
tarminnen (Nilsson 1996:100f, 216–232).127

Skötsamhet, arbetsamhet, flit och övervinnandet av svårigheter ge-
nom umbäranden är däremot innebörder som är svåra att utläsa ur den 
hemlösa kvinnans nästan tomma förpackning med potatissallad. Den 
blir inte ett samlande tecken för den skötsamme fattige och faller där-
med utanför museets givna ram.

Insatserna för att åtgärda den sociala snedvridningen av museets 
samlingar verkar sammanfattningsvis inte ha varit tillräckligt omfattan-
de eller verkningsfulla för att i grunden förändra läget. Utifrån museets 
verksamhet växer i det stora hela en rätt så välordnad bild av Sverige 
fram, med skötsamma medborgare oavsett klasstillhörighet. Ett land 
där även de som faller utanför de gängse klassbeteckningarna i största 
möjliga utsträckning ändock representeras som strävsamma människor 
som övervinner påfrestningar just tack vare sina ringa anspråk och läg-
ger med detta grunden till dagens välstånd. Även om allt fler sociala ka-
tegorier med åren successivt har inlemmats i museets officiella berättel-
ser kan ovanstående bild ändå sägas dominera både museets föremåls-
samling och dokumentationer. Berättelsen om den hemlösa kvinnans 
artefakter perforerar däremot föreställningen om dagens samhälle som 
ett folkhem där nöd, lidande och armod inte längre finns och går emot 
tidigare artikulerade museinarrativ. 

                                                     
127 Dessa tidiga arbetarminnen gavs ut av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Se vidare 
Nilsson (1996:74–108). Jfr även Ambjörnsson (1988/1998). 
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Den strid som kom att stå kring den hemlösa kvinnans föremål kan 
alltså – förutom att de inte passar in i skriptet för svenskhet – också 
förstås som att de ifrågasatte museets rådande skript för klass alltför 
mycket. Kvinnans tillhörigheter överskred till och med gränserna för 
det som skulle kunna inbegripas i det så kallade ”armodsskiktet” genom 
att sakna de obligatoriska ingredienserna av arbetsamhet, skötsamhet 
och flit. Även i denna bemärkelse kan alltså denna föremålssamling ses 
som tecken för det monstruösa. Den hemlösa kvinnan skulle med Al-
lan Sekula kunna kategoriseras som tillhörande ”de olämpliga”, det vill 
säga samhällets bottenskrap i borgarklassens ögon (1995:36).128 Detta 
samhällsskikt verkar museet utifrån ovanstående genomgång inte på 
allvar ha inkluderat tidigare. Den hermetiskt tillslutna asken med intor-
kade rester av potatissallad passar inte riktigt in någonstans i de välkän-
da historierna och utlöser därför en mängd frågor som ifrågasätter dess 
existensberättigande i museets samlingar. Detta kan vara ett sätt att för-
stå att det var just den som utlöste en diskussion om olämpligheten att 
samla in föremål bestående av angreppsbenäget material och inte kam-
panjkaramellen eller någon av de andra artefakter museet har i sina 
samlingar som också innehåller skadeangreppskänsligt material.

2.9. Maskulinitet, missbruk och symbolisk kastrering 
I början av december 1974 gjordes dock som ovan antytts ett förvärv 
av en manlig missbrukares hem, vilket likt den hemlösa kvinnans arte-
fakter kan sägas härröra från samhällets mest utsatta miljöer. Det här 
var före min tid på museet och jag kan inte påminna mig att jag någon-
sin hörde talas om det under den tid jag arbetade där. Det är först un-
der senare års samtal med museets medarbetare som detta kommit till 
min kännedom. Framför allt karaktäriserade det som sades av att de 
som talade om det egentligen inte visste något om det hela, bara att de 
hört att det tidigare skett en insamling som liknade den av den hemlösa 
kvinnans bohag. Föremålen verkade inte ha varit utställda eller 
omskrivna. Ingen kände till bakgrunden till förvärvet, vad det exakt in-
nehöll och än mindre vart föremålen tagit vägen. Det liknade till viss 
del ett rykte. Om det verkligen gjorts eller inte föreföll oklart. 

Våren 2004 fick jag hjälp att finna föremålen i fråga i museets data-
bassystem. Det gav mig en första ingång till denna insamling. Förvärvet 
                                                     
128 Ett särskilt tack till Anna Lundberg, Tema Genus, för detta litteraturtips. 
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var inte stort till omfånget. Det innefattade bara åtta inventarienummer 
– som omfattade ett antal sprutor, tre medicinförpackningar, en ifylld 
ansökningsblankett för konstnärsstipendium, ett brev, fyra porrtid-
ningar och en penisattrapp – men hade en bilaga. Bilagor brukar inne-
hålla viktig information kring förvärv. Sådant som inte hör hemma på 
katalogklapparna men som ändå är av stort värde för förvärvet.  

Alla bilagor finns förvarade i pärmar i ett särskilt rum i museets söd-
ra del på den s k Föremålsregistreringen. Här finns viktiga uppgifter 
om alla förvärvade föremål samlade. Till min besvikelse finns ingen in-
formation att hämta här. Allt som står är att handlingar är 
sekretessbelagda och inlåsta. Av någon anledning har det kringmaterial 
som finns till förvärvet lyfts ur den ordinarie hanteringen och placerats 
i karantän. En isolering som tre decennier senare fortfarande gäller.  

Jag frågar om det är möjligt att få se på de sekretessbelagda hand-
lingarna och får vid detta tillfälle tillstånd. I ett brunt kuvert finns de 
handlingar jag söker. Här finns en nedtecknad berättelse om hur för-
värvet gått till rent praktiskt, var bostaden var belägen och hur det såg 
ut.129 Där ligger också en tidningsnotis där den man figurerar vars fö-
remål förvärvats. Sammanhanget i notisen är ett helt annat än det för-
värvet handlar om. Här gör mannen sin röst hörd i en offentlig kon-
text.

Berättelsen om mannen som missbrukare har bokstavligen låsts in i 
ett skåp. När jag börjar undersöka detta närmare visar det sig att inte 
bara bilagan har lyfts bort. För varje föremål som förvärvas upprättas 
en kataloglapp. Här finns uppgift om objektets längd och bredd, mate-
rial och härkomst m m. Ofta medföljer också ett fotografi på föremå-
let. Ingen i museet lyckas emellertid återfinna några kataloglappar när 
det gäller detta förvärv, trots letande.

Tanken på att de kanske inte har katalogiserats förs fram av någon, 
men detta tillbakavisas från olika håll. När föremålen togs in 1974 kata-
logiserades regelmässigt alla föremål.130 Senare lyckas jag efter en del 
sökande finna en av de numera pensionerade intendenter som var med 
vid förvärvet på 1970-talet som bekräftar att sakerna katalogiserats 
noga.131

                                                     
129 I huvudliggaren har föremålen inventarienummer 291. 754 till 291. 761. 
130 Enligt samtal med både intendent Cecilia Hammarlund-Larsson och föremålsregistrator 
Ingrid Frankow. 
131 Samtal med f d ansvarig intendent 2004 10 26. 
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På museet letar vi först bland kataloglapparna i den låda de bör fin-
nas.132 Men bland dessa kataloglappar finns inte de eftersökta föremå-
len. Någon tror sig plötsligt minnas att kataloglapparna funnits i en 
speciell brun låda som fanns på dåvarande Boavdelningen, där saker som 
inte riktigt ansågs som passande placerades. Någon annan drar sig se-
dan till minnes att de troligen senast setts på före detta Textilavdelningen.
Trots flertalet förfrågningar och mycket letande återfinns de inte. De 
benämningar på avdelningar som nämns ovan är vid det här laget gam-
la och många omorganisationer och omflyttningar har skett sedan dess. 
Någonstans på vägen tycks kataloglapparna ha förkommit. Ingen vet 
längre vart. De verkar inte gå att uppbringa.

På Föremålsregistreringen där bilagorna finns placerade står också en 
annan hylla med pärmar som innehåller registreringsfotografier på fö-
remålen. Precis som när det gäller kataloglapparna så är registreringsfo-
tografering en rutin som alla nyförvärvade föremål ska ha gått igenom 
åtminstone från 1970-talet och därefter.133 Men inte heller här finns 
det några spår efter föremålen från den så kallade knarkarkvartsinven-
teringen. Fotografier av föremål med inventarienumren strax före såväl 
som efter sitter prydligt insatta på sina platser i fotofickor. Mellan dem 
finns åtta luckor, det vill säga exakt lika många som antalet inventarie-
nummer som saknar dokumentation. Ingen på museet kan säga om de 
har fotograferats men aldrig satts in, alternativt satts in men tagits bort 
eller om de aldrig kom så långt som till fotografering.  

Själva insamlingen bör ha varit gränsöverskridande när den gjordes 
och verkar vara ett tydligt exempel på konkreta insatser för att åtgärda 
museisamlingarnas sneda sociala fördelning, som jag ovan nämnt dis-
kuterades intensivt under denna period. Men det tycks alltså ha stannat 
vid själva insamlingen av föremålen. Att de skulle gå att återfinna på de 
vanliga sökvägarna för att så småningom ställas ut verkar däremot inte 
ha varit lika självklart. Materialet är i själva verket fortfarande inte ens 
tillgängligt för forskning.  

När jag i oktober 2004 besöker museet och vill titta i bilagan igen 
blir det nämligen stopp. Att materialet är hemligstämplat innebär att 
                                                     
132 Föremålen har som jag ovan nämnt enligt datasystemet klassificerats under Nmklassen 
Samfund, med underkategorin Rättsväsen. Under Rättsväsen sorteras saker som handbojor, 
batonger, en giljotin, sablar, fånglås och fängelseinventarier. Det vill säga sådant som till-
hör rättsskipningens värld. Det som i regel finns bakom lås och bom och hålls avskilt från 
det övriga samhället. 
133 Enligt samtal med intendent Cecilia Hammarlund-Larsson och föremålsregistrator Ing-
rid Frankow och föremålsassistent Leif Wallin. 
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inte ens forskare får tillgång till det, får jag veta. Detta är någonting 
som inte ens kan prövas, för det saknas ett regelverk kring ett sådant 
förfarande.134 Att jag som hastigast fick se på handlingarna förra gång-
en var efter vad jag förstår ett misstag. Ingen känner dock till anled-
ningen till varför materialet hemligstämplats. Jag får nöja mig med att 
veta att frågan om sekretessbeläggningen ska kvarstå och troligen 
kommer att tas upp till diskussion med museets ledning på ett framtida 
möte.

En sak till får jag emellertid veta innan jag lämnar museet. Jag får 
veta namnet på dem som utförde undersökningen på 1970-talet. Jag får 
efter lite sökande kontakt med en av de dåvarande ansvariga intenden-
terna och har ett kort samtal med henne på telefon. Det har gått 30 år 
sedan den gjordes och intendenten är pensionerad sedan många år. Vid 
kontakten framkom att undersökningen inte ingick i någon större in-
samlingssatsning utan var en enskild tillfällighet. Den exakta bakgrun-
den känner den dåvarande intendenten inte till. Hon berättar att hon 
blev beordrad av sin chef att göra detta och sedan gjorde sitt jobb. Be-
slutet att hemligstämpla bilagan togs med en gång, drog hon sig dock 
till minnes. Det gjordes eftersom det ansågs fel att namnge mannen 
vars saker samlats in. Namnet fick, enligt henne, inte komma ut efter-
som han kanske skulle komma att bättra sig senare i livet.135

Här slutar mina efterforskningar kring föremålen. Det verkar i nulä-
get helt enkelt svårt för mig som utomstående att få fram så mycket 
mer information om dem vare sig utanför museet eller genom de gäng-
se informationskanalerna inom museet. För att sammanfatta turerna så 
här långt samlade museet alltså in föremålen, men avskilde dem tämli-
gen omgående från de ordinarie rutinerna. Berättelsen om dem lyftes 
med detta ut ur museets officiella narrativ och förpassades till glöms-
kans garderob, en plats som de fortfarande är anvisade till. De verkar 
alltjämt överskrida alla gränser för vad som går att berätta och hamnar 

                                                     
134 Nordiska museet är en stiftelse och lyder följaktligen inte under den allmänna sekre-
tesslagstiftningen. 
135 När det gäller samtalet med den dåvarande ansvariga intendenten var tiden för detta 
begränsad. Hon svarade sakligt, men kortfattat. Samtalet inbjöd inte till vidare diskussion 
av frågorna vid en senare tidpunkt, varför jag inte insisterade på detta. Ett längre samtal 
hade naturligtvis lett till utförligare svar om hur de som arbetade på 1970-talet tänkte kring 
förvärvet. Ytterligare ett skäl till att jag valt att inte nysta vidare i denna tråd är att 1970-
talet inte är avhandlingens egentliga huvudfokus, utan nutiden. Det märkliga är att insam-
lingen fortfarande hålls hemlig och verkar vara dold. Det skulle kunna liknas vid museets 
omedvetna.
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bland det i feministisk mening monstruösa. Men handlar det enbart om 
att skydda mannens namn eller kan detta förstås på något annat sätt? 

Det finns vissa förhållanden som antyder att sekretessen inte enbart 
kan ha varit avsedd att värna om mannens individuella integritet. Även 
om detta givetvis kan ha varit det primära skälet initialt, så har inte 
mannens namn hemlighållits i alla handlingar som är officiellt tillgäng-
liga. Ganska snart efter att föremålen togs in torde de uppgifter som 
finns i museets huvudliggare – det allmänna register där alla föremål 
förs in i strax efter beslutet om förvärv – ha förts in. Här finns man-
nens fulla namn angivet, inklusive värderande upplysningar om att 
mannen synbarligen måste ha varit narkotikapåverkad när han fyllt i en 
ansökningsblankett. Vidare återfinns inte bara hans namn utan även 
hans personnummer på registerkorten – kort i ett centralt placerat klas-
sificeringssystem som innehåller uppgifter om museets alla föremål. 
Dessutom finns hans namn tillgängligt i Primus databassystem som i 
princip är officiellt öppet att söka i vid förfrågan. Sammantaget tycks 
flera källor peka mot att det inte i första rummet handlar om skyddet 
av den manlige individen i sig och hans namn.

Om det bara hade handlat om namnet hade det därutöver varit rela-
tivt enkelt att anonymisera dessa uppgifter – och även annan mer eller 
mindre känslig information – i de allmänt tillgängliga handlingarna, vil-
ket i andra sammanhang är ett utbrett sätt att hantera känsliga uppgif-
ter. På så sätt kan ämnen tas upp utan att enskilda individer kommer 
till skada. Men här verkar det ha varit något annat som gjort att före-
målen ganska snart fördes åt sidan och sedan dess behållit sin isolering. 

Ett sätt att förstå detta skulle kunna vara att de genom att lyftas åt 
sidan helt enkelt glömts bort. Vad som talar emot detta är emellertid att 
flera av dem som arbetar på museet verkar ha hört talas om inventer-
ingen och vissa till och med försökt finna uppgifter om förvärvet, men 
inte lyckats.136 Vidare har andra på museet jag samtalat med tyckt sig 
minnas att de faktiskt sett kataloglapparna avskilda i en särskild
låda.137 Förvärvet har alltså inte helt glömts bort, även om ingen hittar 
några kataloglappar när jag får hjälp att leta.

Det här pekar på att det kanske snarare är själva ämnet och inte 
glömskan eller mannens namn som uppfattats vara det riktigt känsliga. 
Det är det som i första hand tycks ha blivit isolerat. Vad är det då för 

                                                     
136 T ex intendent Eva Silvén enligt samtal i november 2004. 
137 Enligt samtal med bl a föremålsregistrator Ingrid Frankow.  
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ämne detta förvärv kan sägas handla om och varför skulle det kunna 
vara så känsligt?

Förvärvet berör i huvudsak två allmänt sett tabubelagda områden – 
missbruk och sexualitet. Sprutorna och medicinförpackningarna foku-
serar missbruket och enligt uppgifterna i huvudliggaren tycks ansök-
ningsblanketten även vittna om detta. De fyra porrtidningarna och pe-
nisattrappen koncentrerar uppmärksamheten till sexualitet. Det är inte 
föremål som förstulet anspelar på sexualitet utan öppet relaterar till 
densamma.

Att förvärvet fördes åt sidan och hemlighölls 1974 då det togs in, 
skulle kunna förstås som att sexualitet och missbruk var alltför tabube-
lagda ämnen att föra fram på museer vid den här tidpunkten. Det kan 
vara en förklaring när det gäller Nordiska museet.138 Men det var där-
emot inte det dominerande synsättet på alla museer. Andra museer 
producerade under samma tidsperiod samtidsspeglande utställningar 
med kulturhistorisk resonansbotten på dessa och liknande teman, som 
t ex Stockholms Stadsmuseum, Moderna museets Filialen, Konsthallen 
i Göteborg, Liljevalchs och Kulturhuset m fl (se t ex Lindberg & 
Werkmäster 1981:31–48; Clayhills 1983; Thorgren 2003/2004:76ff, 
246–254; Persson 2005:196f). Inte heller på andra kulturarenor, som t ex
inom teatern och musikrörelsen, var dessa ämnen främmande under
1970-talet (se t ex Thorgren 2003/2004:254–262).  

Det finns dock inte mycket som talar för att ämnesområdena miss-
bruk och sexualitet skulle ha varit mer flitigt förekommande på museet 
under senare år, vare sig när det gäller riktade insamlingar, dokumenta-
tioner eller publikationer. Vid en genomgång av årsböcker och verk-
samhetsberättelser139 har jag bara funnit en enda artikel som berör te-
mat sexualitet i museets årsbok Fataburen – som handlar om bilder av 
orientaler i väst (Berg 1996:112–126) – och en artikel som berör miss-
bruk – den förut nämnda skildringen av ungkarlshotellet Vale (Hagelin 
1977:75–88).  

                                                     
138 Ett av de få undantagen från detta skulle kunna vara att redan år 1969 producerade mu-
seet utställningen Giftas – eller ej?, vilken skulle kunna sägas tangera frågor om sexualitet i 
samtiden, om än i marginalen (Silvén 2004a:160f). Internationellt sett verkar det länge ha 
funnits ett motstånd mot och en långsamhet med att integrera känsliga ämnen i 
museiverksamhet (se Porter 1988/1995:104). 
139 Genomgång av den systematiska bibliografin över artiklar i museets årsböcker från 
1884 till 1989 (Fataburen 1990) samt själva årsböckerna 1998–2004 och särtryck av Nor-
diska museets årsredovisningar 1998–2005. 
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När det gäller insamling har jag bara funnit ett projekt på temat sexuali-
tet och det är från 1994. Det har namnet ”Skolungdomars syn på sexuali-
tet” och utfördes av Maria Bäckman som samlade in ett tjugotal före-
mål som ungdomar uppfattade som sexiga. Dessa finns kategoriserade 
under OCM-klassen 832 Sexuell stimulans och är förhållandevis ”snälla”. 
De varierar med allt från gitarrplektrum, ögonbrynsring, munspel, tro-
sor, bysthållare, kalsonger till reklamaffischer. Som ett av de få exempel 
på undersökning med anknytning till missbruksproblematik återkom-
mer i verksamhetsberättelserna med ojämna mellanrum studien av 
hemlösa kvinnor.140 Nästan lika tunnsått förefaller det vara när det 
gäller utställningar. Hästen som jag kommer att återkomma till i kapitel 
4 är ett av få undantag jag funnit i detta ämne.

Missbruk tangeras implicit i den tidigare nämnda utställningen Staden
– himmel eller helvete (1998) – där nästan alla av de då ännu inte förvärva-
de föremålen som tillhört den hemlösa kvinnan ställdes ut. Förutom 
detta finns några titlar bland fotoutställningarna som skulle kunna sä-
gas beröra båda dessa teman. Dessa tycks dock inte ha utförts av mu-
seets egna fotografer, utan externa. I ljuset av Nordiska museets förhål-
landevis sparsamma satsningar på den här typen av ämnen skulle isole-
ringen av knarkarkvartsinventeringen kunna förstås som att den helt 
enkelt uppfattats vara för utmanande. 

Om vi återigen går till museets föremålssamling i stort och genom 
kategoriseringssystemen undersöker knarkarkvartinventeringens före-
mål i förhållande till detta, blir det klart att dessa hamnar i en grupp för 
sig. Särskilt OCM-klassningen är intressant, där den gemensamma ru-
brik alla föremål i detta förvärv tilldelats är Organiserade laster, som i sin 

                                                     
140 I årsboken för 2002 meddelas att projektet med hemlösa kvinnor avslutats och titeln på 
Annette Rosengrens ovan nämnda bok rapporteras. Dock namnges inte Annette Rosengren, 
vilket vanligen sker med författare till andra böcker som tas upp i museets årsredovisningar. 
Möjligen skulle det kunna bero på att boken inte getts ut på museets eget förlag. Att det an-
nars är det gängse bruket att ange författarnamn – särskilt om det handlar om en museian-
ställd – är särskilt tydligt just detta år, där detta i övrigt är det förhärskande förfaringssättet. 
Här finns till och med exempel med hela listor av gamla publikationer uppräknade för den 
nyligen tillträdda styresmannen och några på museets förlag utgivna böcker av den nytill-
trädda museiprofessorn, vilket också tydliggör museets egen inre hierarki. I det förra fallet 
är några titlar flera decennier gamla och även medförfattare utan museianknytning namn-
ges. Här verkar det inte heller nödvändigtvis vara avgörande att de publicerats på Nordiska 
museets förlag för att omnämnas och knytas till ett författarnamn (Fataburen 2002:279–
287). Denna hantering av undersökningen av hemlösa kvinnor understryker den ambivalen-
ta ställning detta projekt tycks ha i museet. 
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tur är placerad under den överordnade rubriken Nöjen.141 De utgör de 
enda föremålen i denna grupp.

Jag undersöker andra kategorier som möjligen skulle kunna innehålla 
föremål som har med missbruk att göra, men finner inget av intres-
se.142 När det gäller sexualitet finns fler möjliga ingångar att söka på. 
Det finns några tidigare insamlade penisatrapper i glas som inte verkar 
ha varit avsedda som sexualhjälpmedel.143 De är inkomna mycket tidigt 
i museets samling. Förutom den som togs in med knarkarkvartsinven-
teringen så finns det faktiskt ytterligare en som möjligen skulle ha kun-
nat vara använd som sexualhjälpmedel. Den är förvärvad mycket tidigt 
år 1891 och kommer enligt uppgifter i huvudliggaren från en gammal 
avliden hovmans gömmor på 1830-talet. Nm-klassen för detta föremål 
är Magi och kult och OCM-klassen Vetenskaplig metod. I båda systemen 
har den alltså klassats som något som tillhör helt andra världar än sexu-
alitetens.144

När det gäller klassificering under rubriker som egentligen inte säger 
så mycket om varför en viss sak samlats in finns ett annat märkligt ex-
                                                     
141 Vart och ett av föremålen är utöver detta OCM-klassade under andra rubriker för att 
öka sökbarheten, som t ex medicinburken under Läkemedel.
142 När det gäller missbruk prövar jag med Alkoholism och Narkotika. Inga föremål som 
skulle kunna sägas härröra från narkotikamissbruk finns här. Däremot finns här föremål 
från nykterhetsrörelsen och undervisningsmaterial som verkar ha använts i avskräckande 
syfte i skolklasser. Bland annat finns två skioptikonbilder förvärvade på 1960-talet som vi-
sar alkoholismens baksidor. Två liknande bilder – av inventarienumret att döma från sam-
ma eller närliggande insamlingstillfälle – är kategoriserade under rubriken Störningar i per-
sonligheten som enda nummer. 
143 Enligt uppgift från föremålsassistent Leif Wallin. 
144 I övrigt finns under Sexuellt umgänge endast penisatrappen från knarkarkvarten regi-
strerad. Under Sexualitet finns några fler nummer, en kryddosa från Gotland insamlad 1885 
där troligen kryddor som ökade den sexuella lustan förvarats, en stereoskopbild från 1935, 
en porrtidning från knarkarkvarten och en som fanns bland den hemlösa kvinnans bohag 
samt en kortlek med pornografiska bilder från 1950-talet som museet förvärvat först år 
2000. Inte minst det sistnämnda belyser den tidsmässiga eftersläpning för acceptans av oli-
ka fenomen som tycks råda på museet. 
Här finns den tidigare nämnda rubriken Sexuell stimulans. Förutom en tidigt insamlad 
snusdosa och den just omnämnda stereoskopbilden – ofta tilldelas ett föremål mer än en 
klass för att underlätta sökning – härrör resten av artefakterna från den ovan nämnda insam-
lingen av föremål som elever i en skolklass på 1990-talet valt ut, som inte ger intryck av att 
öppet anspela på sexualitet. Under klassningen Föräktenskapliga förbindelser återfinner jag 
ett kärleksbrev. Under OCM-klassen Utomäktenskapliga förbindelser gömmer sig ett kysk-
hetsbälte.
Jag prövar också med andra sökningar på klassifikationsrubriker i OCM som möjligen skul-
le kunna innehålla fler föremål av sexuell karaktär som t ex Orgier, Allmänna sexuella reg-
ler, Släktskap och kön, Sexualfostran, Homosexualitet och Diverse sexuella beteenden. Alla 
dessa OCM-rubriker är emellertid tomma.  
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empel som förvärvats så sent som år 2000. Det är en väckarklocka som 
togs in i Nordiska museets samling i samband med Samdokprojektet 
Svåra saker (Silvén & Björklund 2006:194–195). Klockan skänktes av en 
kvinna som under sin uppväxt blivit utsatt för incest och väckarklock-
an symboliserar för henne kampen för att komma igenom dessa svåra 
upplevelser. Överlämnandet av föremålet till museet var för henne en 
markering av att hon klarat sig igenom denna erfarenhet. Klassificering 
av föremål av denna typ är svår i gängse system som inte till fullo täck-
er in alla aspekter. Men även om ingen heltäckande rubrik finns så 
skulle ändå några olika rubriker ha kunnat kombineras för väckarklock-
an i OCM som t ex 731 Katastrofer, 683 Brott mot person, 684 Sedlighetsbrott 
och brott mot familj, 155 Personlighetsutveckling, 154 Anpassningsprocesser eller 
åtminstone 593 Familjemedlemmarnas inbördes förhållanden.145 Ingen av 
dessa OCM-klasser har använts. Istället har väckarklockan tilldelats en 
enda klassificeringsrubrik, nämligen 805 Tidsindelning. Det gör att den 
blir oerhört svår att finna annat än i egenskap av just tidsindelare och
gör att avsikten med förvärvet går förlorad.146 Flickans berättelse om 
klockan skulle även den kunna ses som uttryck för det monstruösa, en 
berättelse som hamnar i en gråzon utan plats. 

                                                     
145 Klassifikationssystemens nuvarande begränsningar är en fråga som diskuteras på mu-
seer runt om i landet. OCM-systemets användbarhet och gränser har t ex problematiserats, 
bl a av antikvarie Ann-Katrin Wahss som driver ett utvecklingsprojekt på Västergötlands 
museum med fokus på bl a kön, genus och sexualitet, i syfte att öka sökbarheten av sådant 
som faller utanför de gängse klassificeringarna i OCM (Wahss 2005:23). Se även Eva Sil-
vén, intendent på Nordiska museet, som också har kritiserat OCM-systemets tillämpbarhet 
vid kategorisering av samtida fältarbetsmaterial (Silvén-Garnert1995:128), men även ut-
ifrån frågor om funktionshinder (Silvén 2005:27–36). När det gäller nutida fältarbetsmate-
rial se även Karin Lövgren, dåvarande intendent på Nordiska museet (1994:16). Förutom på 
dessa museer pågår på Upplandsmuseet ett projekt kring samlingarna med namnet Kunskap 
om könsordningen. På flera ställen, inklusive Nordiska museet, pågår alltså arbete med 
problematisering av samlingarna, som på olika sätt relaterar till bl a klassificeringsproble-
matik. 
146Just denna ofullständiga klassificering beror, enligt intendent Eva Silvén, Nordiska mu-
seet, på att klassificeringen vid den här tiden utfördes av en annan person än den som för-
värvade och katalogiserade föremålet. Ett arbete med att försöka åtgärda sådana misstag 
pågår för närvarande, där en prioriterad uppgift för museets föremålsansvariga intendenter 
är att gå igenom sina respektive föremålskategorier för att komplettera uppgifterna. Klassi-
ficeringen för det här föremålet kommer med största sannolikhet att bli mer fullständig 
inom inte alltför lång tid och i takt med att intendenterna går igenom systemet kommer 
även fler föremål att bli lättare att finna. Däremot torde det vara en arbets- och tidskrävande 
uppgift att noggrant gå igenom Nordiska museets alla föremål. Det här exemplet pekar på 
brister i den kulturhistoriska minnesbanken som inte bara Nordiska museet utan de flesta 
kulturhistoriska och historiska museer har och som de sannolikt kommer att få leva med i 
många år ännu. Blottor i kulturarvet där somligt tenderar att försvinna. 
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Det är sammantaget inte många eller uppseendeväckande saker som 
samlats in genom tiderna på något av dessa teman vare sig före eller ef-
ter knarkarkvartsinventeringen. Och det som har överskridit ramarna – 
som sprutorna, penisatrapperna och porrtidningarna – verkar på olika 
sätt ha förts åt sidan, antingen genom att sekretess införts eller genom 
att klassificeringsrubriker tilldelats som för tankarna åt helt anda områ-
den än missbruk och sexualitet. Detta antyder något om vilken sorts 
berättelser museet vanligen valt att berätta. De verkar befinna sig i ett 
lagom mittfält där inga ämnen sticker ut för mycket – precis som ovan 
visats gäller det även det som representerar andra aspekter som natio-
nalitet, svenskhet och klass.  

Det skulle alltså å ena sidan kunna vara så att de ämnen som den 
missbrukande mannens tillhörigheter berör har varit så känsliga att sa-
kerna därför förts åt sidan. Men å andra sidan gjordes inte detsamma 
med de saker bland den hemlösa kvinnans tillhörigheter som hänsyftar 
på samma tabubelagda områden. Visserligen är dessa OCM-klassade 
under rubriken Fattigdom, som inte heller avslöjar närmare vad det 
handlar om. Men dessa föremål är inte desto mindre offentliga på ett 
helt annat sätt än mannens saker. Kvinnans föremål är relativt enkelt 
sökbara på flera olika vägar, det kringmaterial som existerar är i stort 
sett allmänt tillgängligt och hela förvärvet är en del av museisamlingen 
som de flesta på museet och även många utanför museet känner till. 
De är officiella på ett helt annat sätt än den manlige missbrukarens ar-
tefakter. Och som jag visat ovan är det inte självklart att den tid och 
tidsanda som skiljer förvärven åt borde ha förorsakat att det ena gömts 
undan, men inte det andra. Ointresset för dessa områden förefaller ha 
varit stabilt konstant både förr som senare. Men när det gäller den 
manlige missbrukarens ägodelar verkar det vara något mer som varit av 
betydelse, något som särskilt utmanat gränserna för det utsägbara. 

Det finns en arkivalie och ett föremål som framför allt utmärker 
Knarkarkvartsinventeringen och som skiljer den från insamlingen av den 
hemlösa kvinnans tillhörigheter och kan ha gjort att den bedömts som 
speciellt känsligt – den urklippta tidningsnotisen och penisatrappen.  

I tidningsnotisen är mannen omnämnd med sitt namn. Han är front-
figur vid en aktion och figurerar i texten som talesman för en grupp 
han tillhör. Med detta blir han en offentlig person som gör sin och sin 
grupps röst hörd i ett offentligt sammanhang. Han blir igenkännlig och 
identifierbar på ett tydligare sätt än den hemlösa kvinnan, både genom 
att hans fullständiga namn och personnummer som tidigare nämnts 
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finns bland museets allmänt tillgängliga uppgifter och genom sitt of-
fentliga agerande. På ett handfast plan kan detta vara ett sätt att förstå 
varför mannens saker lyfts åt sidan. 

Men på en mer abstrakt nivå kan berättelsen om den missbrukande 
mannen läsas i förhållande till Mannens position i förhållande till den 
offentliga sfären. Om Kvinnan tilldelats den privata sfären, så har 
Mannens varit den offentliga (se t ex Göransson 2000:102; Gemzöe 
2002:77). Att sammanbinda maskulinitet med missbruk samtidigt som 
mannen i fråga spelar rollen som offentlig protagonist och företrädare 
för en grupp i tidningsnotisen blir en frånstötande sammansättning. 
Denna kombination blir monstruös även på en övergripande förståel-
senivå och bortsorteringen mer begriplig. 

När det gäller penisatrappen är den det enda föremålet som märk-
bart särskiljer detta förvärv från den hemlösa kvinnans. Båda insam-
lingarna innehöll artefakter från ämnesområdena missbruk och sexuali-
tet. I bägge fanns såväl pornografiska tidskrifter som en spruta. Men 
penisatrappen fanns bara med bland mannens tillhörigheter. Den är det 
enda föremål som öppet avviker och kan vara det som gjort förvärvet 
särskilt grannlaga. Hur kan vi förstå varför penisatrappen verkar ha va-
rit särskilt känslig?  

Naturligtvis kan det på ett konkret plan ha varit så att dess öppna 
syftning på sexualitet överstigit det musealt tänkbara och att alla före-
målen därför förts åt sidan. Penisatrappen kan helt enkelt ha ansetts för 
vågad och opassande och därför tabubelagts.

Men fenomenet kan också på en mer abstrakt nivå tolkas utifrån den 
kunskapsteoretiska position som jag knyter an till i den här avhandling-
en. Ett sätt att tolka betydelsen av denna symbol kan vara att se den i 
relation till en av grundprinciperna kring vilket en stor del av det väs-
terländska tänkandet är uppbyggt, vilket jag vill knyta an till redan här 
men kommer att utveckla mer i senare kapitel.  

På en mängd sätt har vårt västerländska tänkande byggts upp kring 
Mannen som ägare av det privilegierade tecknet fallos som allt av vä-
sentlighet kretsar kring. Detta är enligt många utmärkande för de väs-
terländska samhällena och går under benämningen fallocentrism, ett be-
grepp som introducerats av Jacques Lacan inom psykoanalysen. Tän-
kandet kring detta har vidareutvecklats av Jacques Derrida. Han har vi-
sat att det här är en ordning som genomsyrar hela den västerländska 
kulturen och dess betydelsebärande system, i vilket språket har en cen-
tral plats. Derrida har adderat ordet logo till Lacans fallocentrism och 
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med detta format begreppet fallogocentrism (Jardine 1989; Eagleton 
1983/1996:164; Andermahr et al 1997:198).  

Det här kan alltså förstås som en grundbult i Västerlandets sätt att 
uppfatta sig själv och omvärlden på. Tänkandet, talandet och handlan-
det utgår med detta perspektiv i allt väsentligt från detta överordnade 
fallostecken, relaterar till det och bildar ett system av motsatspar – i en 
hierarkiskt ordnad binär logik. Ett betydelsebärande system bildas alltså 
med två sidor, där den ena dominerar över den andra. Den ena sidan 
innefattar de begrepp och företeelser som historiskt länkats till fallos, 
som är det överordnade tecknet. Den andra sidan har sammankopplats 
med icke-fallos, bristen, avsaknaden, och är underordnad i förhållande 
till fallos. Maskuliniteten tillhör den förstnämnda och femininiteten 
den sistnämnda. Det här kommer jag att återkomma till i nästa kapitel 
och visa hur diskussionerna kring fallogocentrismen har utvecklas med 
hjälp av feministisk teori till fruktbara verktyg för analys, vilket alltså är 
en viktig del i den kunskapsteoretiska positionering som jag valt att 
utgå ifrån i denna avhandling.  

Västerlandets kultur och historia kan alltså förstås som starkt centre-
rad till och uppbyggd kring berättelser som utgår från och kretsar kring 
Mannen som har behäftats med detta privilegierade tecken. Det är ett 
aktivt subjekt som på många olika sätt tar världen i anspråk. Det som 
händer med ovan nämnda kombination är att berättelsen om den man-
lige missbrukaren faller utanför den västerländska betydelseekonomin 
med det binära tänkandet. Detta blir särskilt tydligt när det gäller den 
konstgjorda penisatrappen. Det är en del av förvärvet som inte marke-
rar mannen som ägare av en kroppsegen fallos, utan av icke-fallos. Ett 
narrativ om Mannen utan fallos blir skönjbart, samtidigt som berättel-
sen inte ens symboliskt antyder att den här mannen skulle vara bärare 
av en fungerande kroppsegen sådan. Förvärvet indikerar att hans egen 
kropp inte skulle räcka till. Berättelsen tycks inte passa in i den binära 
tankeordningen utan blir monstruös. Den blir med detta också abjektal 
och frånstötande i Kristevas bemärkelse (1980/1992:25–32) eller an-
norlunda uttryckt grotesk och motbjudande i en kombination som lig-
ger nära det som Sigmund Freud skulle beteckna som kusligt (Freud 
1919/1996).147 En man som saknar det privilegierade tecknet för fallos 
överskrider symboliskt gränsen och hamnar på ett abstrakt plan på fel 
sida i det binärt uppbyggda betydelsesystem vi ofta rör oss med. En så-

                                                     
147 Ett särskilt tack till Anna Lundberg, Tema Genus, för detta litteraturtips. 
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dan representation skakar grundläggande delar i konstruktion av Man-
nen. Den binära ordningen hotar att rämna. 

Att i ljuset av det ovan sagda forma en berättelse som går emot en 
fundamental princip i det västerländska tänkandet blir otänkbart. Det 
skulle bli en berättelse som gick på tvären mot allt. Bilden av Mannen 
som – förutom att vara missbrukare – saknar det kroppsegna privilegi-
erade tecknet för fallos blir omöjlig. Den otillräcklige, kastrerade Man-
nen – oidipuskomplexets själva kärna – ligger utanför möjligheternas 
gräns i berättelserna som uttrycker det moderna projektets anda. Ett 
sådant narrativ faller därför på många sätt utanför konstruktionen av 
Maskulinitet både i berättelsen om moderniteten och tycks alltså även 
göra det i museet. I den logik som både museet och tanken om moder-
niteten delar blir det helt rationellt att undanhålla Knarkarkvarts-
inventeringens beståndsdelar från det skript som fyller konstruktionen 
av maskulinitet med innehåll. Dessa artefakter passar svårligen in som 
museala fakta i detta bygge. En sådan berättelse verkar gå på tvären 
mot en fallogocentrisk ordning. Den hemlösa kvinnans berättelse låter 
sig däremot lättare synliggöras, eftersom den formats på så sätt att den 
faller väl in i den västerländska mallen för att beskriva det feminint län-
kade.

2.10. Sammanfattande skript och epistemologisk posi-
tion
En förhandling om betydelse av museiföremål har förts i detta kapitel. 
Dels har förhandlingen gällt de skript i form av genus, nation, etnicitet 
och klass som vidhäftats några specifika museiföremål och dels den 
ontologiska och epistemologiska statusen av tingen och konstruktionen 
av historia.

Den hemlösa kvinnans bohag är i utställningen Månadens föremål 
ordnat enligt en reducerad matris. Den text och de föremål som valts 
ut bildar en sammansättning som formar en föreställning av femininitet 
med ett begränsat innehåll. De ledande skripten för konstruktionen av 
femininitet som kommer till uttryck är bilden av kvinnan som offer – 
trots att detta inte varit avsikten – och som hemlikt vårdande estet av 
ting, även vid avsaknad av ett ”hem” i traditionell bemärkelse.148 Dessa 
                                                     
148 Även utställningar på andra museer förmedlar inte sällan ett välordnat, hemtrevligt och 
mysigt intryck av förfluten tid (Lundberg & Ågren 1999:67). 
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genusskript har stora likheter med andra narrativ kring kvinnors tradi-
tionella position i tidiga berättelser om det moderna projektet.  

De möjligheter att nyansera skriptet för femininitet som trots allt 
funnits verkar aktivt ha valts bort i denna iscensättning. Inget antyds 
om den hemlösa kvinnan som entreprenör eller överlevnadsstrateg. 
Inte heller om vissa delar i hennes liv som länkar det till ”vanliga” 
medborgare, som t ex hennes tidigare kontorsarbete eller hennes fram-
tida affärsidéer. Skript som hade kunnat modifiera och ge nytt innehåll 
åt bilden av kvinnan verkar ha förskjutits till förmån för berättelser 
som är lätt igenkännbara – sådana berättelser som vi hört förut och 
som därför känns naturliga och självklara.149 Uppmärksamheten tycks 
alltså ha flyttats bort från sammansättningar som kan tyckas abjektala – 
t ex kvinna/hemlös/nästan-som-du-och-jag – till områden som är 
ofarliga – kvinna/offer/hemmets vårdande estet. En underkommuni-
cering förefaller ha skett av de delar som skulle ha kunnat sätta skriptet 
för femininitet under förhandling om betydelse, till förmån för sådana 
som bekräftar en rådande ordning.

När det däremot gäller väckarklockan som flickan som utsattes för 
incest skänkt till museet tillsammans med sin berättelse, tycks denna 
historia vara så abjektal att den inte går att berätta. Väckarklockan har i 
detta fall förts undan till ett neutralt fält av tidsindelare, där få med an-
nat än ett intensivt intresse för tidsindelare torde finna den.

I ljuset av hur några andra förvärv med liknande problematik be-
handlats i museet, blottläggs den kamp om betydelse som förvärvet av 
den hemlösa kvinnans artefakter utlöste, som inte bara förefaller att ha 
handlat om genusskripten utan också om hotfulla delar av skripten för 
nationalitet, etnicitet och klass.  

Att kvinnans tillhörigheter sannolikt hotade den redan etablerade 
konstruktionen av nationen Sverige och svenskheten antyds vid en 
jämförelse med några artefakter som samlats in i anslutning till projek-
tet Judiska minnen. Båda förvärven skedde vid ungefär vid samma tid-
punkt. De delade samma problematik som potentiella bärare av tuber-
kelbakterier, men behandlades helt olika. Kvinnans artefakter som i 
själva verket hade den svagaste anknytningen till en eventuell smitta, 
blev som beskrivits trots detta de som uttryckligen förknippades med 

                                                     
149 Vikten av att skapa lätt igenkännbara gestaltningar av kvinnors liv framhålls även på 
andra museer där detta sägs ha varit styrande för gestaltningarna (Lundberg & Ågren 
1999:31, 37, 68). Ett problem med detta förefaller vara att risken för ett enkelt upprepande 
av stereotyper är stor. 
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tuberkulos. Denna koppling gjordes aldrig explicit för flera föremål 
som ingick i Judiska minnen och som härrörde från dokumenterat smitt-
samma miljöer.

Ett sätt att förstå detta som gör skillnaden i hantering begriplig är att 
problemet med eventuell spridning av tuberkulosbakterier som vidhäf-
tade vissa av de sist nämnda föremålen bar vittnesbörd om händelser 
som inte i första hand härrörde från skeenden inom Sveriges territori-
um och det handlade inte heller om etniskt vita svenskar. Det kan där-
emot den hemlösa kvinnans saker förstås som. Kvinnan namn och ut-
seende väckte föreställningar om vithet och etnisk svenskhet och hen-
nes öde utspelades också till skillnad från Förintelsen i nutid och inom 
nationen Sveriges gränser. Att tuberkulossmitta skulle existera mitt i 
vårt samtida hemland blir en frånstötande och abjektal föreställning. 
Det skulle få idén om ett friskt folkhem att förefalla monstruöst sjuk. 
Gränserna verkar ha utmanats för bilden av Sverige, för vad som får 
existera inom dess territorium och för vilka som bebor detta land.  

Det här har inte bara konsekvenser för den hemlösa kvinnans bo-
hag. Det här antyder kanske framför allt att alla invånare kanske inte 
självklart inbegrips i det museala skriptet för nationen Sverige och 
svenskheten. Delar av det analyserade materialet tyder på att det främst 
verkar inkludera etniska svenskar som lever på ett lagom tryggt avstånd 
från det mesta som skulle kunna ifrågasätta bilden av dagens lagom 
svenska folkhem.

Det museala lagomlandet har genom åren successivt befolkats av allt 
fler samhällsklasser. Det som framför allt utmärker dessa – oavsett vil-
ket samhällsskikt det gäller – är att det handlar om arbetsamma, sköt-
samma och goda medborgare som byggt upp vårt land. Bönderna ver-
kar utgöra själva myllan i museilandskapet. Ur denna växer allteftersom 
andra samhällsklasser upp. Inte minst befolkas landet av borgerliga väl-
görare som gett sitt stöd till väluppfostrade, tacksamma och flitiga fat-
tiga. Även den fattigaste av fattiga tycks oavsett nöd och lidande ha 
kämpat idogt för att övervinna sitt armod och på så sätt varit med om 
att lägga grunden till det välstånd som råder idag. Utan öppna motsätt-
ningar eller konflikter tycks alla samhällssikt godmodigt ha vandrat till-
sammans mot dagens välståndsland. De offentliga museala narrativ 
som uttryckligen handlar om Sverige i en nära nutid tycks med ett enda 
undantag – den hemlösa kvinnan – sakna fattiga, hemlösa och margina-
liserade människor. De verkar ha tillhört ett diffust och nästan exotiskt 
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”förr i tiden”. Då, när det även fanns märkliga saker som tiggarbössor 
och rotestavar.  

Även om den hemlösa kvinnas artefakter i utställningen Månadens 
föremål ordnats på ett sätt som ger ett städat och ordningsamt intryck, 
så kan samtidigt detta förvärv i sig sägas sakna ingredienser som 
skötsamhet och arbetsamhet i det nödbrödsätande folkets mening. 
Vidare kan hon egentligen inte riktigt sägas tillhöra någon av de gängse 
samhällsklasser som museet tidigare skildrat, utan faller snarare utanför 
alla kategoriseringar och hamnar i ”de olämpligas” klass (jfr Sekula 
1995:36). Dessutom bär förvärvet med sin samtidsanknytning vittnes-
börd om att nöden fortfarande existerar mitt ibland oss. Bilden av ett 
nutida folkhem för alla, som andra museiberättelser bygger upp, blir 
monstruös och hotar att rämna.

Frågan om klasskriptets innehåll kom dock aldrig upp till ytan när 
diskussionerna om föremålens vara eller icke vara ventilerades. Även 
denna fråga tycks ha omformulerats till en mindre farlig. Istället för 
klass skulle man kunna säga att det kom att handla om förekomsten av 
skadeangreppsbenäget material. Runt en hermetiskt tillsluten burk med 
små intorkade rester av potatissallad kom förtätade diskussioner att ut-
spinna sig i museet. Att det i den hemlösa kvinnans fall handlade om 
något mer än förekomsten av skadeinsektskänsligt material blir tydligt 
vid jämförelse med andra förvärv av föremål som också innehåller så-
dant material. Både tidigt i museets historia och ända fram till nära nu-
tid har det kontinuerligt samlats in sådana saker. Till exempel införliva-
des kampanjkarameller från EU-omröstningen strax innan den hemlö-
sa kvinnans tillhörigheter kom till museet. Vid det förvärvet aktualise-
rades aldrig frågan om olämpligheten med att ta in föremål av an-
greppsbenäget material. De förefaller på ett naturligt sätt ha smitit in 
och lagt sig tillrätta i det mittenfält av klasskript som även på andra sätt 
är utmärkande för museet. 

När det gäller Knarkarkvarts-inventeringen är problematiken emeller-
tid något annorlunda och mer komplicerad. På ett sätt skulle man kun-
na säga att en förskjutning har ägt rum i och med att föremålen katego-
riserats under OCM-rubriken Organiserade laster. Det ger intryck av en 
aktivitet som visserligen kan betraktas som en ovana, men det är en 
som inte desto mindre är såväl planlagd, strukturerade som metodiskt 
genomförd. Det får ett skimmer av rationalitet över sig. Det blir en 
förnuftig olat. Från missbruk och sexualitet har fokus för maskulinite-
ten förskjutits till ofarliga områden som medelklassmannen traditionellt 
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förknippats med i berättelser om det moderna samhället (se t ex Eken-
stam 2000:73). Istället för kusliga kopplingar har mer traditionellt sett 
eftersträvansvärda manliga egenskaper markerats språkligt med hjälp av 
rubriceringen.  

På ett annat plan skulle man kunna säga att denna betydelseförskjut-
ning inte skett i egentlig mening eftersom detta förvärv nästan inte alls 
är något som man talar om på museet, att föremålen svårligen låter sig 
finnas om man inte sedan tidigare känner till deras förekomst och att 
uppgifter om insamlingen sekretessbelagts. Uppmärksamheten har i 
denna bemärkelse inte förflyttats till något annat område i det här fal-
let, utan istället trängts undan.  

Den manlige missbrukarens tillhörigheter blir speciellt intressanta i 
förhållande till det föremål som särskiljer mannens ägodelar från kvin-
nans – en penisatrapp. Med en läsning som knyter an till diskussioner-
na om fallogocentrismen – en av de epistemologiska utgångspunkter 
som denna avhandling anknyter till – verkar en utomordentligt tydlig 
gräns gå just här för vad som är möjligt att berätta om maskulinitet. I 
ljuset av detta kan förståelsen vidgas av varför denna berättelse tycks 
ha blivit så hotfull att den tystats. Mannen utan kroppsegen fallos blir 
en abjektal tankefigur som kan ses som ett uttryck för en berättelse 
som går emot en markerad del i vårt västerländska tänkande. I den 
moderna logik museet verkar vara en del av blir det helt rationellt att 
föra undan och tränga bort den här typen av berättelser, medan den 
om en hemlösa kvinna som offer och hemmets ordnande estet ”natur-
ligt” faller in i ett fallogocentriska berättarnarrativ.

Med ovan gjorda analys av museifältet har jag inte bara velat lyfta 
fram de presenterade skripten utan också pröva den kunskapsteoretiska 
position som avhandlingen bygger på. I analogi med Latour menar jag 
att museiföremål aldrig kan förmedla ”rena”, ”sanna ” berättelser om 
”förr i tiden”. De är hybrider som är resultat av interaktion med både 
mänskliga och icke-mänskliga aktanter. Med hjälp av föremål konstrue-
ras historia där vissa aspekter betonas och andra underkommuniceras. 
Även om de icke-mänskliga aktanterna påverkar processen, så finns 
därutöver en möjlighet för de mänskliga aktanterna att göra aktiva 
medvetna val.150 Bland dessa valmöjligheter finns avgörandet av hur 

                                                     
150 Som jag tidigare framhållit anser jag detta vara en fruktbar ingång i just detta samman-
hang, vilket inte innebär att jag alltid menar att det är givande att göra en sådan åtskillnad 
mellan icke-mänskliga och mänskliga aktanter. Precis som i andra sammanhang beror valet 
på vad som studeras och vilken kunskap som vill nås. 



”KÄNN DIG SJÄLF” 

124

mycket av de händelser som omger ett föremål och hur mycket av de 
överväganden som föregår en utställning som explicit ska synliggöras i 
en iscensättning.  

Med utgångspunkt i ett antal föremål från ett förvärv av en hemlös 
kvinnas bohag har ovan nämnda analys skett. Genom att osynliggöra 
de transformationer och reningsprocesser som föremålen från detta 
förvärv gått igenom på väg från en kontext utanför museet, in i museet, 
där de slutligen fått status som officiella delar av vårt kulturarv genom 
att placeras i en glasförsedd monter, skapas en illusion av museiföremål 
som bärare av ”objektiva” fakta om sig själva och sin relation till den 
sociala kontext de ingått i. Ett bländverk som ger intryck av att det 
finns en ”sann”, absolut historia att berätta har konstruerats. Konstruk-
tionen av vårt kulturarv med hjälp av museala fakta förstärker därmed 
illusionen av museet som en del av det moderna projektet.

Mot bakgrund av de förhandlingar om betydelser som föregått för-
värvet av den hemlösa kvinnans bohag och utställningen verkar det 
som om en kniv har stuckits i hjärtat på bilden av museet som uttryck 
för föreställningen om det moderna projektet. Det har blivit en implo-
derad knutpunkt där grundläggande frågor om museet brutits ner. 
Många olika problem verkar ha tillskrivits denna nod, vilket utlöst nå-
got av en inåtvänd sprängladdning. Den hemlösa kvinnans tillhörighe-
ter tycks ramla utanför de gängse gränserna på många olika sätt. De blir 
anomalier som museitjänstemännens sökarljus lätt verkar fastna vid. 
De blir det annorlunda, ”de Andra”, som måste inspekteras och kon-
trolleras. De tänjer, sliter och drar i de invanda klassifikationerna och 
sätten att skapa representationer. Hierarkier skapas och förstärker var-
andra på olika sätt. Vissa kopplingar verkar i museets officiella berättel-
se bli alltför hotfulla. Gränslinjer tycks därför ha upprättats och en re-
nad och transformerad berättelse ha formats. 

Huvudpoängen med att lyfta fram den metamorfos som artefakterna 
genomgått på vägen in i museet är inte att understryka eventuella till-
kortakommanden i hanteringen – sådana sker mer eller mindre alltid –
utan att föra ett epistemologiskt resonemang kring möjligheterna att 
skapa ”ren” och ”autentisk” historia. Den epistemologiska utgångs-
punkt jag här vill lyfta fram är väsentlig för förståelsen av att historia är 
en konstruktion och inte en ”objektiv ” återspegling av skeenden från 
”förr i tiden”. Detta är en omöjlighet att nå. Ett möjligt sätt att hantera 
detta – som undviker att hamna i vare sig en universalistisk eller en re-
lativistisk kunskapsposition – är att i Donna Haraways mening situera 
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sina kunskaper – ”situated knowledges” (1991:183–201). Haraway betonar 
vikten av att alltid artikulera grunderna för sina kunskaper. Detta gäller 
även utställningar. Endast genom att synliggöra utgångspunkterna för 
de val och bortval som sker kan en djup förståelse av det som produce-
ras nås. Det handlar alltså även i detta sammanhang om att tydliggöra 
en utställnings ”siting” – den position utställningen konstruerats utifrån 
– och dess ”sighting”– hur utsikten ter sig från denna position. Det här 
är som tidigare behandlats även en ansats som jag själv försökt att ap-
plicera för att tydliggöra min egen position i förhållande till den kun-
skap som produceras i den här avhandlingen, men detta är lika viktig 
för alla typer av kunskapsförmedling, inklusive museiutställningar. 
Emellertid är mycket lite av detta synliggjort i det exempel med den 
hemlösa kvinnans bohag som diskuterats här. 

I det här kapitlet har en speciell föremålssamling följts, med utblick-
ar mot ett antal jämförbara förvärv. Analysen väcker frågor om de 
ovan synliggjorda skripten är tillfälligheter eller om de ingår i ett större 
mönster. Annorlunda uttryckt om det är en ren slump eller inte att just 
de här föremålen verkar kunna länkas så tydligt till modernitetens tidiga 
fallogocentriska berättelser om kön, nation, etnisk tillhörighet och 
klass. Är detta enstaka, udda exempel eller är det del av en mer allmän 
ordning? Hur den vidare musei- och utställningskontexten ser ut som 
omgärdar den hemlösa kvinnans artefakter kommer att behandlas i 
nästa kapitel.  
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Kapitel 3. Månadens föremål

3.1. Inledning 

För att förstå vad den hemlösa kvinnans föremål betyder i ett större 
sammanhang kan en ingång vara att närmare undersöka den utställ-
ningskontext som de kom att länkas till. Fokus kommer alltså här att 
förskjutas från insamlingsprocessen till utställningsprodukten. Föremå-
len har sedan de förvärvats framför allt kommit att bli del av de berät-
telser som artikulerats genom Månadens föremål, där – som jag beskrivit 
förut – Nordiska museet varje månad sedan 1998 lyft fram ett eller en 
mindre samling föremål som dels ställs ut i en monter på museet och 
dels visas på deras hemsida, där alla artefakterna kan beskådas. De fö-
remål som här kommer att undersökas är de som visats under de första 
sex åren, med andra ord från september 1998 till augusti 2004.  

Utöver Månadens föremål kommer jag också att göra relevanta utblick-
ar mot bland annat museets föremålssamling, arkivmaterial och publi-
kationer samt relatera utställningsberättelserna till annat material som 
ligger nära det som behandlas.

Liksom gäller för det tidigare skrivna beror mitt val av Månadens fö-
remål inte på att de genusskript som kommer till uttryck där skulle vara 
speciellt anmärkningsvärda jämfört med dem som framförs på många 
andra museer. Tvärtom tycks de spegla ett gängse sätt för kulturhisto-
riska museer att konstruera historia på.151

Företeelsen Månadens föremål kan visserligen å ena sidan ses som en 
liten och i museets ögon inte alltför betydelsefull utställning som kan-
ske inte alltid givits den prioritet utställningar vanligen tilldelas, vilket 
därför skulle göra den mindre intressant för analys. Utställningsarbetet 

                                                     
151 För internationella förhållanden se t ex Haraway (1989b), Porter, (1987, 1988, 1996), 
Losnedahl (1993), Glaser & Zenetou (1994). För svenska förhållanden se t ex Det dolda 
budskapet. Kön makt och kvinnor och män i museiutställningar (1993), Lundgren (1993, 
1994), Grahn (1999a, b, c, 2003a, b, 2004, 2005a, b), samt Meurling & Aronsson (2005). 
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verkar i huvudsak ha skett och sker fortfarande under stor tidspress 
och kan kanske därför inte tyckas ge en relevant bild av museet.152

Å andra sidan är det kanske just detta som gör fenomenet särskilt in-
tressant. Ett urval som tycks ske utan fördjupad eftertanke sker alltid 
mot bakgrund av en allmän kulturell och social fond. Med inspiration 
av Bo Nilssons term anti-reflexiv (Nilsson 1999:186–195) skulle detta i 
det här sammanhanget kunna kallas det musealt anti-reflexiva. Det är de 
outtalade och självklara föreställningarna om vad museet är, vad som är 
väsentligt/oväsentligt och som oreflekterat finns i bakgrunden. Denna 
fond ifrågasätts sällan, utan uppfattas vara naturlig och given.153 Att 
föremålen valts under tidspress gör dem alltså tvärtom speciellt 
intressanta när det gäller att undersöka förgivettagna föreställningar 
som finns på museet.

Ytterligare aspekter som gör Månadens föremål intressant är den tydli-
ga avgränsningen och den relativt stora räckvidd som föremålen får 
genom att de finns tillgängliga på museets hemsida. Därutöver finns i 
denna utställning en större kontinuitet i tid jämfört med ett slumpvis 
urval av ett antal utställningar. Med Månadens föremål kan en mer lång-
siktig bild nås av det som museet anser vara viktigt och väsentligt att 
lyfta fram.154 Det kollektiva minnet i koncentrerad och stiliserad tapp-

                                                     
152 Detta är en av de synpunkter som framkom på ett forskarseminarium på Nordiska mu-
seet 2002 04 05 där jag presenterade en tidigare analys av Månadens föremål. Urvalet och 
texterna till denna utställning har gjorts av olika intendenter och den speciella utformning 
vart och ett av exemplen fått har alla sina specifika förklaringar. Att välja ut föremål och 
skriva den medföljande texten förefaller vara något som de anställda ofta förväntades göra 
vid sidan av det löpande arbetet med andra ärenden och hade enligt uppgift låg prioritet. 
Uppgiften tycks mestadels ha lagt extra börda på en redan pressad arbetssituation. Ingen tid 
till fördjupad eftertanke kring föremålsurval och text verkar ha lagts in i arbetsplanerna för 
de anställda. Därutöver har aspekter ur konservatoriskt hänseende varit avgörande för om 
föremålen kunnat ställas ut, utan allt för stora arbetsinsatser från konservatorerna och stor-
leken – om de fått rum i monter. Här kan alltså återigen både mänskliga och icke-mänskliga 
aktanters inverkan på förloppet iakttas.  
153 Det ligger nära det som med inspiration från Graham Dawson skulle kunna kallas det 
musealt imaginära, vilket kan ses som en mer begränsad och specifik del jämfört med det 
kulturellt imaginära, som alltså används för att beteckna en sådan självklar oreflekterad 
bakgrund som en kultur bär i vidare bemärkelse (1994:48ff).  
154 Att Månadens föremål är en inte oväsentlig del av museet och att denna företeelse är 
länkad till museets motto ”Känn dig själf” kan t ex ses i årsboken Fataburen 1998 som fått 
just namnet Känn dig själv. Många av artiklarna där handlar om just de föremål som förevi-
sas i Månadens föremål. Bokens förord bär därutöver namnet ”Känn dig själv genom mu-
seiföremålen”. 
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ning. Ett minne över svenska folkets vardagsliv i förfluten tid, vilken 
kan ligga både långt borta och relativt nära vår egen samtid.155

3.1.1. Kartografi 
I detta kapitel kommer jag framför allt att försöka rita en karta över det 
omgivande territorium som den hemlösa kvinnans bohag placerats i. 
Kartografi blir med detta ett analytiskt verktyg. 

Att rita kartor, namnge, klassificera och systematisera är en verk-
samhet som med det moderna tänkandet utvecklades till ett effektivt 
instrument i kolonialismens och imperialismens tjänst. Det kan sken-
bart uppfattas som en ”objektiv” och ”neutral” teknologi för att be-
skriva en ”faktisk” topografi. Men i själva verket bär den med sig stra-
tegier som definierar vad som är väsentligt och vad som inte är det. 
Med kartografin skapas och upprätthålls gränser för inklusion och ex-
klusion. Det skapar en föreställd sammanhållning för dem som befin-
ner sig innanför gränslinjen, medan de som är på andra sidan anvisas 
ett utanförskap i form av ”de Andra”. Kartografin har historiskt sett 
varit ett mycket verksamt instrument för värdering och maktutövning 
(Said 1978/2000; Anderson 1991/2000:163; King 1996:25; Hooper-
Greenhill 2000:17). Föreställda territorier har inte bara lagt fysiska 
landområden och de människor som bebott dessa under sig. Kartogra-
fin har även tagit det kulturellt imaginära landskapet i besittning,156

d v s stakat ut gränser för vad som överhuvudtaget är möjligt att före-
ställa sig. Detta inkluderar föreställningar om vad som är möjligt att in-
kludera i begreppen manligt och kvinnligt. 

 Upprättandet av kartor har mycket gemensamt med etableringen av 
museer i den form vi känner dem idag. De uppstod båda i ett tidsmäs-
sigt nära sammanhang och emanerade ur ett modernt tänkande. Inte 
bara kartan utan även den systematisering och gradering som museerna 
varit involverade i, har historiskt varit verksamma redskap i maktutöv-
ningens tjänst. Bägge var observations- och klassifikationstekniker som 
gav sken av att vara neutrala, men bar samtidigt under den objektiva 
ytan med sig tekniker för värdering och makt. Museernas verksamheter 

                                                     
155 Jfr not 4 och not 104. Karaktäristiken av museet som svenska folkets kollektiva min-
nesbank har stora likheter med den definition av museer som ges i den statliga utredningen 
från 1994, Minne och bildning (SOU 1994:51). 
156 Jfr Dawson (1994:48ff). 
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och upprättandet av kartor kan alltså ses som tätt sammanlänkade med 
moderniteten (Anderson 1991/2000:163).  

Kartan har också som berörts använts som metafor för museer och 
delar många av museets kulturella och epistemologiska särdrag (Lumley 
1988:1; Hooper-Greenhill 2000:16–19). Den typ av museum som upp-
stod i början av förra seklet i denna tradition kallas ibland det moderna 
museet.157 Eilean Hooper-Greenhill har pekat på att det inte bara är en 
företeelse som existerat i förfluten tid, utan att det lever vidare på 
många håll än idag (2000:17f).

I det här sammanhanget vill jag alltså undersöka hur den översikts-
karta ser ut där de skript som framkom i förra kapitlet hör hemma. Är 
det skript som kan sägas vara karaktäristiska för en större del av den 
museala terrängen, eller är de enbart enstaka isolerade exempel utan en 
vidare bäring? 

Att kartor mycket tidigt speglar inte bara Västerlandets imperialistis-
ka synsätt, utan även en ordning mellan könen visar t ex italienaren 
Opicinus de Castrinis karta av Medelhavet. Den konstruerades redan 
på 1330-talet för sjöfarten. Afrikas nordkust är där gestaltad som en 
kvinna, medan den Europeiska sydkusten var framställd som en man 
(King 1996:33f; Schultz 1978:449). Afrika blir med detta en dubbel 
sinnebild för både det syndiga kvinnliga och ”etniska Andra”. Europa 
blir i denna bild det manliga som rättmätigt kommit att tilldelas herra-
välde över andra. Det finns alltså tidiga exempel på kartor som burit 
skript för såväl genus som etnisk och kulturell tillhörighet som har sin 
klangbotten i ett fallogocentristiskt tänkande. 

3.1.2. Fallogocentrismen och vägen ut 
För att rekapitulera från förra kapitlet innebär fallogocentrismen att 
språket i sig utgår från ett manligt, universellt, allseende subjekt. I kraft 
av att vara ägare av det privilegierade fallostecknet är Mannen överord-
nad allt annat. Detta manliga subjekt blir alltings mål och mening. Det 
är den kalibreringspunkt allt annat ställs emot och kretsar kring. Det 

                                                     
157 Hooper-Greenhill kallar detta the modernist museum (1992, 2000), vilket är en något 
problematisk benämning. Termen för tankarna till modernismen som med t ex Haraway 
(1992:330) refererar till en kulturell rörelse som gjorde uppror mot modernitetens – i veten-
skapshistorisk och filosofisk mening – premisser. Det brukar framför allt betraktas som en 
litterär och konstnärlig strömning. Det är inte denna som jag uppfattar att Hooper-Greenhill 
talar om, utan ett filosofiskt förankrat modernt sätt att tänka kring utställningar. Jag föredrar 
här att använda begreppet det moderna museet.
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blir det som alla narrativ relaterar till, oavsett om de handlar om dåtid, 
nutid eller framtid. Det är på detta sätt som en stor del av vårt väster-
ländska tänkande i grunden är uppbyggt. 

Den fallogocentriska betydelseekonomin har på ett radikalt sätt kriti-
serats av såväl den feministiska teoretikern Luce Irigaray (1974/1985 
och 1977/1985)158 som filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari 
(1977/2003 och 1980/2003).159 Dessa båda tankeinriktningar har sam-
manförts av den feministiska filosofen Rosi Braidotti (1991, 1994, 
2002) och det är den diskussionen jag kommer att teckna konturerna 
av här nedan och som jag ämnar utgå ifrån vid den fortsatta analysen 
av det empiriska materialet.

De framför alla en kritik mot moderniteten. I den moderna ordning-
en materialiseras fallogocentrism tydligt, inte minst i form av de binära 
motsatsparen. I det moderna projektet har underordnade grupper ska-
pats som ett spegellikt komplement till det moderna universella manli-
ga subjektet (Irigaray 1974/1985:152–159, 243–364; Braidotti 2002:71, 
174). Det här sättet att tänka, tala och skriva är svårt att förändra efter-
som det i så hög grad genomsyrar den västerländska tanketraditionen. 
Det gör också att modernitetens stora berättelser är svåra att tränga 
igenom. De verkar så självklara och trovärdiga att vi sällan reflekterar 
över dem. De tycks falla in i en ”naturlig” ordning som ”känns rätt”.

Detta landskap av binära oppositioner försöker Deleuze och Guatta-
ri att överskrida med vad de kallar ett rhizomatiskt tänkande.160 Det är 
ett rörligt, nomadiskt, annorlunda och friare tänkande, som likt kvick-
rotens rotsystem sprider ut en mångfald nya oväntade trådar åt många 
olika håll. Tanketrådarna bryter upp fallogocentrismens stelt rangord-
nade motsatspar. Det rhizomatiska tänkandet utfyller områdena mellan 
dessa. Det verkar i mellanrummen – ”in-between spaces”. Kartografi är en 
metafor som är central även för Deleuze och Guattari. Det rhizomatis-
ka tänkandet liknas vid konstruktionen av en karta med multipla 
ingångar (1980/2003:12).  
                                                     
158 Se även Margaret Whitford The Irigaray Reader (1991/1995). 
159 Deleuze och Guattari (1980/2003:15) kallar fallogocentrismen den trädliknande model-
len – ”the arborescent model”.
160 För en utförligare diskussion se t ex Deleuze & Guattari (1980/2003:5f) och Braidotti 
(2002:71). När det gäller det rhizomatiska tänkandet är det alltså ett som försöker bryta fal-
logocentrismen genom att överskrida de binära oppositionerna. Det handlar om en tankestil 
i form av flöden, oväntade kopplingar, stickspår, affektivitet. Ett annorlunda sätt att tänka 
helt enkelt. Uttrycket hör ursprungligen hemma inom botaniken. Se även Deleuze & Guat-
tari (1980/2003:3–25).
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Att bryta den binära ordningen är ett projekt som Irigaray och Braidot-
ti delar med dessa filosofer. Men de feministiska filosoferna överskri-
der därutöver Deleuzes och Guattaris tänkande och kritiserar de sist-
nämnda för att de inte tar hänsyn till de asymmetriska maktförhållan-
dena som faktiskt råder mellan könen. Den historiskt och kulturellt in-
byggda underordningen av kvinnor beaktas inte. De manliga filosofer-
nas diskussion förs på ett abstrakt plan som inte befattar sig med empi-
riska förhållanden (Irigaray 1977/1985:140f; Braidotti 1994: 116 ff.).161

De bortser från att det inte är samma förutsättningar som gäller för 
kvinnor som för män.  

Luce Irigaray har i sina arbeten inkluderat denna asymmetri. Hon 
har på ett djupgående sätt kritiserat Lacans och Derridas arbeten och 
lyft fram problemet med att Kvinnan inte har en egen plats i språ-
ket.162 I sina verk använder hon några begrepp som kommer att vara 
väsentliga i det följande för att kategorisera olika typer av genusskript 
som jag strax kommer att förklara nedan: nämligen den Samme, den
Andra av den Samme och den andra av den Andra.163

De representationer av Kvinnan som finns i det västerländska tän-
kandet är inte formade utifrån kvinnors egna villkor, utan utifrån den 
fallogocentriska ordningen. I denna ordning formas kvinnor bara till en 
spegelbild av Mannen. Allt som sägs om Kvinnan kan bara uttryckas 
genom det fallogocentriska språket och med dess begrepp – d v s en 
bild som är speglad genom det universella manliga subjektet. I denna 
betydelseekonomi är Kvinnan inte bara den Andra i en enkel mening.
Kvinnan har formats till det som den fallogocentriske Mannen – den
Samme – inte är och heller inte själv vill vara. Det vill säga den Andra 
av den Samme. Kvinnan blir alltså den negativa, underordnade mot-
satsen till Mannen. Mannen är med andra ord i denna ordning det mått 
som allting mäts emot. Det som liknar Mannen – det som är samma –
värderas högre än det som är olikt. Den man som åsyftas är vidare den 
vite västerländske Mannen, vilket medfört att män som inte har vit väs-
terländsk etnisk bakgrund hamnar i samma position som Kvinnan. Det 
                                                     
161 Kritiken mot de abstrakta resonemangen som bortser från kvinnors empiriska situation 
gäller inte bara Deleuze och Guattari. Den träffar huvuddelen av de franskassocierade man-
liga postmoderna nyskaparna som t ex Lacan och Derrida. Se t ex Alice Jardin (1989:159–
207).
162 Se framför allt Irigaray (1974/1985) och (1977/1985) samt Whitford The Irigaray Rea-
der (1995). 
163 Valet av typsnitt har jag här gjort för att öka läsbarheten, vilket jag också återkommer 
till. 
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gör att jag i det följande valt benämningen den Andre av den Samme 
när jag hänsyftar på representationer av ”etniskt Andra” män, men 
även gestaltningar av andra maskuliniteter som skulle kunna ses som 
underordnade i förhållande till den Samme.

Det Irigaray söker är ett språk som ger utrymme för kvinnors egna 
representationer av sig själva och andra kvinnor som överskrider den 
fallogocentriska ordningen. Det vill säga som bryter den binärt och hie-
rarkiskt ordande logiken i nämnda system. Istället för de två kolumner-
na med stelt uppdelade motsatspar som fallogocentrismen är uppbyggd 
kring, strävar hon efter att fylla ut mellanrummen – ”in-between spaces”. 
Där kan kvinnor representeras på nya sätt och på sina egna villkor. 
Dessa alternativa beskrivningar får benämningen den andra av den Andra.
Här betecknas alltså den andra med liten bokstav för att markera skill-
naden gentemot den fallogocentriska representationen den Andra,
som jag i likhet med begreppet den Samme även gett fet stil för att sti-
listiskt skilja dem från de feministiskt informerade alternativa skripten i 
den här texten. Med andra ord handlar det om att skapa nya sätt att ge-
stalta detta att vara kvinna, som inte är fallogocentriska. 

Till dessa tre begrepp vill jag tillföra ytterligare ett, nämligen det som 
skulle kunna betraktas som alternativa representationer av manligheter. 
Det väljer jag att kalla den andre av den Samme. Detta är alltså föreställ-
ningar om maskulinitet som inte länkas till Mannen i den fallogocent-
riska betydelseekonomin, utan försöker i likhet med begreppet den 
andra av den Andra utfylla mellanrummen i den binära ordningen.  

De här fyra begreppen kommer vara de analysverktyg som detta ka-
pitel är uppbyggt kring och som strukturerar det. Genom dessa försö-
ker jag förstå vilka olika typer av genusskript som finns inbyggda bland 
artefakterna i Månadens föremål. För vart och ett av begreppen kommer 
jag att försöka fastställa om och hur de kommer till uttryck i empirin. 
Med hjälp av de teoretiska modellerna för uttrycken den Andra av 
den Samme och den Samme kommer de fallogocentriska representa-
tionerna att identifieras. De alternativa föreställningarna kommer att 
definieras med bistånd av tankeschemat kring benämningarna den andra 
av den Andra och den andre av den Samme.

Det intersektionalitetsperspektiv som jag tidigare presenterat innebär 
att inte bara könsrepresentationer kommer att vara i centrum vid analy-
sen. De kategorier som förut undersökts kommer också att inkluderas i 
ovanstående begrepp. Förutom kön kommer med andra ord även 
klass, etnicitet och nationalitet att inbegripas i analysen av benämning-
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arna den Samme, den Andra av den Samme, den andra av den Andra 
och den andre av den Samme. I fallogocentrismens betydelsesystem är 
klassmässigt, etniskt och nationellt underordnade grupper inordnade 
under samma sida som det kvinnligt associerade. Stereotypa represen-
tationer av dessa sammanfaller annorlunda uttryckt med den hierar-
kiskt underordnade begreppssida där även representationer av Kvinnan 
återfinns (jfr t ex Deleuze & Guattari 1980/2003:291–295; Braidotti 
1994:158–164).

I det här kapitlet kommer uppmärksamhet också att ägnas andra ste-
reotyper som jag inte tidigare applicerat. Det gäller framför allt betydel-
sen av sexuell läggning och familism (jfr Collins 1998).164 Konstruktio-
nen av ett heteronormativt skript med kärnfamiljen som ideal verkar 
vara ett återkommande drag i många utställningar.165 Nästan alltid 
finns mer eller mindre explicita hänvisningar till detta. Den heteronor-
mativa matrisen har något av en självklarhet över sig. I det följande 
kommer jag att innefatta även detta i begreppen den Samme och den

                                                     
164 Collins (1998) diskuterar familjebegreppet och dess värderingar och visar hur nära 
sammanlänkade dessa är med kön, nationalitet, ras, heterosexualitet och klass.  
165 Osynligheten av andra parrelationer än heterosexuella i museiutställningar tas i interna-
tionella sammanhang upp i en artikel i tidskriften Museum News skriven av Klaus Müller 
(2001), ”The Invisible Visitor. Museums and the Gay and Lesbian Community”. Klaus 
Müller (2001:69f) ger i sin artikel exempel på Gay & Lesbian museer och museiinitiativ i 
denna riktning AAM Alliance for Lesbian and Gay Concerns Professional, Interest Com-
mittee: http://algc.home.stead.come/home.html, Gay Museum Berlin: 
www.geocities.com/schwulesmuseum, International Museum of Gay and Lesbian History: 
http://gaymuseum.org, Magnus Hirschfeld Society, Berlin, http://me.in-
berlin.de/~hirschfeld, National Museum of Lesbian & Gay History, New York: 
www.gaycenter.org, Northwest Lesbian and Gay History Museum Project: 
www.eskimo.com/~rmisaac/nwlghmp.html.
Totalt har ett tjugotal tillfälliga utställningar producerats i Storbritannien som inkluderat 
material om homosexualitet mellan 1984 och 2000. De flesta av dessa är dock utställningar 
om aids. Bara tre av de nämnda utställningarna fokuserar på homosexualitet, utan att ta 
omväg runt aidsproblematisering. År 1994 fanns det inga permanenta utställningar i Stor-
britannien där material om homosexuella ingick, medan några få exempel fanns år 2000, 
men i mycket blygsam omfattning (Vanegas 2002:104f). 
För svenska förhållanden se Ahlsén, Berg & Berg (2005:183f). Fokus på kärnfamiljen är 
inte bara typiskt för kulturhistoriska utan även historiska utställningar, enligt norska Gro 
Mandt (1994:71), som lyfter fram museala iscensättningar av stenåldersbosättningar som 
speglar vår egen tids kärnfamiljsideal.  
Två av det fåtal museer i Sverige som har gjort utställningar på detta tema är Stockholms 
stadsmuseum som år 2000–2001 visade sin utställning Frisk luft. Homosexuella i Stock-
holm under 100 år och Arbetets museum i Norrköping som 2005 producerade Normen ska-
ver – på jobbet är väl alla hetero..? Den sistnämnda tar även upp bisexualitet (Carlström & 
Qvarford 2005:6). Världskulturmuseet i Göteborg har också inkluderat material om homo-
sexuella, men då i aidskontext. 
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Andra av den Samme vid analys av de utställda föremålen och pröva 
om andra läsningar som borgar för nya konstellationer av den andra av 
den Andra och den andre av den Samme skulle kunna skönjas.

Det här tankekomplexet kommer jag att utvidga ytterligare i nästa 
kapitel och då fördjupa resonemanget kring begreppen den andra av den 
Andra och den andre av den Samme. Dessa är oerhört väsentliga när det 
gäller att skapa alternativa föreställningar om kvinnligt och manligt och 
en möjlig väg att bryta fallogocentrismen grepp. Där kommer jag också 
att närmare undersöka de alternativ som konstruerats i en annan ut-
ställning, som är en produktion som från början haft genusperspektiv 
som en uttalat viktig ingång redan i ett tidigt stadium. I det här kapitlet 
kommer jag emellertid främst att inrikta mig på att försöka rita in den 
topografiska utbredningen av den Samme, den Andra av den Sam-
me, den andra av den Andra och den andre av den Samme på den mentala 
museikartan utifrån utställningen av Månadens föremål.

Kartografin kommer att användas som analytiskt redskap i dubbel 
bemärkelse i det här sammanhanget. Dels kommer jag utifrån en analys 
av denna museiutställning att upprätta en atlas över den rådande ut-
ställningsterrängen och dels kommer jag parallellt att försöka lyfta fram 
möjliga lokala alternativa terrängkartor.

De sistnämnda är sådana som bryter mot de gängse fallogocentriska 
förställningarna. Det blir ett försök att framställa en rhizomatisk karta 
som skulle kunna bryta det dualistiska tankesättet och öppna upp för 
alternativa förställningar om att vara kvinna/man, svensk/icke-svensk 
osv. Den här alternativa framställningen knyter an till den rhizomatiska 
kartografi som såväl Deleuze, Guattari och Braidotti är förespråkare 
för.

Två kartor kommer alltså att synliggöras här. Den ena är en fallogo-
centrisk karta, där terrängen intas av representationer av den Andra av 
den Samme och den Samme. Den andra är en alternativ rhizomatisk 
karta, där alternativa föreställningar i form av den andra av den Andra och
den andre av den Samme tar sig uttryck.
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3.2. Den Andra av den Samme

3.2.1. Hemlös, barnhemsbarn och Förintelsens offer 
Som visats i förra kapitlet utgör ett urval av den hemlösa kvinnans arte-
fakter Månadens föremål under december 2000 och januari 2001. De är 
arrangerade i en kontext som riktar in läsningen mot vissa genusskript 
som är tydligt länkade till den fallogocentriska betydelseekonomin. Den 
ena är bilden av Kvinnan som anonymt namnlöst offer. Där har visser-
ligen gjorts försök att tona ner denna offerbild, dock utan att detta till 
fullo kan sägas ha lyckats, eftersom kombinationen av kvinna och offer 
är en så starkt kulturellt imaginär gestalt att den svårligen låter sig un-
danträngas. Den andra är bilden av Kvinnan som hemmets vårdare och 
självklara estet. De två bilderna går ihop till en. I denna sättning tycks 
de verka parallellt och förstärka varandra. Som tidigare visats är dessa 
föreställningar ofta förekommande kvinnliga stereotyper i berättelserna 
om det moderna projektet (Björk 1999/2000:41f; Thörn 2004:106–
150; Douglas 1966:2). De är laddade med motsatsen till allt det som 
Mannen i den fallogocentriska ordningen förknippas med. 

Men det finns som nämnts en mer nyanserad skildring av den hem-
lösa kvinnan i den miniintervju som fotografen gjorde. Den innehåller 
alternativa aspekter av konstruktionen av femininitet. Här finns narra-
tivet där kvinnan berättar om sitt arbete som kontorist. Här finns också 
berättelsen om friheten med det liv hon lever utanför de gängse grän-
serna och om de överlevnadsstrategier hon har. Hur hon återvinner det 
andra människor slänger och plockar lastpallar som sedan säljs vidare. 
Hur hon drömmer om att få en egen lägenhet och om sin affärsidé att 
bli professionell entreprenör genom att återvinna och sälja det andra 
slänger.

Denna berättelse innehåller alternativa skript i förhållande till Kvinn-
ligheten i det dualistiska betydelsesystemet. Kvinnan som yrkesarbe-
tande i den offentliga sfären var för inte alltför länge sedan en främ-
mande tanke för många, vilket inte med självklarhet kan sägas vara en 
helt undanröjd uppfattning hos alla än idag (Gemzöe 2002:32). Den 
frihet den hemlösa kvinnan beskriver sätter föreställningen om Kvin-
nan som beroende under förhandling (Rotundo 1993:106). Narrativen 
om kvinnan som överlevare, strateg och visionär affärskvinna ställer de 
traditionella föreställningarna om Kvinnans kallelse som vårdare på 
huvudet (Rotundo 1993:170). Här öppnas mellanrum upp, där för-
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handling om betydelse i förhållande till de binära fallogocentriska op-
positionsparen kan ske.

Men det här materialet har inte varit offentliggjort och mer än nio år 
efter det att intervjun gjordes var det i maj 2006 ännu inte arkiverat och 
därmed inte allmänt tillgängligt. Även för den som känt till att materia-
let existerat och bett att få ta del av det, har det som framkommit inte i 
alla delar självklart varit tillgängligt. Det är med andra ord en del som 
inte verkar tillhöra museets offentliga narrativ.

Till det undanskymda tycks även det som kom att bli fortsättning på 
projekten D 384 och D 379 höra. Detta utmynnade, som förut fram-
hållits, i Rosengrens bok (2003) som också innehöll nyanserade bilder 
som stack hål på många stereotypa förställningar om hemlösa kvinnor. 
Både projektet och boken förefaller alltså vara underkommunicerade 
som museinarrativ. 

Det sammantagna intrycket är alltså att två tämligen stereotypa re-
presentationer tycks dominera den offentliga museiberättelsen kring 
den hemlösa kvinnan – den som offer och hemmets vårdande estet. 
Utifrån Irigarays och Braidottis terminologi kan den hemlösa kvinnan 
ses som uttryck för den Andra av den Samme. Detta fallogocentriska 
skript tycks inristat på den imaginära museikartan. 

Offerpositionen förtjänar att stannas till vid därför att detta är en 
återkommande gestalt som kvinnor ikläds i Månadens föremål.166 Förut-
om i narrativet kring den hemlösa kvinnan finns denna skepnad i berät-
telserna om ett barnhemsbarn och en överlevande från nazismens kon-
centrationsläger. Alla utmålas de som offer på ett eller annat sätt.

I november 1999 är Dockan Mamma det utvalda föremålet. Utställ-
ningstexten berättar att dockan tillhört en bara med förnamn benämnd 
föräldralös kvinna, som växte upp på ett barnhem vid förra sekelskiftet. 
Hon ägde inga leksaker, men fick en jul denna docka av en välgörare. I 
hemlighet kallade hon dockan ”Mamma”, i avsaknaden av en egen mor. 
Av överblivna tygbitar sydde hon den klänning som dockan bär. Tex-
ten fortsätter med att berätta att kvinnan gifte sig så småningom men 
inte fick några egna barn. Berättelsen slutar med ett citat ur det brev 
som medföljde dockan när den skänktes till Nordiska museet: ”Nu är vi 
gamla och sjuka, ta hand om den, låt mig veta var den hamnar.”

                                                     
166 Jfr Hirdman (1993:30f) som också identifierar offerrollen som en av det fåtal roller 
som kvinnor får spela i historieberättelser.  
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Här är en berättelse som inleds med en kvinnas öde som barnhems-
barn och slutar med henne som gammal och sjuk. Hennes liv börjar 
torftigt och eländigt och ger också intryck av att gå mot en ömkansvärd 
ände. Den allmänt sorgliga tonen i berättelsen laddar hela texten. Att 
kvinnans egen barnlöshet poängteras – alltså hennes icke-förhållande 
till barn – kan tolkas som att hon inte har uppfyllt en av de fundamen-
tala plikter som traditionellt knutits till en hustruidentitet: att föda barn 
(Hirdman 1983:58; Manns 1997:206; Göransson 2000:101). Det pro-
blematiska med detta är att det förutom offerrollen är den enda identi-
tet hon tilldelas i texten och den tycks hon alltså misslyckas med att fyl-
la. Offerrollen däremot förefaller hon att fullfölja hela vägen ut. Hon 
formas till en anonym beklagansvärd gestalt att tycka synd om. 

Ytterligare en offerskildring av kvinnor förekommer i februari 1999. 
Artefakten är den tidigare nämnda ”Reginas klänning” som är en del av 
dokumentations- och insamlingsprojektet Judiska minnen. Liksom den 
hemlösa kvinnan och barnhemsbarnet omnämns kvinnan bara med 
förnamn och blir med detta ytterligare ett av historiens många anony-
ma offer. Berättelsen inleds med en skildring av henne som offer i 
egenskap av överlevande från förintelselägret Auschwitz. Som tonåring 
deporterades hon dit och den fasa hon genomlevt var total. 
Utställningstexten berättar hur hon förlorade: 

… all trygghet, värme och normalitet i tillvaron. Hon hade förlo-
rat syskon och föräldrar, svultit, frusit, levt bland döende och lik, 
i en tillvaro helt utan garantier. När hon kom till Helsingborg 
vägde hon 26 kilo och var mycket svag. 

Hon fick den klänning som museet förvärvat och valt ut som Månadens 
föremål när hon anlände till Sverige med de Vita bussarna. Då var klän-
ningen alldeles för stor för hennes avmagrade kropp, men hon sydde in 
den när hon blivit lite starkare. Den här klänningen var den enda hon 
ägde under den första tiden i Sverige och hon har genom alla år bevarat 
den som en påminnelse om den svåra tiden när hon hade förlorat allt. 
Texten avslutas visserligen med en mening som kort inleds med att 
Regina lyckades skapa sig ett nytt liv i Sverige, men den avslutas med 
att hon aldrig någonsin riktigt kommit över de ohyggligheter hon gått 
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igenom: ”… de fasor hon genomlevt är ständigt närvarande i hennes minne. Så-
ren läker aldrig.”167

Precis som barnhemsbarnets ovan beskrivna liv framställs Reginas 
som fyllt av ett evigt lidande. Berättelsen börjar, fortsätter och slutar 
alltså i samma dystra tonläge. Det är en mörk skildring. Naturligtvis är 
denna betoning förståelig mot bakgrund av den fasa som Förintelsen 
innebar.

Men när jag utvidgar synfältet och inkluderar de kataloglappar – de 
systematiskt ordnade kort med detaljerade uppgifter om varje föremål 
som tilldelas vart och ett av museet samtliga föremål – som tillhör Ju-
diska minnen upptäcker jag emellertid att allt som omtalas om Reginas 
klänning inte tagits med i texten till Månadens föremål. Det som lyfts ut 
är den textdel som berättar att hon faktiskt återhämtade sig fysiskt och 
fick lägga ut klänningen flera gånger i takt med att hon ökade i vikt.168

Alltså den del som antyder en positiv vändning har plockats bort. Det 
kan tyckas som ett litet och betydelselöst textparti, men inte desto 
mindre är strykningen av denna del det som konsoliderar bilden av ett 
liv i totalt mörker, utan en enda strimma hopp. Allt blir genomgående 
förfärligt i skildringen och klänningen blir en samlande symbol för 
kvinnans elände. Kvinnan blir med detta ett exempel på ett hjälpbehö-
vande offer.

De tre kvinnoskildringar jag återgett placerar in dem på Kvinnans 
plats i den fallogocentriska betydelseekonomin och förstärker intrycket 
av att detta är en ”naturlig” plats för en kvinna på den museala kartan. 
Offeridentiteten är den enda gemensamma position de tilldelas i berät-
telserna, vid sidan av den som vårdare av hemmet och textilier och 
som hustru. De har formats som mannens spegelbilder, den Andra av 
den Samme och bekräftar och förstärker en redan underordnad roll.

3.2.2. Privata och offentliga rum 
Kvinnorna i de tre ovan beskrivna berättelserna har det gemensamt att 
de framträder i miljöer som är belägna utanför hemmets och familjens 
sfär. Det är i stort sett de enda narrativ bland berättelserna om kvinnor 

                                                     
167 Sedan ovanstående analys gjorts har denna text ändrats och nu är början av meningen 
där det framhålls att hon lyckades skapa sig ett nytt liv skriven med fetstil, vilket gör bilden 
något ljusare än tidigare. De analyser jag gjort här bygger emellertid, som förut nämnts, 
huvudsakligen på tidigare textversioner som kopplats till Månadens föremål.
168 Kataloglapp till inventarienummer 323. 971. 
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bland Månadens föremål där handlingen inte förlagts till hemmet eller det 
intimt privata, utan till den offentliga sfären.  

De omgivningar som kvinnorna befinner sig i när de inte är hemma 
är i tur och ordning: ett av stadens karga mellanrum som då ännu inte 
stängslats in, bevakats och lagts under det allmännas kontroll – en så 
kallad icke-plats – ; en påver, spartansk och sträng samhällsinstitution 
för föräldralösa barn; och koncentrationslägret Auschwitz.

Samtliga återgivna platser verkar vara mer eller mindre hotfulla och 
otrygga. I förintelselägret är hotet allestädes och alltid närvarande. 
Döda och döende människor finns runt omkring. Svält och såväl fysisk 
som känslomässig köld karaktäriserar vardag som helg. Barnhemmet 
tycks fyllt av en karg mental och strängt disciplinerande kyla. Under 
lång tid tilläts inte barnet att leka med eller ens röra ”Dockan Mamma”,
som hon fått i julklapp. Den hemlösa kvinnans trasiga tält är placerat i 
en otrygg och stökig miljö, därtill ogästvänligt omgärdat av stora trafik-
leder.

Kvinnorna har alla utöver detta förlorat något eller någon. Barn-
hemsbarnet har uttryckligen förlorat sin mamma. Någon föreställd fa-
dersgestalt verkar däremot inte finnas och är följaktligen inte heller en 
person som kommer på tal att sakna eller längta efter. Den koncentra-
tionslägerinternerade flickan har mist såväl syskon, föräldrar, som all 
medmäsklig värme och trygghet. Den hemlösa kvinnan har i flerfaldig 
bemärkelse förlorat sitt hem. 

Den förmodligen omedvetna placeringen av kvinnorna i hotfulla 
miljöer utanför hemmet respektive trygga i detsamma, befäster diko-
tomin mellan den farliga offentliga miljön och det ”trygga” hemmet 
och anger dessutom vad som är önskvärt för en kvinna (jfr Listerborn 
2000, 2002). Dessa bilder ekar av förlegade ideal som kanske i första 
hand var vidhäftade 1800-talets borgerliga kvinnor (se t ex Löfgren och 
Frykman 1979:77). En skarp gräns mellan Mannens offentliga domän 
och Kvinnans privata med hemmet, familjen och Mannen i centrum 
för hennes uppmärksamhet är en central princip i detta borgerliga pro-
jekt. En offentlig Kvinna och en offentlig Man tilldelades helt skilda 
betydelser. Medan den offentlige Mannen var en som arbetade för allas 
bästa, var den offentliga Kvinnan liktydig med en prostituerad och 
därmed allmän egendom (se t ex Svanström 2000:12ff; Landes 
1988:3, 7). Idealet att knyta Kvinnan till den privata sfären och samti-
digt fjärma henne från den offentliga spreds under 1900-talet från det 
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borgerliga samhällsskiktet till fler samhällsklasser och nådde sin kulmen 
under 1920-talet i hemmafruidealet (Björk 1997:204). 

Denna gräns är givetvis en chimär, likt de som kan iakttas mellan öv-
riga motsatspar som kan inordnas under den fallogocentriska betydel-
seekonomin. De har aldrig varit giltiga för alla kvinnor. Gränsen mellan 
det offentliga och privata var naturligtvis helt annorlunda för en bor-
gerlig medelklasskvinna och en med arbetarklassbakgrund. För den 
sistnämnda var gatan och de allmänna platserna ställen hon befann sig 
på varje dag på väg till eller från arbeten av skilda slag.

Inte desto mindre förefaller ovan nämnda gränsdragning mellan det 
offentliga och privata att vara verksamma formare av de museala före-
ställningsvärldarna.169 På ett märkvärdigt entydigt sätt tycks dessa nar-
rativ forma en upprepande räcka med varnande exempel i den här ut-
ställningskontexten. De ger intryck av att framför allt fylla funktionen 
av att varna för hur det kan gå för de kvinnor som dristat sig till att i 
någon bemärkelse överskrida hemmets och familjens ”trygga” och ”na-
turliga” plats. De här föreställningarna verkar leva kvar i det musealt 
imaginära som kommer till uttryck i detta sammanhang. De bildar un-
derlag till skriptet för femininitet i förhållande till det offentliga rum-
met.

I de privata rummen förefaller utöver detta det heterosexuella äkten-
skapet explicit finnas närvarande i ett flertal texter med en självklar na-
turlighet och detta gäller särskilt i berättelserna om kvinnornas historia, 
som i exemplet med kvinnan i med ”Dockan Mamma”. Det basuneras 
visserligen inte ut som en regel alla måste följa vid mer än något ensta-
ka tillfälle,170 utan finns med mer som en underförstådd ”naturlig” 
kontext. Det liknar en självklar bakgrund mot vilken allt av väsentlighet 
utspelats. Visserligen har det heterosexuella äktenskapet historiskt sett 
varit den vanligaste och från samhällets sida den önskvärda samlev-
nadsformen, men långtifrån det enda levnadssättet.  

Inget av Månadens föremål omnämner explicit homosexualitet. Andra 
sexuella läggningar än den heterosexuella underkommuniceras så gott 
som helt och hållet på museet, trots att museet har en stor mängd fö-

                                                     
169 Se t ex Gaby Porter (1996:110) som iakttagit denna gränsdragning även i brittiska mu-
seiutställningar. 
170 Mars 1999. Mangelbräden. Detta och heteronormativiteten återkommer jag till nedan 
under rubriken ”Mannen med mangelbrädena”. Detta är ett av de få tillfällen i Månadens
föremål då en man knyts till talet om äktenskap. 
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remål som tillhört öppet homo- och bisexuella män171 från såväl 1800-
talets som 1900-talets senare hälfter.172 Men det är inget som förfaller 
att omnämnas öppet.

Även andra levnadssätt, som ensamboende, tycks inte heller vara 
något frekvent alternativt museinarrativ annat än som avskräckande 
exempel på ett olyckligt tillstånd,173 trots att det även historiskt sett har
förekommit. Kvinnoöverskottet på 1700-talets andra hälft och 
1800-talet gjorde att andelen ogifta kvinnor var mycket hög (Ohlander 
& Strömberg 2000:105–112). Många kvinnor tvingades därmed in i 
förnedrande prostitution för att överleva (Svanström 2000). Sådana be-
rättelser finns inte heller som museinarrativ i det här sammanhanget. 

Samlevnadsförhållanden som enkönade flerpersonershushåll är lika-
så inte explicit förekommande som museirepresentationer bland Måna-
dens föremål. Under ovan nämnda tidsperiod var detta relativt vanligt fö-
rekommande. Inte sällan flyttade flera ogifta kvinnor i samma situation 
ihop för att bättre klara av försörjningen, inte olikt tant Grön, Brun 
och Gredelin i Elsa Beskows saga (Ohlander & Strömberg 2000:105). 
Den heteronormativa regeln, synen på homosexualitet och ensambo-
ende återkommer jag till nedan mer utförligt under rubrikerna ”Mannen
med mangelbrädena” och ”Marmeladjuvelerna”. Här koncentrerar jag dis-
kussionen till berättelserna om kvinnorna som på olika sätt tycks kny-
tas till hemmet och familj.

 Väl inneslutna i den självklara heterosexuellt orienterade familismen 
framställs kvinnor i Månadens föremål stundom som givna tillbehör till 
hemmet i egenskap av husmödrar.174 De konstrueras också ofta som 
attribut till en man, d v s som hans hustru.175 Ibland är kvinnorna helt 
anonyma, som hustrun till den främste dagerrotypisten i Sverige.176

                                                     
171 Intressant sett utifrån museets samling i sin helhet är att även i detta hänseende tycks 
Mannen bli norm och enda giltiga exempel även på ”den sexuella Andra” (jfr Radway 
1998:47f). Se även diskussion under 3.4.1. Mannen med mangelbrädena.
172 Föremål från Carl Gustaf Widlund och Sighsten Herrgård. Intressant i det här samman-
hanget är att redan från 1860 och framåt blev homosexuella män och kvinnor synliga i of-
fentligheten på ett mycket tydligare sätt än tidigare, vilket hotade den traditionella könsord-
ningen och var en bidragande orsak till att diskussionerna skärptes vid denna tid, om den 
”rätta” formen av maskulinitet (Ekenstam 2000:76f). 
173 Exempelvis mannen med mangelbrädena, Månadens föremål mars 1999 och kvinnorna 
med börsarna Månadens föremål februari 2001. 
174 Oktober 2002, november 2002.  
175 Jfr Losnedahl (1993:14, 21) som iakttagit samma mönster i utställningar i Bergen, 
Norge. 
176 April 2004. 
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Andra gånger får de bara förnamn, som barnhemsbarnet och Hazelius 
hustru.177 En del omnämns dock genomgående med fullständigt 
namn.178 Som av en händelse verkar de som får både för- och efter-
namn i texterna vara kvinnor i adliga äktenskap. Klasstillhörighet tycks 
i viss mån avgöra hur kvinnorna omtalas. Det finns naturligtvis undan-
tag från regeln, men generellt verkar det vara så att i takt med högre 
samhällsstatus blir benämningen utförligare.

Sammanfattningsvis verkar alltså vissa områden symboliskt stängslas 
in och avgränsas på den museala kartan. De tycks nästan utgöra inhäg-
nade reservat. De ger intryck av att främst vara avsatta för gifta kvinnor 
i heterosexuella lagligt sanktionerade familjerelationer och är belägna i 
hemmets och det privatas lugna vrå. Ett och ett ser visserligen föremå-
len ut att vara unika, enskilda vittnesbörd om någon historiskt specifik 
händelse eller företeelse. Sammantagna bildar de emellertid ett mönster 
som faller på plats och verkar visa på samstämmighet i grundläggande 
antaganden som iscensätter Kvinnan som Mannens underordnade 
motsats, den Andra av den Samme.

 3.2.3. Textila yrken, anonymitet och hemmet 
Att kvinnorna framför allt placeras i den privata sfären i de narrativ 
som omgärdar Månadens föremål understryks av att kvinnor – till skillnad 
från män, vilket jag återkommer till nedan – i stort verkar sakna yrkes-
identitet. Några få undantag finns. Om de mot förmodan arbetar, så är 
det företrädesvis i ett yrke med anknytning till det textila materialet. På 
ett plan är det naturligtvis inte konstigt att kvinnor länkas till textilrela-
terade verksamheter. Kvinnor har arbetat med textila material sedan 
mycket länge (se t ex Göransson 200:98f; Lindberg 2000; Forsmark 
2001:92ff) och textilindustrin bars till stor del upp av kvinnor (se t ex 
Ohlander & Strömberg 2000:61ff). Däremot har inte uteslutande kvin-
nor arbetat med textila material vare sig i nutid eller i dåtid, utan även 
män (se t ex Herrgård & Werkelid 1988; Göransson 2000:110; Lind-
berg 2000:153–156) och därutöver har kvinnor också arbetat inom en 
rad andra verksamhetsfält under århundradens lopp (se t ex Schiebing-
er 1989; Bladh 1991; Ohlander & Strömberg 2000; Göransson 2000; 

                                                     
177 November 1999, juni–augusti 1999.
178 November 1998, juni–augusti 2000. 
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Liljewall, Niskanen & Sjöberg 2001; Ingelman-Sundberg 2004:88–134; 
Westerlund 2004,).

Det är problematiskt att representationerna i Månadens föremål domi-
neras av företrädare för det ena könet när det gäller yrkesarbete i all-
mänhet, eftersom detta cementerar och förstärker stereotypa genussk-
ript som inte har någon entydig historisk bäring. Vidare blir det här 
särskilt problematiskt eftersom det textila arbetsfältet visar sig vara det 
enda yrkesområde som kvinnorna i Månadens föremål överhuvudtaget 
tillåts befolka, med ett enda undantag vilket jag återkommer till ned-
an.179

Det som gör läsningen av genusskripten i Månadens föremål problema-
tisk är det sätt som det fåtal yrkesarbete kvinnorna beskrivs på, vilket 
påtagligt skiljer sig från beskrivningarna av yrkesverksamma män. Mo-
dister är ett av de exempel på yrkeskvinnor med textil inriktning som 
omnämns. De förekommer i utställningstexten för föremålen ”Hattar”
som visades i november 1998. Modisterna arbetade dock inte utan syss-
lade med detta, vilket jag inte finner som benämning för någon yrkes-
verksamhet utförd av män. Etnolog Inger Lövkrona har tidigare berört 
just denna typ av skilda benämningar för kvinnors och mäns arbete. 
Hon ser detta som ett uttryck för synen på de manliga arbetsuppgifter-
na som norm (Lövkrona 1999:33f). Männen beskrivs i förhållande till
arbete som aktiva, medan kvinnorna verkar få en mer lättviktig och 
passiv roll (jfr t ex Porter 1991a:111; Sommerseth Jacobsen 
2003:319).180

Ytterligare ett exempel på yrkesarbetande kvinnor är den framgångs-
rika modeskaparen Gunilla Pontén. Precis som modisterna beskrivs 
hon med helt andra ordval än alla omnämnda män som nästan alltid 
ges en tydlig yrkesidentitet. Ett sätt som vokabulären skiljer sig åt är i 
tilltalet. På femte raden har Gunilla Ponténs efternamn tappats bort 
och hon benämns därefter enbart som Gunilla. Ett sådant intimt tilltal 
finner jag inte motsvarighet till när det gäller de män som beskrivs i 
andra texter.

Endast museets grundare Artur Hazelius omnämns vid ett enda till-
fälle med förnamn i Månadens föremål, men det görs i en helt annan be-

                                                     
179 Selma Lagerlöf är den enda kvinna jag finner bland alla Månadens föremål som verkar 
ha varit yrkesverksam inom något annat område än det textila. Jag återkommer med mer 
om representationen av henne nedan under rubriken 3.5. ”Den andra av den Andra.”  
180 Jfr även Åse Magnusson (2001:21) som belyser detta sätt att berätta historia med Hi-
storiska museet som exempel i sin magisteruppsats. 
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märkelse. Det är i en rubrik till en samling föremål som visas i maj 
2001. Den har titeln ”Föremål från Arturs tid”. Dessa artefakter verkar 
emellertid inte nödvändigtvis härröra från den tid när Artur själv levde. 
Ett av dem är t ex ett sköldebrev från år 1653. Arturs tid är formad till 
något annat och något mer än hans levnadstid. Det ligger nära till 
hands att förstå Arturs tid som hela den tidsepok museet har insam-
lingsansvar för, d v s från år 1523 och framåt till idag. Det får stå som 
samlingsnamn för en flerhundraårig innehållsrik epok, som sträcker sig 
både före och efter hans personliga död. Den här användningen har 
alltså en helt annan klang än den som länkas till de kvinnor som bara 
får förnamn. 

Att kvinnorna genomgående tilltalas med bara förnamn i hela eller 
delar av utställningstexterna har naturligtvis sina särskilda förklaringar i 
varje enskilt fall. En anledning till detta som framkom på det tidigare 
nämnda forskningsseminarium jag var inbjuden till för att presentera 
min analys av Månadens föremål, är att många av de företeelser som 
kvinnor förknippats med i detta sammanhang har ansetts vara mycket 
känsliga, som den hemlösa kvinnan, barnhemsbarnet och koncentra-
tionslägersfången. För att inte röja deras identitet har enbart förnamn 
använts.

Det som emellertid är problematiskt är att det bara tycks vara kvin-
nor som museet funnit och lyft fram i sådana situationer som anses 
skyddsvärda. Detta blir speciellt besvärande med tanke på att det sam-
manfaller med den stereotypa borgerliga 1800-talsföreställningen om 
Kvinnan i behov av skydd (se t ex Rotundo 1993:106).

När det gäller exemplet Gunilla Pontén torde bortfallet av efter-
namn inte vara knutet till ett behov av skyddad identitet, utan skulle 
kunna ses som ett enstaka olycksfall i arbetet. Vad som emellertid talar 
emot detta är att det inte bara drabbar Gunilla Pontén, utan även en av 
Sveriges främsta författare och därtill Nobelpristagare, Selma Lagerlöf, 
som även hon förlorat sitt efternamn i andra stycket i texten till Måna-
dens föremål som visades från juli – september 2003.181 I andra texter 
som berör traditionellt kvinnliga domäner bland Månadens föremål hän-
der att det inte förekommer några namn överhuvudtaget. Till och med 
konstruktören till den första kända behån förblir anonym. Hon kallas 
kort och gott för ”en amerikanska” och förlänas en och en halv textrad. 
Detta kan jämföras med jeansens manliga skapare, dess tillverkare och 

                                                     
181 Se not 179. 
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dess svenske marknadsförare som visas en annan månad. I detta fall 
förlänas alla med fulla för-, efternamn och titlar och därtill levnads-
teckningar som fyller en hel sida.182

Att kvinnor tappar sina efternamn är ett mönster som återkommer 
med en regelbundenhet i Månadens föremål till skillnad från männen, 
som så gott som alltid behåller sitt fulla namn intakt. Sammantaget 
skapar exklusionen av kvinnornas efternamn ett märkligt intryck. 
Kvinna blir återigen speglad som Mannens motsats, den Andra av 
den Samme. Detta liknar den anonymitet som Said beskriver att ”ara-
ben” presenteras på i nyhetsinslag och populärkulturella sammanhang i 
väst (1978/2000:427).

Men inte bara brist på efternamn utan också vokabulären i övrigt 
utmärker sig när Gunilla Ponténs kroppsnära korsett och hatt presen-
teras i Månadens föremål. Det är ett språk som inte riktigt förefaller ta 
hennes skapande på allvar. ”Gunilla” gör ”tokiga hattar” och ”udda tillbe-
hör”. Sakerna har ”sin speciella knorr”. Det är sådant som både är ”tokro-
ligt och galet”, vilket för tanken till den stereotypa föreställningen om 
Kvinnans irrationalitet (se t ex Ellman 1968:107–118; Olsson 
2000:187) Men här finns också ”ljuva, skira kreationer”, helt i linje med 
fallogocentriska drömmen om vad Kvinnan bör vara med rötter i det 
rousseauanska tänkandet (se t ex Rousseau 1762/1978:159; Rotundo 
1993:106; Olsson 2000:184). Åldern i kombination med egenskaper 
framhålls i formuleringar som att hon var en ”djärv uppstickande tonåring”
som blivit ”modemormor”.  

Till detta kan läggas att inte bara kläderna och hennes yrkesutövning 
var i fokus i en retrospektiv specialutställning om Gunilla Ponténs livs-
verk som öppnade parallellt i maj 2004. I centrum för uppmärksamhet 
i presentationstexten var även hennes utseende. Där berättas att hon 

                                                     
182 Jfr Losnedahl (1993:17, 23ff, 32) som iakttagit en liknande bias i norska utställningar 
när det gäller beskrivningar av manliga hantverksyrken, medan arbete som traditionellt ut-
förts av kvinnor blir marginellt berört och är ofta anonymt. Detsamma gäller England där 
Andrea Taziker funnit ett liknande mönster på de 85 brittiska industrihistoriska museer hon 
undersökt (1996:163–169). Om kvinnor alls gestaltas så placeras de anonyma, sittande och 
stickande vid spisen. Vanan att i utställningstexter lyfta fram namnet på en man som en ar-
tefakt kan sammanlänkas med ger Eilean Hooper-Greenhill (2000:128f) exempel på i sin 
analys av National Gallery i London. På den svenska arenan har ett likartat exempel kunnat 
ses i Norrköping på Stadsmuseet i början på 2000-talet, i en rekonstruktion av en skoma-
karverkstad där både skomakaren och hans verktyg noga namngetts, medan en motsvarande 
presentation av en traditionellt kvinnlig sfär saknades och t ex i Maskinhallen på Tekniska 
museet i Stockholm (se Grahn 1999c:195). Se även Magnusson (2001:31) för liknande 
exempel. 
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ansågs ha Sveriges vackraste ögon på 50-talet. En enorm uppförstoring 
av en närbild på hennes ansikte finns som bakgrund till några av hen-
nes kreationer. Detta skulle kunna ses som ett exempel på den exhibi-
tionistiska roll som Kvinnans tilldelats genom åren. Kvinnans kropp 
blir i denna tolkning något som är till för att visas upp och betraktas. 
Utseendet är alltså centralt här. Närbilden blir en illustration av en ero-
tiserade och fragmentariserad kvinnokropp som även bilder av t ex 
Greta Garbos ansikte ger uttryck för (jfr Mulvey 2000:40).183

Det här kan återigen jämföras med jeansen, vars historia beskrivs 
från USA till Sverige i Månadens föremål för oktober 1998. I den berät-
telsen får som antytts tre män spela huvudroll. Centrala begrepp är ”ru-
tinerad”, ” slitstark”, ”idé”, ”fullträff”, ”patent”, ”stor efterfrågan”, ”dokumente-
rat samarbete”, ”egen tillverkning”, ”resenär”, ”mässbesökare”, ”strykande åt-
gång” och ”succé”. Sfären som behandlas är den offentliga. Det är yrkes-
identiteten som betonas och det är succé och framgång i detta offentli-
ga yrkesliv som lyfts fram. Alla led i tillverkningsprocessen verkar nog-
grant kartlagda, från uppfinning, produktion och försäljning till succé. 

Språket i detta narrativ fokuserar på helt andra saker än i det om 
Gunilla Pontén. Berättelsen liknar framgångssagan om ”the American 
selfmade man”. Individualiteten, tron på den kapitalistiska marknadseko-
nomin och framgång har en framskjuten ställning i detta projekt (jfr 
Rotundo 1993:18–25). Det är företeelser som i stor utsträckning över-
ensstämmer med just de begrepp som används för att berätta jeansens 
historia. Här finns också en seriositet, en känsla av beundrande distans 
i form av namngivning och titulering och en noggrant genomgången 
historia av jeansen, vilket är ingredienser som saknas vid beskrivningen 
av Ponténs gärning. 

För att återgå till det privata rummet, är det sannolikt mer än enbart 
en slump som gör att huvuddelen av berättelserna där kvinnor finns 
representerade bland Månadens föremål företrädesvis placeras i hemmets 

                                                     
183 Att kvinnor sammankopplas med utseendet finns också exempel på i en utställning om 
urbefolkningar på Världskulturmuseet i Göteborg år 2005, där kvinnor representeras med 
hjälp av närbilder där utsmyckningar fokuserats, medan män gestaltas som aktiva och utför 
diverse arbetsrelaterade sysslor. En liknande iakttagelse har gjorts av Peter Aronsson och 
Joakim Andersson (2004) i utställningar på Historiska museet i Stockholm. Ofta verkar 
könsstereotypa gestaltningar ha iscensatts och bitvis präglas även de museipedagogiska 
visningarna av detta, även om mer medvetna pedagogiska framställningar också finns. Jfr 
även Losnedahl (1993:18ff) för liknande framställning av befolkningen på en ögrupp i Stil-
la Havet på ett norskt etnografiskt museum. 
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och det privatas sfär.184 Här finns ”Märtas pappersdocka” som tillverkats 
av flickan Märta Alstrin år 1910, som för ovanlighetens skull är utrus-
tad med både för- och efternamn. Det sistnämnda omnämns dock bara 
en enda gång i slutet av första meningen i utställningstexten och har 
tappats bort både i överskriften och längre fram i texten, där bara för-
namnet finns med. Pärmarna till skolans skrivböcker har klippts sönder 
och omformats till en moderiktig garderob åt pappersdockan. Till den-
na hemmatillverkning av tvådimensionella pappersleksaker länkas se-
dan i texten en enkönad feminint kodad generationer ”av mormödrar, 
fastrar, systrar och småflickor”.

Alla inbegripna i denna verksamhet tycks från 1700-talet och framåt 
av utställningstexten att döma exklusivt vara kvinnor. Men om vi riktar 
blicken en bit utanför Månadens föremål visar till exempel memoarerna 
av en av de män som museet förvärvat ett stort antal föremål och arki-
valier ifrån, Sighsten Herrgård, att så inte varit fallet. Knappt 40 år efter 
det att Märta Alstrin tillverkade dockkläder, ritade Sighsten kläder åt 
sin lillasysters dockor. Något som han föredrog framför att tvingas spe-
la fotboll med sin pappa (Herrgård & Werkelid 1988:25f). Om detta 
finns dock ingenting att läsa i någon av de berättelser som museet för 
fram i Månadens föremål. Här tycks enbart kvinnor och barn leka lyckliga 
hemma bland dockor. 

Hemma tycks också de tidigare antydda namnlösa husmödrarna 
vara, de som älskar den ”märkeslösa” och ”mest anonyma” av alla imitera-
de bruksföremål, plastmattan, som är Månadens föremål i november 
2002. Det mest aktiva som kvinnorna får göra i denna text är att älska 
denna plastmatta. Den som aldrig fick någon status utan köptes genom 
postorderkataloger eller i ”billighetsaffärer”, berättar utställningstexten. 
Ur bildarkivet har två kompletterande fotografier valts ut, som är ut-
lagda på en sida man kan klicka vidare till. På det första finns en leende 
ung kvinna som med huvudet lite på sned tittar in i kameran. Hon står 
på en plastmatta i ett kök passivt tillbakalutad med ryggen mot disk-
bänken, bilden skulle kunna vara tagen på 1980-talet. Detta förstärker 
intrycket av att inget arbete tycks ske i hemmet, inte ens något obetalt 
sådant.185 Den andra bilden visar en kvinna som piskar mattor ute på 
en gård. Troligen är det inte en plastmatta hon piskar på bilden efter-
                                                     
184 Jfr Porter (1988/1995:106f) som beskriver upprepningen av liknande mönster. 
185 Jfr Porter (1991a:111f) som lyfter fram att traditionellt kvinnliga domäner som kök 
förhållandevis ofta gestaltas som om inte något arbete skedde i dessa miljöer, utan allt är 
redan fint ordnat som om det gjordes av sig självt.  
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som den enligt huvudtexten inte lanserats förrän några år senare. Tan-
ken kan ha varit att kontrastera nu och då, med det sistnämnda foto-
grafiet som avskräckande exempel på hur jobbigt det kunde vara före 
plastmattans tid, i kontrast till den tillbakalutade leende kvinnan som 
haft turen att födas under plastmattans era. Bildtexterna avslöjar ingen-
ting som kan ge någon närmare ledtråd. Båda kvinnorna på fotografi-
erna saknar namn. Anonyma kvinnor länkas alltså här samman med 
andra ”anonyma” objekt.186

På ett självklart och nästan omärkbart sätt verkar med andra ord 
kvinnor och framför allt flickor i Månadens föremål att knytas an till 
hemmet, där de med glädje utför ett eller annat oavlönat arbete som 
för det mesta, förutom mattpiskningen, verkar vara av en ganska lätt-
sam art.187 Det de tillåts göra i hemmet framställs ofta inte som en all-
varsam och seriös verksamhet, utan inslagen har många gånger ansats 
av lek.188 När kvinnor dessutom för en gångs skull har ett avlönat yrke, 
framställs detta med ett lekfullt och skojigt tonfall, som om det inte 
vore på allvar. Det har en klang som är en helt annan än den i berättel-
ser om män. De sistnämnda har nästan alltid har ett yrke som om-
nämns och behandlas med största allvar, vilket inte sker i samma ut-
sträckning för yrkeskvinnor. Männen behåller också titlar och sina fulla 
namn berättelsen ut, medan kvinnorna antingen är anonyma eller får 
ett efternamn i början som ganska snart verkar tappas bort. Kvinnorna 

                                                     
186 Ett exempel på där anonymiseringen gått ännu ett steg längre kan iakttas i den perma-
nenta utställning om vikingar på Historiska museet i Stockholm som Kathy Elliott analyse-
rade i början på 1990-talet. I denna vikingavärld fanns bara en enda kvinna representerad på 
ett ställe och då i form av en huvudlös kvinnokropp klädd i den vikingatida ”kvinnodräk-
ten” (observera att bestämd form i singularis använts i utställningstexten) (Elliott 
1994:128f). Senare har Historiska museet dock producerat en utställning med bl a kvinno-
perspektiv som 1995 Den starka kvinnan. Från völva till häxa producerad av Gundula 
Adolfsson och Inga Lundström (Persson 2005:216f). 
Jfr även Titus Grab (1991:137f) som särskilt betonar anonymiteten som omgärdar föremål 
som kan länkas till en traditionellt feminin sfär och Kari Gaarder Losnedahl (1993:14f) som 
särskilt identifierat namnlösheten kring textilt tillverkade produkter i norska utställningar. 
Se även Busk (1999:19) som tar upp samma sak när det gäller Ekomuseet i Bergslagen. 
187 Jfr Leeb-du Toit (2005:136) som visar att det bland sydafrikanska museer särskilt är de 
naturvetenskapligt inriktade som framför allt presenterar stereotyper av kvinnor genom att 
primärt tilldela dem en roll i hushållet. 
188 Jfr Gaby Porters (1991a:111) iakttagelse på brittiska museer att fastän utställningar i 
slutet av 1980- och början på 1990-talet flyttat fokus från sällskapsrummen till köken och 
tvättstugan är iscensättningarna av dessa utrymmen förvånansvärt befriade från allt som kan 
påminna om arbete. Rekonstruktioner av hemmet är skapade utifrån den manlige familje-
försörjarens perspektiv, som en lugn och vilsam plats att komma hem till efter arbetet som 
försiggått i en offentlig sfär. 
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blir även i dessa exempel framställda på sätt som verkar sammanfalla 
med stereotypa föreställningar om Kvinnan. De blir uttryck för män-
nens motsats, det Andra av den Samme.189

Det verkar som om två slags orienteringskartor upprättats i Månadens 
föremål. En för kvinnor och en för män. Den förstnämnda tillhandahål-
ler kunskap om topografin i en begränsad nästan namnlös kvinnovärld. 
Den andra i en mycket mera vittomfattande mansvärld, där vissa mäns 
namn har uppfattats som så betydelsefulla att de getts särskild betoning 
i texterna.

3.3. Den Samme 

3.3.1. Yrket framför allt 
Representationerna av maskulinitet i Månadens föremål skiljer sig alltså 
markant från de ovan nämnda gestaltningar av femininitet. Ett karaktä-
ristiskt kännetecken är att männen nästan undantagslöst presenteras 
med hjälp av olika former för yrkesidentitet, som de förut refererade 
männen som kantar jeansens historia.  

Här vimlar det av direktörer190, köpmän191, uppfinnare192, byggmäs-
tare193, arkitekter194, tonsättare195, konstnärer196, en fotograf197, en 
modedesigner198, en silversmed199, en officer200, en soldat201 och fak-

                                                     
189 Annie Delin (2002:85ff) pekar på ett liknande mönster när det gäller brittiska museers 
sätt att samla in och redovisa uppgifter kring funktionsnedsattas liv. Ofta saknas namn, 
uppgifter om yrke, relationer och annan väsentlig information för identifiering. 
190 T ex oktober 1998, januari 1999, oktober 2000. 
191 T ex oktober 1998, oktober 2000. 
192 T ex oktober 1998, december 1998, maj 2003, mars 2004. 
193 T ex juni–augusti 2001. 
194 T ex juni–augusti 2001, april 2002, juni–augusti 2002. 
195 T ex juni 2003. 
196 T ex april 2002, oktober 2003, augusti 2004. 
197 T ex april 2004.  
198 T ex februari–mars 2000. 
199 T ex februari–mars 2000. 
200 T ex oktober 2001. 
201 T ex mars 1999. 
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tiskt en och annan manlig president202. Här finns också några skoma-
kare203, timmermannen204, krukmakare205 och torpare206. Män från 
alla samhällsklasser tycks representerade inte bara från adeln207, präs-
terskapet208, borgerskapet209 och bönderna210, utan exempel finns 
även från arbetarklassen211. Detta står i bjärt kontrast mot det fåtal yr-
kesroller kvinnor tilldelas.212 Endast tre yrkesbenämningar som gäller 
kvinnor återfinns som nämnts i texterna till Månadens föremål. 

Hur männen beskrivs tycks, liksom de ovan relaterade texterna om 
kvinnor, bero på klasstillhörighet. Ju lägre samhällsskikt desto mindre 
utförlig historia. Namngivningen blir också mer fullständig ju högre 
upp i samhällets toppskikt männen kommer. Detta kan iakttas i texten 
till Månadens föremål under juni–augusti 2001. Här framträder gipsskulp-
turer av de män som konstruerade och byggde Nordiska museet. Det 
är förlagor till de skulpturer som finns uthuggna i sten på museets yt-
terfasad. Med ökad statusmässig tillhörighet presenteras de med större 
precision. Arkitekten ”Isak Gustaf Clason” och byggmästaren ”Håkan
Larsson”, anges med både för- och efternamn. Timmermannen får där-
emot enbart efternamnet ”Andersson”. Plåtslagaren finns också med 
bland gestalterna men omnämns bara med hjälp av sin yrkestillhörig-
het.213

Vad varken föremålen eller texten berättar, är att det också fanns 
kvinnor bland byggnadsarbetarna. I en artikel av en av museet medar-
                                                     
202 T ex maj 2003. 
203 T ex april 1999, maj 2001.  
204 T ex juni–augusti 2001. 
205 T ex april 2000. 
206 T ex maj 1999. 
207 T ex juni–augusti 2000, maj 2001. 
208 T ex september 1999, maj 2001, oktober 2003. 
209 T ex april 2004, maj 2001.  
210 T ex maj 1999, december–januari 1999/2000, maj 2001, mars 2002, februari 2004. 
211 T ex december 1998, juni–augusti 2001.  
212 Jfr Porter (1988/1995:121) som problematiserar frånvaron av kvinnliga gestalter i brit-
tiska utställningar som visar arbete. Hem och familjeliv är den plats där de kvinnliga figu-
rerna återfinns. Se även t ex Jonsson (1993:23ff) som i en utställning på Länsmuseet i Gäv-
le iakttar hur hälsingebonden representerade arbete och ekonomiskt välstånd, medan kvin-
nan symboliserade välstånd genom att vara knuten till mannen som hustru. Jfr också t ex 
Clayhills (1994:50) som analyserar en utställning på Maihaugen i Norge med syfte att be-
skriva landets historia. Hon finner att en historia konstruerats där kvinnor inte ser ut att ha 
varit särskilt aktiva som delar av det arbetande norska folket.
213 Jfr Losnedahl (1993:14) som lyfter fram samma mönster i norska utställningar.  
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betare, Elisabet Stavenow-Hidemark, framkommer däremot detta. Rä-
kenskaperna visar att det fanns kvinnor bland dem som uppförde mu-
seet. På en avfotograferad dagsverkslista för den 17 juni 1892 återfinns 
kvinnonamnen Ida och Lina, båda saknar efternamn. På ett bevarat fo-
tografi av bruksbärarlaget från 1903 finns också tre kvinnor med. De 
var bruksbärare och arbetade 10 timmar om dagen, sex dagar i veckan 
för 18 öre i timmen (Stavenow-Hidemark 1998:120f).

Den klassmässiga tillhörigheten verkar alltså spela in för hur tilltalet 
sker i Månadens föremål. Den könsmässiga huruvida någon gestaltning 
alls kommer med. Efternamn verkar vara ett minimum som män tillde-
las, om de inte omtalas som yrkesgrupp som den nämnda plåtslagaren 
ovan. Men som kvinnliga arbetare är det alltså inte givet att bli förlänad 
vare sig namn eller yrkesidentitet. Det är inte som tillhöriga en sådan 
grupp kvinnor verkar vara med i Månadens föremål.214

Att yrkesidentiteten är särskilt viktig att framhålla när det gäller män 
markeras ytterligare i de föremål som valts ut i oktober 2000. Artefak-
terna denna månad utgörs av en samling med skilda sällskapsspel. Spe-
len beskrivs ingående och namnges dels på svenska och dels på franska 
och engelska med beskrivande svenska översättningar i de fall spelen 
ursprungligen är tillverkade i de sistnämnda länderna. En spelhistorik 
som knyter an till dagens spelande finns också med. Det är en ”stor”
och ”variationsrik” spelsamling som donerats av en man som får både 
för- och efternamn och dessutom födelse- och dödsår angivet. Det lite 
udda i det här sammanhanget är att texten även redogör för hans yr-
kesverksamhet. Mannen drev en affärsrörelse med elmateriel. I vilken 
stad hans rörelse fanns belägen utreds på gatunamnet när. Den här ty-
pen av information förefaller inte att ha något med själva spelsamling-
en eller donationen att göra. Det tycks inte heller vara så att mannen till 
exempel genom tjänsteresor till utlandet kommit över spelen. Inget i 
texten tyder heller på att han skulle ha haft spelen förvarade i affärslo-
kalen eller dylikt. Mannens yrkesidentitet framstår som en form av 
överskottsinformation. Något som egentligen inte behövs för att förstå 
vad föremålen handlar om, men som ändå framhålls. 

Att mäns yrkesidentitet lyfts fram kan förstås mot bakgrund av den 
roll som just yrkesidentiteten spelat för konstruktionen av maskulinitet 
redan i en tidig föreställning om det moderna projektet. Många masku-
                                                     
214 Detta överensstämmer med Eilean Hooper-Greenhills studie av the National Gallery i 
London. Företrädesvis var det männen som namngavs med fullständigt namn och även fö-
delse- och dödsdatum angivet (2000:128f).  
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linitetsforskare menar att arbetet skapar själva essensen i den moderne 
Mannens identitet. Särskilt framhålls yrkets betydelse för medelklass-
mannen under 1800-talet (Rotundo 1993:3, 169; Tjeder 2003:291 ).  

Även de berättelser som omgärdar Månadens föremål verkar berätta 
mer utförligt om de män som tillhör medel- och överklassen. Men det 
övergripande intrycket är att betydelsen av yrkesidentiteten i de nutida 
texterna inte enbart anses som viktig för denna kategori och denna 
tidsepok. Överlag verkar den vara betydelsefull i det här sammanhang-
et om bara ett enda kriterium är uppfyllt: att det handlar om en man. 
Männen ger intryck av att vara drivkraften i hela samhällsutveckling-
en.215

Sett i ett vidare perspektiv är detta problematiskt även på andra håll 
idag. Att manligt konnoterade aktiviteter fortfarande i nutid aktivt kon-
strueras som arbete, medan kvinnliga dito inte uppfattas som ett riktigt 
jobb, ger etnolog Marie Nordberg prov på i sin studie av män i ett tra-
ditionellt kvinnoyrke. Trots att vissa förskjutningar av betydelser sker 
av begreppen manligt och kvinnligt i dessa miljöer, verkar ändå somliga 
stereotypa drag reproduceras. Ett av dessa är mäns självklara samman-
länkning med arbete. Genom vardagsverksamhetens utformning på ett 
daghem där barnen delades in i en pojk- respektive flickgrupp, för-
stärktes könsstereotyperna just på detta sätt. Den manlige förskollära-
ren gjorde typiskt manliga sysslor med pojkgruppen, medan de kvinnli-
ga förskollärarna gjorde traditionellt kvinnliga med flickgruppen. Föga 
förvånande konstaterar en av småpojkarna efter dagens uppdelning: 
”Fickor kan inte jobba!”, varpå han omedelbart får medhåll av sin kamrat, 
som också är pojke. I barnens inre verkar tidigt en föreställning att 
grundläggas som stämplar arbete som något typiskt män gör tillsam-
mans (Nordberg 2003:86ff). 

På ett lika oskyldigt och aningslöst sätt som daghemmet tycks även 
museet understödja, förvalta och föra vidare föreställningen om arbete 
och yrkestillhörighet som något nästintill exklusivt manligt. Detta trots 
att den omfattande forskning som sedan länge finns att tillgå, visar att 
kvinnor inte bara yrkesarbetar idag, utan arbetat på många olika sätt 
sedan mycket lång tid tillbaka (se t ex Verdier 1979/1988; Bladh 1991; 
Ohlander & Strömberg 2000; Göransson 2000; Liljewall, Niskanen & 

                                                     
215 Jfr Magnusson (2001:24) som åskådliggör ett liknande exempel på en maskulint kodad 
historieskrivning i utställningen Kosta – brukssamhället på Smålands museum. 
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Sjöberg 2001). På den musealt imaginära kartan tycks emellertid de 
manliga yrkesplatserna vara de som främst är utmärkta. 

3.3.2. Kända män för nationens främjande 
Några av föremålen i Månadens föremål verkar ha en speciell relation till 
det svenska. De tycks vara samlande för föreställningen om Sverige 
och svenskheten på ett tydligare sätt än de andra. Kanske inte helt 
oväntat handlar det bland annat om de ting som associeras till museets 
grundare Artur Hazelius. I maj 2001 visades de förut omnämnda arte-
fakterna som symboliserar ”Arturs tid”, alltså en epok som inte tycks 
sammanfalla med Hazelius personliga levnadstid, utan snarare verkar 
vara identisk med hela den tidsperiod från 1523 och framåt som muse-
et har ansvar för. Texten berättar att i slutet av 1800-talet under den 
snabba omvandlingen av Sverige till ett modernt samhälle, såg Artur 
Hazelius det ”som sin uppgift att rädda kunskapen om nationens historia”.
Detta var hans främsta drivkraft till att grunda Nordiska museet. Den 
nationella bilden av Sverige han ville rädda var befolkad av represen-
tanter från de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. Samtliga 
utvalda föremål verkar vara behäftade med traditionellt manliga konno-
tationer. Här finns ett adligt sköldebrev, en nattvardskalk och paten, en 
skomakeriskylt och en selkrok. 

Under juni–augusti 1999 finns också ett föremål som verkar symbo-
lisera museets grundare. Det här föremålet är emellertid traditionellt 
kvinnligt associerat till skillnad från de föregående. Det är en yllekjol 
från Stora Tuna i Dalarna. Den har fått namnet: ”Föremål nr.1.” I ut-
ställningstexten står Artur Hazelius återigen helt i centrum för upp-
märksamhet som museets grundare och räddare av allmogekulturen, 
förutom i en och en halv mening där även ”hans hustru Sofie” och hen-
nes reseanteckningar från en resa till Dalarna 1872 framträder. Hazelius 
uppgift vidgas i texten inte bara till att skildra folkiga företeelser i störs-
ta allmänhet utan med uppgift ”att skildra svensk kulturhistoria i sin hela 
bredd”. Föremålet i sig, själva yllekjolen, har fått ge vika för berättelsen 
om Artur Hazelius och den svenska kulturhistorian. Att artefakten 
kommer i skymundan blir särskilt motsägelsefullt eftersom slutet av ut-
ställningstexten paradoxalt nog betonar att man i museet alltid – både 
då som nu – noggrant anger vem som tillverkat och använt föremålen, 
uppgifter som alltså saknas i utställningstexten. 
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Nationen Sverige och svenskheten verkar filtrerade genom mannen 
Artur Hazelius och hans verk. Han blir en samlande symbol för vad 
svenskhet och Sverige bör vara. Visserligen kan Hazelius skapande av 
Nordiska museet och Skansen ses som ett uttryck för de borgerliga och 
aristokratiska offentligt agerande samhällsskiktens ambition att ringa in 
och ge innehåll åt det att vara svensk, ”så att alla var svenska på ’rätt’ sätt.”
(Bohman 1997a:21). Hazelius spelade sannolikt en mycket viktig roll 
för utformningen av en nationell identitet och den romantiserade sy-
nen på allmogekulturen. Men det är samtidigt viktigt att hålla i minnet 
att detta till stor del är en konstruktion av aktanter som på skilda sätt i 
skilda tider iscensatt Hazelius och hans verk efter hans död år 1901. 
Under hans livstid sammanföll till exempel inte Sveriges nationsgränser 
med dagens. Det är inte heller han själv som skapat huvuddelen av den 
stora föremålssamling som museet idag har eller t ex har valt ut de fö-
remål som visas i Månadens föremål. Men inte desto mindre finns Artur 
Hazelius ändå starkt närvarande idag, alltså även i denna utställning. 
Skilda aktanter i museets historia är och har varit delaktiga i den kon-
struktion av Hazelius som framträder. Han tycks ha formats till ett ac-
kumulerat tecken som kunnat och fortfarande kan ge legitimitet åt mu-
seets varierade verksamhet både igår och idag. Namnet tjänar som en 
formande symbol för bland annat skripten för genus, klass, nation, et-
nisk tillhörighet och sexuell läggning. Men det innehåll som ges åt des-
sa skript har sannolikt mindre med Hazelius att göra, än de mer eller 
mindre medvetna val som museets personal gör vid insamlings- och 
utställningsverksamhet.216

Även andra män blir symboler för Sverige och svenskhet och det 
handlar då om idrottshjältar. Just tävlingsidrott har en stark historisk 
förankring som modell för konstruktionen av maskulinitet (Rotundo 
1993:239–244). Berättelsen om utförsåkaren Ingemar Stenmark är ett 
exempel där dessa aspekter går samman. En maskinstickad kopia av 
hans mössa visas upp som föremål för januari 2004, med en idolbild av 
Stenmark lätt lutad mot mössan, samt en vistkortsliknande lapp i form 
av svenska flaggan med texten: ”I. Stenmark design”. Själva uppställning-
en understryker alltså det nationella. Rubriken lyder: ”Stenmarksmössa
som symbol”. Föremålstexten inleds på följande sätt: 

                                                     
216 Jfr Bohman (1997a:20). 
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Symbol betyder kännetecken. Viktiga symboler är till exempel 
det kristna korset, den islamiska månskäran och nationella flag-
gor. Symboler kan också knytas till personliga attribut som Elvis 
Presleys frisyr, Winston Churchills V-tecken eller Gustaf II 
Adolfs pipskägg… 

En medvetenhet om att denna artefakt har en symbolisk funktion är 
här inbyggd redan i rubriken, till skillnad från de föremål som knöts till 
Artur Hazelius ovan. Texten inleds med en kort lexikalisk förklaring av 
ordet symbol och detta följs sedan av en uppräkning av ett antal exem-
pel på symboler. Att symbolerna också är kännetecken för något och 
vad detta något sedan är, behandlas dock inte explicit i texten.  

Ingemar Stenmark som nationell svanks idrottshjälte. Längst fram ett visitkort med fjälltoppar i 
svenska flaggans färger och form,. Foto: Peter Segemark, ©Nordiska museet,  

Implicit finns detta ändå med och bildar upptakt till hela narrativet om 
Stenmarksmössan. Innan texten kommer in på själva Stenmarksmössan 
vävs såväl ”Elvis Presley”, ”Winston Churchill”, som ”Gustav II Adolf” och 
därutöver ”Nils ’Mora-Nisse’ Karlsson” in. Även om de alla tillhör skilda 
samhälleliga sfärer och tidsepoker har de det gemensamt att de alla är 
exempel på framstående historiska personer inom sitt gebit. De förenas 
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dessutom av att de samtliga är män. Män som på olika sätt har varit be-
tydande för sin nation. Inte någonstans bland de övriga föremål som 
ingår i Månadens föremål finner jag exempel på berättelse där en kvinna 
ges tillnärmelsevis en liknande funktion. 

Däremot förekommer en kvinna i sista stycket av Stenmarkstexten. 
Det är Ingemar Stenmarks mor, som ursprungligen stickade mössan till 
honom. Likt många av de tidigare beskrivna kvinnorna bland Månadens
föremål får hon aldrig något namn. I detta fall inte ens ett förnamn. Hon 
förs in i texten genom att ha utfört ett obetalt arbete i hemmet – stick-
ningen – till sin son. Hon får mening genom sin anknytning till honom 
och förblir texten igenom den stickande anonyma modern, ett uttryck 
för den Andra av den Samme.

Om vi går tillbaka till männen i Stenmarkstexten är det vidare i det 
här sammanhanget intressant att notera att alla män som namnges är 
vita. Dessutom är de nationer som, förutom Sverige, ges uppmärksam-
het genom männen USA och Storbritannien. Det är mycket möjligt att 
det kan ha varit en ren slump att de utvalda personerna och nationer 
blev just dessa, men det indikerar samtidigt vilka nationer och personer 
som ansetts som ”naturliga” att knyta associationer till och minnas. 
Trots att vi idag i Sverige lever i ett mångkulturellt samhälle, är det allt-
så i exemplet uteslutande vita västerländska historiskt kända män som 
fokuseras som levandegörande exempel. De ger alla prov på represen-
tationer av den Samme i den västerländska fallogocentriska betydelse-
ekonomin.

Visserligen kan skuggan av den etniske andre anas alldeles i början 
av Stenmarkstexten, där den islamska månskäran anges som enda icke-
västerländska exempel på vad termen symbol kan innebära. Den om-
nämns tillsammans med det kristna korset. Men till skillnad från det 
sistnämnda behandlas månskäran som en solitär utan anknytning till 
någon specifik nation eller person som skulle kunna räknas till denna 
sfär. Även om den islamska världen noteras blir den ändå huvudsakli-
gen en del av det okända. Det kristna korset får genom anknytningen 
till västvärlden konkret materialitet och innehåll, med tydlig hänvisning 
till specifika vita manliga hjältar med tydlig nationstillhörighet. Den is-
lamska månskäran lämnas däremot utan sådan fördjupad konkretion. 
Den blir ett exempel på något som skulle kunna räknas till sfären av 
den Andre av den Samme.

När själva Stenmarksmössan slutligen presenteras i sista stycket är 
grundtonen i berättelsen redan bestämd. Ingemar Stenmark blir ytterli-
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gare en i raden av betydelsefulla västerländska vita män som museet ger 
sin hedersbevisning. Mössan blir förutom symbol för utförsåkaren 
Ingemar Stenmark i största allmänhet, också ett samlande tecken för 
mannen som ”fick hela Sverige att ’stå stilla’”. Narrativet bygger upp en 
berättelse om en modern svensk man som lyckades samla alla andra 
svenskar kring sig under sin glans dagar. Idrottsbragder av en vit väs-
terländsk man blir viktiga ingredienser i skapandet av en känsla av na-
tionell gemenskap. Den beskrivna representationen innefattar inte 
kvinnor eller människor som inte har en vit etniskt västerländsk bak-
grund. Det problematiska är när detta utformas till en idé som flerfal-
diga gånger upprepas i ett offentligt narrativ – som en utställning på 
landets största kulturhistoriska museum – vilket det finns fler exempel 
på bland gestaltningarna i Månadens föremål.

Ett av dessa är ett annat föremål som också har med idrott att göra. 
Det är den artefakt som valts att representera museet under juni–juli 
månad 2004, som består av en landslagsdräkt från herrlandslaget i fot-
bolls-EM 2004. Alltså ett dagsaktuellt plagg när det ställdes ut. Men ut-
gångspunkt för berättelsen tar avstamp i en avlägsen glansperiod för 
den svenska fotbollen. Det handlar om sommaren 1908, då Sverige 
spelade sin första landskamp i fotboll. Redan då, berättar texten, hade 
laget enhetliga dräkter. Det var då Sverige mötte Norge i Göteborg och 
vann med 11–3. Föremålet i utställningen är så högaktuellt när texten 
skrivs att den inte kan berätta något om hur själva spelet gick 2004. Det 
verkar ännu inte ha gått av stapeln. Däremot berättar texten lite mer 
om dräkten som ska bäras i det stundande EM-spelet. Den är som sig 
bör, får vi veta, försedd med ”ett nationsmärke – den svenska flaggan” och 
dräkterna har i alla tider framhävt det egna landets ”egenart” med hjälp 
av färger och symboler. Den dräkt som visas är således gul och blå som 
den svenska flaggan. Längst ner på sidan finns ett svartvit fotografi 
från de fornstora fotbollsdagarna 1908 då Sverige vann stort över Nor-
ge.

Återigen paras alltså maskulinitet med konstruktionen av nationen 
och idrott. Idrottsbragder framstår som en uteslutande manlig aktivitet. 
Idrott verkar överlag i Månadens föremål vara något som bara män ägnar 
sig åt.217 Någon kvinnlig idrottsdräkt har jag inte funnit bland Månadens

                                                     
217 Se t ex föremål för mars 2001, långkalsonger av sämskskinn, där skridskosegling be-
skrivs som en manlig aktivitet trots att kvinnor tidigt var både medlemmar i skridskoseglar-
klubben och aktiva skridskoseglare (se t ex Kron 1996:67). På museets hemsida har ett litet 



MÅNADENS FÖREMÅL 

159

föremål och inte heller något annat som kan kopplas till kvinnlig idrotts-
utövning. Det tycks inte ingå i konstruktionen av femininitet i det här 
sammanhanget (jfr Hjelm 2004, Wegerup 2005).  

Om vi går tillbaka till fotografiet med fotbollslandslaget så är män-
nen på bilden de enda människor som finns avbildade i anslutning till 
föremålet. Alla spelare på fotot ser ut att vara etniskt svenska vita män. 
Förutom fokuseringen av maskulinitet sammanbinder fotografiet både 
idrotts- och nationsbegreppet med föreställningen om en homogen et-
nisk vit manlig svenskhet. Fastän landslagströjan som samlats in i allra 
högsta grad är nutida och används av en trupp vars spelare inte uteslu-
tande har etniskt vit svensk bakgrund, ger uppställningen i Månadens 
föremål på ett förunderligt vis ändå intryck av att fotboll är en etnisk 
svensk vit manlig angelägenhet.

De litteraturtips som är länkade till detta föremål verkar vidare vara 
av underhållningskaraktär och förefaller inte problematisera fotbollens 
väsen på något avgörande sätt. Vid en utblick mot museets övriga verk-
samheter kan detta tyckas lite märkligt, med tanke på att etnolog Jesper 
Fundberg bara några år tidigare skrev en artikel för museets årsbok Fa-
taburen, där idrott problematiserades i förhållande till normalitet och 
kategorier (2000). Därutöver bör hans avhandling ha varit publicerad 
när utställningstexten till Månadens föremål skrevs, vilken specifikt 
handlar om fotboll och konstruktionen av maskuliniteter (Fundberg 
2003) Men inga sådana hänvisningar återfinns i landslagssammanhang-
et. Det verkar mer vara inriktat på en okomplicerad och lättsam fram-
ställning av en vinnande normalfotboll för etniskt svenska vita herrar. 

Desto mer intressant är det att se att även om Månadens föremål inte
omnämner Fundbergs avhandling, väljer museet faktiskt ändå att näm-
na hans Fataburs-artikel och även en annan studie som gjordes några år 
tidigare av samme författare (Fundberg 1996) i litteraturreferenser till 
ett annat av Månadens föremål. Titlarna återfinns inte i det sammanhang 
där det handlar om det svenska nationella herrlandslaget. Istället har de 
hänvisats till ”Fotbollströjan som gestaltar ett kulturmöte” som var Måna-
dens föremål ett drygt halvår tidigare, i november 2003. Tröjan har för-
värvats från den ”mångkulturella idrottsföreningen MABI, Malmö Anadolu 
BI”, som ligger i den ”invandrartäta stadsdelen Rosengård”. Här får proble-
matisering och ett kritiskt granskade angreppssätt utrymme. Det icke-
svenska verkar i denna konstellation bli något som behöver problema-
                                                                                                                         
fotografi med två kvinnliga skridskoseglare från början av förra seklet lagts till efter att jag 
gjort denna iakttagelse. 
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tiseras och undersökas, medan det svenska som vi såg ovan förblir 
orört och intakt.

På ett annat plan, när det gäller själva utställningstexten till MABI: s 
tröja, finns det emellertid en ton som aktivt tycks försöka motverka 
bilden av den ”etniske Andre”. Här finns till exempel spelare namngiv-
na. Och de tilldelas både för- och efternamn. En bildtext omnämner 
William Ndziba som på ett fotografi ses spela fotboll för MABI. Och i 
den löpande texten berättas vidare att Zlatan Ibrahimovic kan räknas 
bland klubbens medlemmar och att han då texten skrevs var professio-
nell spelare i holländska Ajax. Här binds det icke-etniskt svenska sam-
man med positiva aspekter och männen bemöts med samma seriösa 
tilltal som tidigare nämnda män.

Men samtidigt finns en ambivalens i texten. Varken William Ndziba 
och Zlatan Ibrahimovic är omnämnda i egenskap av svenska medbor-
gare, utan därför att deras etniska bakgrund skiljer sig från den svenska. 
De markerar och representerar de ”etniska Andra”. Den svenska nor-
men är ett antagande som är inbakat i den implicita förståelsebakgrun-
den och opererar nästan obemärkt.

Det svenska finns explicit bara i utställningstextens första mening. 
Den talar om fotbollströjan som ”ett konkret möte mellan två kulturer”.
Det är den svenska och den turkiska kulturen som sägs mötas. Men i 
den följande texten framgår snart att det inte är människor som avses, 
utan ett symboliskt möte som är förlagt till tröjans logotyp. Den har 
formgetts genom att den svenska och turkiska flaggan har satts sam-
man. Detta är den enda gång den svenska kulturen finns med i texten. I 
övrigt ger de föreställda kulturmötena främst intryck av att ske mellan 
människor med annan etnisk härkomst än den svenska. 

Föreningen MABI, berättar texten vidare, fick pris för att de arbetat 
för att ”öka förståelsen och toleransen för olika sociala och kulturella bakgrun-
der”. En sådan formulering är problematisk, eftersom det bakom denna 
ligger ett implicit antagande om att det finns en norm som ”olika sociala 
och kulturella bakgrunder” skiljer sig från. De ”etniska Andra” skiljer sig 
från den norm som i fonden tycks fungerar som måttstock och stan-
dard och pekar ut dem som skiljaktiga. Denna norm är den ”etniskt 
Svenska”. Här finns alltså på ena sidan den svenska normalfotbollen 
och på den andra den etniskt mångkulturella fotbollen. Det svenska är 
inte alltid synligt i texten men finns ändå närvarande som ett styrande 
skript för det önskvärda.  
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Fotbollströjan som gestaltar ett möte mellan två kulturer, den svenska och den turkiska. Mötet före-
faller utifrån texten att döma framför allt att vara förlagt till tröjans logga där den svenska och tur-
kiska flaggan förenats. Foto: Peter Segemark, ©Nordiska museet.  

Här förefaller en kulturessentialistisk tanke finnas närvarande, som an-
tyder att det finns stabila, enhetliga, ”sanna” och ”riktiga” kulturer (jfr 
Said 1978/2000:324f, 1994:26f; de los Reyes 2001; de los Reyes, Moli-
na & Mulinari 2003:161). Istället för att utgå från antagandet att både 
den svenska och andra kulturer är enormt heterogena och innehåller en 
mängd olika sätt att vara, verkar den svenska kulturen i det här fallet 
nästan omärkligt vara homogent ”helsvensk” och placeras ovanför de 
andra kulturerna. Texten ger intryck av att de ”kulturella och etniska 
Andra” placeras utanför, någonstans långt borta från våra nationsgrän-
ser. Men William Ndziba och Zlatan Ibrahimovic är båda medborgare i 
det svenska samhället och talar svenska. De är en del av det heterogena 
svenska Sverige, precis på samma sätt som alla andra medborgare i vårt 
avlånga land. I det svenska existerar även fotbollsklubben MABI. Detta 
speglar inte utställningstexten. Här blir klubben och klubbmedlemmar-
nas handlande och tänkande istället förklarade utifrån en horisont långt 
borta.
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Även i dessa fall tycks alltså två musealt imaginära kartor ha ritats upp, 
en som är till för att användas för den svenska och en annan för den 
icke-svenska. Det ”etniskt Svenska” verkar som museinarrativ inte vilja 
bli sammanblandat med det icke-etniskt helsvenska.218 De ”etniska 
Andra” fungerar som den ”Svenske Mannens” motsats, den Andre av 
den Samme. Svenska män tycks däremot på ett självklart sätt stå som 
oproblematiserade samlande symboler för en nationell gemenskap, 
med andra ord som uttryck för den fallogocentriska ordningens över-
ordnade den Samme. På detta vis tar de tydligt plats på den nationella 
museikartan. Några kvinnliga motsvarigheter finner jag inte bland Må-
nadens föremål. En sådan karta förefaller inte att existera. 

3.3.3. Mumiehår och ökensand 
Till övervägande del är det alltså män som på det ena eller andra sättet 
erövrar världen, tar den i anspråk och som tilldelas plats i utställnings-
texterna som omger Månadens föremål, med andra ord som uttryck för 
den Samme. En annan av dessa män som kanske på ett ännu tydligare 
sätt än de tidigare givna exemplen symboliserar en sådan typ av masku-
linitet är markis Claes Lagergren. Genom skildringen av honom knyts 
betydelsen av kön och klass i en och samma person samman med na-
tion och etnisk tillhörighet.  

Under juni–augusti år 2000 gavs i Månadens föremål sex vitt skilda ex-
empel på artefakter som markisen samlat in under sina många utlands-
resor. Rubriksättningen slår an tonen och ger en antydan om vad det 
handlar om: ”Mumiehår och ökensand.” Texten inleds därefter med en 
levnadsteckning av markisen, som därtill var påvlig kammarherre. Mar-
kis Lagergren var den siste private ägaren till Tyresö slott, vilket han 
testamenterade till Nordiska museet i vars ägo slottet numera är. Efter 
                                                     
218 På ett liknande sätt ställdes de ”etniskt Andra” inuiterna ut i en utställning om Polarfa-
rare på Sjöhistoriska museet i Stockholm för några år sedan. Fysiskt avskilda från den övri-
ga utställningen fanns en liten uppställning om inuiterna i hörnet längst bort från ingången. 
Här fanns inte annat än en kort artefaktcentrerad utställningstext om en kanot. Övriga före-
mål saknade helt text. Som jämförelse kan sägas att en utställningstext ovanför en slags 
tunna som polarfararna haft – vilket är en liten detalj i polarfararsagan – är längre än det 
som sägs om inuiterna totalt i utställningen. Inuiterna tycks inte ha några namn, inga hem-
orter, inget språk och inget sammanhang som föranleder en berättelse. Med ett sådant per-
spektiv verkar det också vara naturligt att beskriva polarfararna som heroer, erövrare och 
upptäckare av de arktiska trakterna på ett sätt som inte antyder att landet redan var upptäckt 
och taget i besittning sedan mycket lång tid tillbaka, men av en annan etnisk folkgrupp – 
inuiterna. Temat polarfararna förefaller vara populärt och har i olika tappningar återkommit 
flera gånger i Sjöhistoriska museets senare års produktioner. Jfr även not 236. 
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detta följer ett stycke om markisens reseskildringar och att han samlade 
på föremål från de fjärran länder han besökt. På alla reseminnen note-
ras att han noga fäst små lappar med uppgifter om sakerna.  

Tankarna förs här osökt mot tidigare föregångare till det som idag 
brukar betraktas som ett museum. Spår av såväl Medicis palats – som 
brukar uppfattas som det första europeiska museet – som kuriosakabi-
nettet – en något senare museiversion – verkar finnas här (se t ex Ho-
oper-Greenhill 1992:23, 79f).219 Här omger en både mångskiftande 
och disparat samling föremål markis Lagergren.

Men här finns också likheter med dagens museer. Inte minst gäller 
det den till synes minutiösa föremålshanteringen där varje sak nu som 
då noggrant märkts upp och systematiserats, men kanske tydligast åter-
speglas detta i att det här är en del av en samtida nu pågående utställ-
ning. Det ligger alltså ett föråldrat och förlegat skimmer över denna 
presentation som samtidigt är blandat med ett nutida ljus. Det blir en 
märklig bild där ett minimuseum skapas, – eller ett museum i museet – 
där det förgångna genom tidsblandningen får legitimitet i nuet.

Efter den inledande texten följer så de sex exemplen på föremål som 
markisen samlat in. Vart och ett av dessa följs av sex direkta oredigera-
de citat ur hans memoarer. Alla citat står helt okommenterade från mu-
seets sida. Besökaren lämnas med detta att på egen hand tolka den 
märkliga blandning av föremål och textutdrag som förevisas. 

Vad är det då vi möter? Det är en överklassens man, som i detta 
sammanhang kanske framför allt kännetecknas av att han är en resenär. 
Han befinner sig inte sällan i en upphöjd position varifrån han iakttar 
världen och lägger den under sig med sin blick. Detta berättardrag 
återkommer när markisen beskriver upplevelsen av Saharas öken, ber-
get med de bibliska cedrarna och Parthenons trappa. I alla dessa narra-
tiv befinner han sig på upphöjda platser. Utifrån sin mäktiga placering 
låter han blicken lägga stora landområden under sig, som när hans öga 
från Akropolis höjd njutningsfullt tycks glida över stora delar av den 
grekiska kusten. Det är en blick som både verkar ha ett gudomligt och 
ursprungligt begär. Från den Attiska halvöns topp vibrerar berättelsen 
av begäret efter västerlandets vagga, ursprunget till vår västerländska 

                                                     
219 Den medvetna musealiseringen av slottet och centreringen av föremål runt markisens 
person påminner om prins Medicis palats i Florens (Hooper-Greenhill 1992:48). Likheten 
med kuriosakabinettet är tydlig i den mångskiftande föremålssamling som tycks vara 
hopplockad från världens alla hörn och som förefaller bilda en teaterscen på vilken hela den 
kända världen kan beskådas (Hooper-Greenhill 1992:78–104). 
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kultur. På Cederberget tycks det bibliska uppfylla markisen och få hans 
hand att försiktigt stryka över trädens uråldriga stammar. I båda ex-
emplen kan han tillfredsställa sina begär och tryggt spegla sig själv i ett 
historiskt narrativ om Västerlandets evolution. I den här läsningen 
sammanfaller markisens utsiktsplats med det som Donna Haraway kal-
lar ”the god-trick-position” (Haraway 1991:189f). Det är som nämnts den 
allseende, upphöjde mannens position varifrån han tar världen i besitt-
ning. Detta verkar vara hans utgångsposition som resenär.220

Men det är inte helt utan olägenhet han lägger territorier under sig. 
Resorna tycks även kantade av olika strapatser, som järnvägsdammets 
obehag eller ökensanden som besvärar markisen på färden genom Sa-
haras öken. Den täcker kläderna, huden och tränger sig även in i ögo-
nen. Sanden, skriver markisen, tar sig in ”trots de tillslutna fönstren och per-
siennerna”. Här blir det uppenbart att det inte handlar om vilken kamel-
karavan som helst, utan sannolikt en resa i dåtidens första klass. Hur 
livet tedde sig för dem som befann sig utanför fönster och persienn 
förmedlar inte hans citat. Men å andra sidan förefaller det inte heller 
vara ”dessa Andras” vedermödor som står i centrum, utan hans egna.  

Hans reseskildring har undertoner med återklang i en inte okänd 
västerländsk genre som brukar kallas orientalism (Said 1978/2000). 
Detta slår till exempel igenom när han beskriver ljuset över ökensan-
den. Det är just i detta fall en förhållandevis oskyldig naturromantisk 
skildring, men denna genre blir särskilt tydlig och därtill problematiskt 
obehaglig när markisen återger möten med ”de Andra”. Här har vi 
kommit fram till det allra första ledet som rubriken till denna samling i 
Månadens föremål syftar på: mumiehåret. Den här textdelen är alltså ett 
exempel på de okommenterade citat ur markisens reseminnen som får 
ackompanjera de sex föremål som valts ut denna månad: 

Knappt voro vi synliga, förrän de svängde snodder med blåa skal-
baggar kring våra näsor eller stucko bruna och förtorkade mu-
miehänder mellan våra häpna fingrar. De pladdrade några ord 
på engelska eller franska: ’real scarabeas’ – ’scarabées véritables 
anciens’ – ’verkligen antika’. ’A pretty mummie!’ sade en och vi-
sade mig en grinande svart skalle med brunrött hår. 

                                                     
220 Jämför även med Mary Pratt som talar om det allseende manliga europeiska subjekt 
vars imperialistiska blick aktivt ser sig omkring och tar det han ser i besittning (Pratt 
1992:7). Se även Hooper-Greenhill som relaterar detta till det sätt som museigrundaren 
Merton Russel-Cotes beskriver sig själv i sin självbiografi (2000:88). 
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Här uttrycker den civiliserade vite markisen sin illa dolda avsmak och 
fasa för mumiedelar, såväl som för de giriga, pladdrande och köpslåen-
de mumieförsäljarna, vilka har tydliga drag av schablonen av orientalen 
(jfr t ex Said 1978/2000:111, 192, 445). Detta är det enda ställe i texten 
där markisens representationer av ”den Andre” tilldelas ett relativt stort 
utrymme i texten. I övrigt är han mestadels själv i centrum. Den be-
skrivning av ”den Andre” som det här handlar om, är ”den Andres” 
negativa sidor. Det här är ett typiskt sätt att beskriva araber på även i 
nutida folkliga föreställningar och förment vetenskapliga sammanhang 
(Said 1978/2000:425ff). I slutändan verkar markisen dock inte ha fun-
nit ”de Andra” och deras artefakter mer motbjudande än att han till sist 
kunde förse sig med den lock av mumiehår som ett sekel senare blir 
utställt som föremål i markisens och tillika även museets kuriösa kabi-
nett. Ekot av ett mer än hundraårigt perspektiv göms i denna installa-
tion. Fastän tiden har passerat tycks allt sig kusligt likt när Occidenten 
möter Orienten.  

Den västerländske mannens överhöghet tar sig inte bara uttryck i 
orientalism. I framställningen gör sig också ett kulturevolutionistiskt 
perspektiv påmint, som i berättelsen om de pilspetsar av flinta marki-
sen köpte vid en resa till den amerikanska kontinenten. Pilspetsarna 
hade tillhört ”någon indian” och påminde honom om de pilspetsar man 
kan finna i Sverige som visar vår forntid, varför de inköptes. I denna 
tanke ligger den evolutionistiska föreställningen om andra mindre ma-
teriellt privilegierade kulturer som efterblivna i motsats till västerlan-
dets högtstående, utvecklade kultur (Said 1978/2000:324). Indianen 
blir i detta narrativ uttryck för den Andre av den Samme som marki-
sen kan spegla sin egen och nationen Sveriges sedan länge svunna forn-
tid och framstående utveckling i. Indianernas nära nutid knyts ihop 
med både vår svenska forntid och den egna nationens framstående 
samtida utveckling i den evolutionistiska säcken.

Den här berättelsen utgår alltså från ett västerländskt, kristet, vitt, 
manligt subjekt med en privilegierad position i överklassen, som ge-
nom sina resor koloniserar andra delar av världen, dels symboliskt med 
blicken och dels även i materiell bemärkelse med de föremål han tar 
med sig hem till slottet och införlivar i sin samling. Det återger en be-
gränsad och förvriden bild av världen som med Edward Said skulle 
kunna ses som ett exempel på en ”stympad överdrift” av Occidentens 
konstruktion av Orienten (Said 1978/2000:242).
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Markis Lagergrens citat måste naturligtvis ses som ett uttryck för sin 
tid, när ett kolonialt och imperialistiskt perspektiv var rådande. Det 
anmärkningsvärda är att museet, mot bakgrund av den omfattande 
kunskap inom detta område som idag finns tillgänglig, ändå valt att 
återge hans text i form av okommenterade citat. Aktant i denna iscen-
sättning av stympad överdrift är inte enbart markisen utan också muse-
et.

Territoriet har åter ritats in på sitt sedvanliga sätt. I centrum är den 
västerländske mannen placerad som den Samme. Periferin kantas där-
emot av representationer av den Andre av den Samme som negativa 
spegelbilder av det som Mannen inte vill kännas vid hos sig själv eller 
sin egen samtid. Däremot tycks ”den Andres” artefakter ibland kunna 
väcka igenkännande förnimmelser. Men det är inte sig själv den väster-
ländske mannen känner igen, utan en tid i sina forntida förfäders histo-
ria som ligger långt tillbaka i ett sedan länge passerat primitivt stadium. 
Den Andre av den Samme får däremot en permanent imaginär pla-
cering i de primitivas reservat. Fallogocentrismens hierarkiska motsats-
par finns tydligt inristade på museikartan, där föreställningar om kön, 
nation, etnisk tillhörighet och klass tycks skrivas in på ett traditionellt 
sätt som prioriterar den vite välbeställde Mannen. 

3.4. Den andre av den Samme 

3.4.1. Mannen med mangelbrädena 
Trots att berättelserna som omger Månadens föremål huvudsakligen do-
mineras av narrativ som fokuserar på en samhälleligt överordnad mas-
kulinitet som har sin givna privilegierade plats i den fallogocentriska 
ordningen, verkar det ändå finnas antydningar till andra berättelser 
bland några av föremålen. Jag stannar till vid en skildring av maskulini-
tet som inte tycks innehålla det gängse skriptet. Här förefaller en an-
norlunda bild av en man framställas.

Det handlar denna gång om två föremål från mars månad 1999: ett 
par vackert dekorerade mangelbräden. I det gamla bondesamhället till-
verkade ofta unga män mangelbräden som friargåva till en flicka.

Texten inleds med en kort beskrivning av mangelbrädets använd-
ning. Tillsammans med en kavel gjorde det linnetyget slätt och fint. 
Härifrån förs narrativet in på vad ett mangelbräde kunde betyda mer än 



MÅNADENS FÖREMÅL 

167

som redskap. Det verkar ha haft en rituell innebörd vid inledningen av 
ett frieri och seden beskrivs allmänt på ett levande sätt.  

I andra stycket övergår texten till att berätta om vad som hände om 
ett förhållande bröts och historien knyts till just de specifika mangel-
bräden som syns på bilden. De får stå som samlande exempel på ”den
försmådde friaren”. En berättelse om 1700-talssoldaten som ville gifta sig 
byggs upp. Likt de flesta andra män i Månadens föremål tilldelas han både 
yrkesbeteckning såväl som för- och efternamn: 

Elias Lundqvists två mangelbräden berättar historien om en man 
i 40-årsåldern som tycker att det är dags att stadga sig.

Mannens förhållandevis höga ålder kopplas i texten samman med ett 
nyvaknat intresse för giftermål, vilket inledningsvis slår an en komisk 
ton. Att därutöver som Elias Lundqvist bli avvisad och detta i en tid av 
stort kvinnoöverskott torde ha varit nedslående. I det gamla bonde-
samhället var den som ingen ville ha oftast en ringaktad figur som i vi-
sor och lekar öppet kunde hånas (Meurling 1986:4 f).

Den här mannen blev avspisad inte bara en utan två gånger. Först 
tillverkade han det ena av de ovan nämnda brädena och åtta år senare 
det andra. På det sista mangelbrädet har han ristat in en text som cite-
ras, där han begär att flickan ska vara snäll och foglig så att hon blir 
gift. Citatet föregås av följande fras: ”För säkerhets skull, kanske vis av er-
farenheten, har han tillfogat.” Eftersom mannen trots denna säkerhetsåt-
gärd misslyckas i sitt uppsåt förstärker museitexten här det skämtsam-
ma intrycket.221 Berättelsen avslutas med att mannen dog ogift och 
bröstsjuk som avskedad soldat år 1781. Med små ordval och kombina-
tioner av olika uppgifter formas ett narrativ i anekdotisk form om en 
försmådd friare.  

Vid en första anblick skulle gestaltningen av mannen emellertid 
kunna ses som ett försök till en formulering av en alternativ representa-
tion av manlighet. Här ges ett exempel på en man som inte faller in i de 
gängse föreställningarna om vad en ”riktig” man i den fallogocentriska 
ordningen bör vara. Beskrivningen av mannen är annorlunda därför att 
den skildrar en man som inte lyckas fullborda sina föresatser. Den blir 

                                                     
221 En artikel i årsboken Fataburen 1998, Känn dig själv, behandlar dessa mangelbräden 
plus ytterligare tre friargåvor. Artikelns titel – ”Fyra friares fiasko. Om ratade friargåvor” 
(Knutsson 1998) – förstärker ytterligare den officiella skämtsamt förklenande tonen gent-
emot dem som inte blev gifta.  
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en tydlig motbild till föreställningen om den alltigenom lyckade Man-
nen. Den fallogocentriska bilden skulle med detta inte bli den allenarå-
dande, utan blir satt under förhandling om betydelse. Narrativet om 
mannen med mangelbrädena skulle kunna ses som exempel på att det 
förs in ett nytt element som ifrågasätter det fallogocentriska systemets 
logik, genom att placera en man – som i det dualistiska schemat borde 
tillhöra den överordnade manligt konnoterade sidan – i en underord-
nad position. Till skillnad från de tidigare omnämnda männen i Måna-
dens föremål får denna representation en dekonstruerande effekt som 
bryter upp de stereotypa föreställningarna om hur en man bör vara en 
”riktig” man. En ny typ av maskulinitet kan ritas in på kartan. 

Men samtidigt för den skämtsamma tonen bort tanken från en sådan 
läsning. Att använda skämt i folklig diktning verkar ha varit ett allmänt 
sätt att skapa en gräns mot oönskade former av sexualitet och relatio-
ner i det förmoderna samhället (Lövkrona 1991:280, 1996, 1999:26–
27). Den alternativa form av maskulinitet som ovan antytts försvagas 
genom att den förlöjligas. Berättelsen blir anekdotisk. Den ogifte man-
nen är en person det verkar vara tillåtet att göra sig lustig över även 
här, precis som i bondesamhällets visor (Meurling 1986:4f).

Ett anekdotiskt förringande av dem som inte blir gifta kan även 
skönjas i anslutning till några föremål som presenteras två år senare 
som Månadens föremål. Denna gång handlar det om börsformar och 
sydda börsar och visades under februari månad 2001. Börsar tillverkade 
i silke var sedan 1600-talet och fram till 1800-talets början vanliga som 
vänskaps- och kärleksgåvor. De var så vanliga att ”… de favoriserade 
männen fick mer än nog”. Som en lustig episod länkas i utställningstexten 
en historia om en kvinna som skickat en börs som kärleksinvit till en 
eftertraktad man. Han bad henne då att inte skicka några fler, ”… han 
hade nämligen redan över 20 stycken.”. Börsarna tillverkades eller köptes av 
välbeställda kvinnor och förefaller av texten att döma uteslutande ha 
getts till män. Med till synes oskyldiga formuleringar som ”mer än nog” 
och ”nämligen” förskjuts den i övrigt teknikinriktade texten mot en mer 
skämtsamt berättad historia.  

Hur kan den ringaktande munterheten i båda dessa föremålstexter 
förstås? Vad är det de riktar sig mot? Föreställningen om ensamboende 
som något negativt har som tidigare påpekats sin grund i det forna all-
mogesamhället. Traditionellt betraktades de som inte gifte sig på ett 
nedlåtande sätt. Genom giftermålet formades ynglingen till man. Han 
gick från ett ofullgånget stadium som ungkarl in i en fullbordad mogen 
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maskulinitet och uppfyllde med detta ett viktigt kriterium för det att 
vara man (Johansson 1994:164f; Nilsson 1999:131). Att inte bli gift be-
traktades som ett misslyckande och följdes förutom av förklenande 
omdömen i visor i bondesamhället också av ett nedsättande bemötan-
de från omgivningen (Meurling 1986:50f). Detta gällde ofta i ännu hög-
re grad för kvinnor än för män. Denna inställning existerar fortfarande 
på många håll än idag (Sandstedt 1991:11; Nilsson 1999:133). Att be-
handla ogifta något till åren komna personer med viss ringaktande 
munterhet är alltså inget ovanligt.  

Men texterna för inte bara med sig en inställning om att äktenskap är 
något eftersträvansvärt i största allmänhet. De för vidare och upprepar 
vid ett närmare betraktande en mycket specifik föreställning.  

På det konkreta planet förmedlar föremålstexterna instruktioner om 
hur båda parter bör förhålla sig till och agera vid ingång av äktenskap. 
Mannen bör vara aktiv och inte vänta för länge med sitt frieri, som 
mannen med mangelbrädena. Kvinnan däremot bör förhålla sig mer 
passiv och framför allt inte själv göra egna inviter till en kärleksrelation, 
som kvinnorna med börsarna. Rollerna är åtskilda och motsatta och 
faller in i samma binära logik som den fallogocentriska ordningen är 
uppbyggd kring.

På ett mer abstrakt plan handlar texterna i grund och botten om be-
tydligt mer allomfattande föreskrifter. De verkar företrädesvis vara en 
påminnelse om och förstärkande av ett tvingande heteronormativt im-
perativ (Butler 1990:42ff). Berättelserna kan ses som ett sätt att hålla 
distans till dem som inte faller in i det heterosexuella kärnfamiljsidealet. 
Mannen med mangelbrädena och kvinnan med silkesbörsen skapas 
som sedelärande exempel att ta avstånd från. Genom den anekdotiskt 
skämtsamma tonen blir de abjektala (jfr Kristeva 1980/1992:25–32). 
Det är alltså äktenskapet mellan man och kvinna som skildringen före-
faller vilja värna om. Narrativet kan läsas som ett sätt att befästa grän-
ser mot såväl andra typer av partnerskap som ett medvetet val att leva 
ensam.

Att skildra andra typer av relationer än de äktenskapligt heteronor-
mativa finner jag, som förut berörts, inga exempel på vid genomgång 
av tidigare utställningar som kan utläsas av utställningsnamnet och i 
övrig verksamhet som beskrivs i årsböckerna eller verksamhetsberättel-
serna.

Om vi förflyttar oss till en annan utställning som visats på museet 
under år 2004 till 2005 kan vi däremot få en vink om att det ändå exi-
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sterar andra typer av sexuella preferenser i det musealt imaginära. Ut-
ställningen bär namnet Skor och handlar om skor till fest och vardag 
från 1600-talet och framåt till våra dagar. Det är med andra ord ett 
ganska brett grepp som tas om ett omfattande område. Bland de 300 
paren skor som visas finns ett par röda högklackade, som bredvid sig 
tilldelats en skylt där en man anges varit ägare. Här representeras alltså 
en man som föredrar skor som traditionellt länkas till kvinnor. Gesten 
blir emellertid så oansenlig i det hav av skor som visas att den försvin-
ner i mängden. Att de röda skorna skulle ha tillhört en man lyfts aldrig 
fram på något annat sätt i någon annan del av utställningen eller t ex i 
tillhörande texter på webben. Den patriarkala fallogocentriska ordning-
en är alltför massiv för att en sådan invit till förhandling om betydelse 
ska bli iögonfallande. Den låter sig svårligen göras gällande i denna 
kontext utan blir underkommunicerad. Just detta parti av skoutställ-
ningen har senare helt plockats bort och finns inte kvar idag. 

Om vi går vidare och undersöker föremålssamlingen för att finna fö-
remål som skulle kunna ge en antydan om andra former av partnerrela-
tioner än de heterosexuella, så är Nm-klassningen svåranvändbar i det-
ta fall. Jag får inga träffar på kategorier som möjligen skulle kunna in-
nehålla belysande exempel när jag söker igenom föremålsdatabasen.222

I OCM-systemet finns däremot flera rubriker som i förstone verkar 
öppna upp till förhandling om betydelse kring sexuell läggning och den 
styrande heteronormativa matrisen. Dock återfinner jag ingen kategori 
där ensamboende skulle kunna rymmas. Däremot finns en särskild 
klassifikationsrubrik för Speciella former av äktenskap – nr 588. Men den 
är tom, för museet har inte samlat in något som kunnat införlivas un-
der den rubriken. Jag söker vidare under nr 838 Homosexualitet men här 
finns heller inget. Nr 839 Diverse sexuella beteenden saknar också innehåll. 
Inte under någon av de andra tänkbara klassificeringsgrupperna jag sö-
ker under får jag några träffar. Dessutom verkar den överordnade klas-
sificeringsrubriken under vilken skilda boendeformer finns först och 
främst vara utformad från tanken på familism (Löfgren & Frykman 
1979; Nilsson 1999:18, 134; Lundgren 1999:5–11). Rubrikens namn är 
kort och gott nr 59 Familj, vilket speglar det kulturellt starka fäste fa-
miljen som tankefigur haft i vårt samhälle.223 Familjen har under år-
                                                     
222 Det närmaste jag kommer som handlar om relationer finner jag under rubriken Livets 
Högtider, med de två underrubrikerna Bröllop och Frieri, alltså heterosexuella relationer. 
223 Jfr Elliots beskrivning av hur en stereotyp representation av kärnfamiljen från 50-talet 
överlevt i decennier på Jewry Wall Museum i Leicester i England (1994:131f). Se även 
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hundraden använts som metafor för både kyrkan och staten (Thorkild-
sen 1997:139). Det finns ingen motsvarande OCM-rubrik för till ex-
empelvis ensamboende eller kollektivboende.  

Om vi förflyttar oss till publikationer ägnas nästan hela årsboken Fa-
taburen från 1970 åt kulturhistoriska artiklar om synen på äktenskap. 
Denna bok handlar trots namnet: Giftas – eller ej? huvudsakligen om det 
förstnämnda ledet – d v s ”Giftas”. Här återfinns dock det enda exemp-
let bland alla års Fataburs-artiklar jag funnit som omnämner och visar 
fotografier av andra levnadsformer än kärnfamiljen, dels en ensamstå-
ende mor med barn och dels fotografier från en modern storfamilj 
(Lundgren 1970:223, 228f). Härutöver behandlas synen på skilsmässa 
under 1800-talet i en artikel (Rundquist 1985:135–148). Detta verkar 
med andra ord vara en försvinnande liten del av museets verksamhet 
som riktats mot andra levnadsformer än kärnfamiljen. 

Familjen blir det normala som nästan omärkligt tycks exkludera 
andra typer av relationer och boendeformer, inte bara i Månadens före-
mål, utan även i ett bredare museisammanhang. Detta understryker 
iakttagelsen från förra kapitlet att en lagom mittlinje verkar karaktärise-
ra det som samlats in. Det som skulle kunna sticka ut – som föremålen 
från Knarkarkvarts-inventeringen – verkar ha förts åt sidan eller – som 
de äldre penisatrapperna – klassificerats på ett sådant sätt att de blir 
svårfunna.

Även om museet verkar välja att inte tala om det i utställningar eller 
genom sina klassificeringsrubriker, så har som förut påpekats föremål 
som tillhört homo- eller bisexuella personer ändå införlivats i samling-
arna.224 Utan att gå på djupet har jag som antytts stött på många saker 
som tillhört modedesignern Sighsten Herrgård – som hade sexuella re-
lationer med både män och kvinnor – och har karaktäriserats som den 
som gav aids ett ansikte när han i slutet av 1980-talet gick ut i svensk 
press och talade om sin sjukdom som han avled i 1989 (Herrgård & 
Werkelid 1988). Vidare även damastvävaren Carl Gustaf Widlund – 
som levde mellan 1887 och 1968, även kallad den dansande damastvä-

                                                                                                                         
Shoemaker (1994:326) som också tar upp kärnfamiljens starka ställning i museers gestalt-
ningsrepertoar, som även styr naturhistoriska museers gestaltningar av djur. Även dessa 
ställs upp i små kärnfamiljstrupper, fastän djuren i fråga inte lever på detta sätt. 
224 Angela Vanegas (2002:99) tar upp samma problematik med brittiska museers bristande 
katalogiseringsrutiner när det gäller föremål och annat material som härrör från lesbian & 
gay communities. Hon pekar särskilt på risken att den här typen av material helt enkelt för-
svinner i den stora mängden om det inte katalogiseras korrekt och bara ett fåtal anställda 
råkar känna till sammanhanget. 
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varen – som levde dubbelliv som gods- och väveriägare i Värmland 
och som livsnjutande dansör och gigolo i Paris (Eldvik 1999:31f). När 
det gäller den sistnämnde finns det i Nordiska museets arkiv en hel 
kartong med kvarlåtenskaper, där sparade dokument som specifikt 
handlar om hans homosexuella relationer genom åren finns förvarade 
(acc nr 3/2000).

Av det museet har, som explicit antyder något om någon annan 
form av partnerskap än den heterosexuella, har jag förutom ovan 
nämnda skoutställning, bara återfunnit ett enda offentligt skapat mu-
seinarrativ och det är museiintendent Berit Eldviks bok om Widlund. 
På tre ställen i boken berörs hans homosexuella preferens (Eldvik 
1999:9, 31f, 40).225 I övrigt är detta ett frånvarande ämne, t ex i den 
permanenta utställning om honom som öppnades 1999. Det finns hel-
ler inget som antyder något om detta bland sökord för vare sig de in-
samlade föremålen eller arkivalierna. Arkivalierna är arkiverade men 
inte alls förtecknade och sökord saknas.226 När det gäller Herrgård har 
jag inte funnit något i museets insamlade, utställda eller skrivna materi-
al som berör hans bisexuella läggning eller hans sjukdom.227 Likt Wid-
lund är hans arkivmaterial fortfarande oförtecknat och har inga sökord 
knutna till sig.228

Med detta inte sagt att det alltid är relevant att berätta att en person 
är homo-, bi- eller transsexuell. Däremot torde det vara av uppenbart 
värde att museer på en mer regelbunden basis lyfte fram alternativ till 
den heteronormativa historieskrivning som största delen av utställ-
ningsnarrativen idag är skrivna utifrån. Som Angela Vanegas (2002:106) 
påpekar i en artikel som behandlar detta ämne i brittisk museikontext, 
så har museer möjlighet att spela en unik roll när det gäller att motarbe-
ta fördomar. Just eftersom museer i allmänhet har en mycket hög tro-
värdighet när det gäller historieberättande skulle berättelser på museer 
som inkluderar människor med alternativa sexuella preferenser kunna 
få stort värde. Istället för att implicit och omedvetet arbeta för exklu-
sion när det gäller detta ämne, vilket idag verkar vara mer regel än un-

                                                     
225 Enligt uppgift kom huvuddelen av det arkivmaterial som handlar om Widlunds homo-
sexuella liv till museet först efter det att boken publicerats, varför detta ej tagits med i högre 
utsträckning i boken.  
226 Enligt e-postkontakt med Arkivexpeditionen 2005 02 15. 
227 Detta bekräftas vid e-postkontakt med den intendent som stått för arkiveringen och 
uppordningen av stora delar av detta material. 
228 Enligt e-postkontakt med Arkivexpeditionen 2005 02 15.  
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dantag, skulle museerna medvetet och aktivt kunna arbeta för inklusion 
och minskad diskriminering. 

På Nordiska museet har jag alltså funnit några få fruktbara ingångar 
som skulle ha kunnat vara användbara för att utveckla berättelser om 
alternativ till den heteronormativa matrisen. Uppmärksammas bör att 
det i dessa fall handlar om mäns begär till andra män, det vill säga ex-
empel på alternativa maskuliniteter – den andre av den Samme. Inga mot-
svarande öppningar verkar däremot finnas som skulle kunna borga för 
berättelser om kvinnors begär till andra kvinnor – den andra av den 
Andra. Dessa förefaller vara om möjligt än mer osynliga. Detta illustre-
rar det Radway talar om, att kön och sexualitet arbetar i tandem och 
exkluderar även den ”sexuellt Andra” kvinnan (Radway 1998:47f).229

Även om ingångar till alternativa narrativ om relationer mellan män 
ändå existerar i museet, så verkar dessa antingen vara starkt under-
kommunicerade eller till största delen inte alls ha gett någon återklang i 
museets offentliga narrativ. Tiina Rosenberg kallar detta med den 
svenske historikern Fredrik Silverstoples ord ”tystnadspolitik”, d v s den 
ignorerande tystnad det heterosexuella majoritetssamhället regelmässigt 
bemöter homosexuella och ämnet homosexualitet med (Rosenberg 
2002/2003:95). Museets officiella retorik verkar sammanfalla väl med 
denna tystnadspolitik, som istället som självklar fond förstärker före-
ställningen om den heterosexuella kärnfamiljen, vilket de sedelärande 
skildringarna om mangelbrädena och börsarna tydligt illustrerar. Man-
nen och kvinnan blir här avskräckande exempel i kampen för att beva-
ra och stärka de heteronormativa samhällsinstitutionerna äktenskapet 
och kärnfamiljen.

Att det i stort verkar råda brist på konkreta materialiseringar som 
skulle kunna ge artikulation åt andra relationer än heterosexuella och 
det lilla som verkligen finns systematiserats på ett sådant sätt i museet 
att det svårligen låter sig återfinnas för dem som inte redan känner till 
det, innebär att den heterosexuella blir den enda giltiga. Det allmänna 
ointresset för andra relationer innebär att detta blir den enda tänkbara 
på museets imaginära relationskarta. De är de enda som ritas upp. De 
enda som upprepas. Och blir med detta de enda möjliga. 

                                                     
229 Jfr även Ruffins (1994:376–396) som beskriver hur afroamerikanska kvinnors historia 
underkommuniceras på museer till förmån för afroamerikanska mäns och Hasted 
(1994:402) som särskilt beskriver svårigheten med att finna föremål i Museum of Londons 
samlingar som samtidigt representerar både kvinnor och minoriteter. Se även not 171. 
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3.4.2. Marmeladjuvelerna 
Några av de föremål som Sighsten Herrgård skapat och som museet 
innehar, är ändå några av de mest intressanta exempel jag finner när 
det gäller förhandling om betydelse. Det handlar om de artefakter som 
visades upp i februari till mars 2000 som Månadens föremål. Dessa har 
han producerat tillsammans med silversmeden Kristian Nilsson. 

Föremålen i fråga är ett diadem, ett halsband, ett par örhängen och 
en brosch. De är gjorda i gul metall, har små påklistrade strasstenar och 
istället för ädelstenar tronar fem stora infattade marmeladkarameller 
ovanpå diademet, sex likadana i halsbandet och en i vartdera örhäng-
et.230 I mitten av broschen har Sighsten Herrgård placerat ett fotografi 
av sig själv. Smyckena visades första gången i utställningen Ätb-Art
från 1982 på ett privat konstgalleri på Öland och kallades redan då 
”Drottningens juvelsmycke” (Herrgård & Werkelid 1988:203f), vilket också 
är det namn de får behålla i Månadens föremål.

De här smyckena verkar bryta mot allt det som traditionellt brukar 
sammanlänkas med smycken. De är inte tillverkade i de ädla metaller 
som vanligen klenoder med anknytning till kungligheter görs i, utan i 
en gulfärgad oäkta metall. De har dessutom heller inga riktiga ädelste-
nar infattade, utan hallonliknande marmeladgodsaker som tronar i 
blickfånget. Fotografiet av skaparen själv som sitter mitt på broschen 
bryter också mot konventionerna. Den typen av porträtt brukar oftast 
vara gömda i s k medaljonger, som bl a var populära i slutet av 1800-
talet (Ericsson 1990:13). Men i det här fallet är bilden alltså inte alls 
gömd, utan iögonfallande placerad.

Alla de här elementen kontrasterar bjärt mot överskriften ”Drottning-
ens juvelsmycke”. De avviker också från bilderna av en ”riktig” drottnings 
smyckegarnityr, änkedrottning Sophias, som visas på den länkande 
webbsida, där foton ur arkivet med anknytning till det utställda som ti-
digare nämnts lagts in. Här finns ett par fotografier som föreställer två 
olika uppsättningar av änkedrottningens dyrgripar. De är placerade på 
nästan samma sätt och har påfallande likheter med marmeladsmyckena, 
men med den skillnaden att de förstnämnda består av ädla metaller 
som guld och bär ädelstenar av bland annat agat. Det råder en dubbel-
het och ambivalens kring de utställda godsaksföremålen som sätter hela 
dess betydelse i gungning.  
                                                     
230 Noteras kan alltså att även här finns skadeinsektskänsligt material, som diskuterades i 
förra kapitlet. Dessa ”juveler” har emellertid förvarats i museets magasin inneslutna i en 
låda. 
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Det här skulle på ett sätt kunna ses som ett exempel på det som inom 
bl a konstvetenskap kallas appropriering. Det innebär att en konstnär 
medvetet tar en annan konstnärs verk i besittning och formar det till 
sitt eget verk, för att aktivt ifrågasätta stabila kategoriseringar (Lindberg 
2000:160; Nelson & Shiff 1996:117f). Detta har kunnat iakttas inom 
broderigenren under 1990-talet, där gränsen mellan broderi och konst 
såväl som mellan de fasta genusskripten har satts under förhandling 
(Lindberg 2000:172 ff). 

En liknande trend när det gäller smycketillverkning i Sverige och 
även internationellt skulle kunna sägas ha existerat under 1980-talet, då 
marmeladjuvelerna alltså tillverkades. Då upplöstes många av de re-
striktioner som tidigare styrt denna konstform. Nya material och för-
hållningssätt undersöktes och hantverket närmade sig alltmer konsten 
som uttrycksform. Den här trenden har kommit att karaktäriseras som 
postmodern inom smyckekonsten (Ericsson 1990:8, 118–121). 

Marmeladinstallationen ovan skulle utifrån detta perspektiv kunna 
förstås som en del i denna rådande internationell trend. Här har en lek 
igångsatts med material, form såväl som innebörd. Gränserna för det 
tidigare tillåtna har rubbats och den postmoderna obestämbarheten av 
betydelse ligger i öppen dag. För den som äger kunskap om det ovan 
sagda förmår föremålen att ställa frågor.  

Ett annat exempel på vad smyckena skulle kunna ställa frågor om är 
klass. Smyckegarnityr som tidigare sannolikt uppfattats som kungliga 
eller mycket välsituerade gruppers attribut och som med museets tidi-
gare organisatoriska avdelningsstruktur säkerligen skulle ha tillhört 
Högreståndsavdelningens domäner, blir i denna läsning en ifrågasatt 
”sanning”. Det egensinniga kreativa skapandet med billiga material 
som marmeladkarameller, kattguld och glaspärlor skulle kunna ses som 
en allmän inbjudan till fri lek med forna klassmarkörer. Istället för ex-
klusiva tillhörigheter för enskilda individer i samhällets toppskikt kan 
klasstecknen göras om till allmängods för vem som helst.

De skulle också kunna tolkas som ett sätt att driva gäck med förle-
gade emblem för hög samhällelig status. Smyckena får ett löjets skim-
mer över sig som anger ett avståndstagande från de högre stånden, 
som liknar den detronisering Michail Bachtin menar sker när bilder el-
ler i detta fall föremål överförs till den ”materiellt-kroppsliga sfären”, i det-
ta fall till matens sfär (Bachtin 1986:306f). Representationerna blir 
överdrivna genom att de förs över till ett område där de inte i vanliga 
fall hör hemma och skapar en grotesk komik. De upphöjda infattade 
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marmeladkaramellerna blir en skrattretande spegling av överklass. Men 
i grotesken ligger samtidigt en förnyelse som visar på en annan ordning 
som också finns här i det fria omformandet av före detta klassemblem 
till något eget (Bachtin 1986:307–312). Smyckena får en slags subversiv 
karaktär som förskjuter den förut rådande förståelsen av en uppsätt-
ning av skimrande diadem, halsband, brosch och örhängen som ett 
garnityr exklusivt tillhörande de högre stånden till något även för andra 
samhällsgrupper att leka med och appropriera. 

Men artefakterna kanske framför allt kan ses som omvälvande i för-
hållande till kön och sexualitet. Smyckeuppsättningens namn ”Drott-
ningens juvelsmycke” bär en ambivalens med sin tydliga anspelning på 
Carl Johan Love Almqvists roman med samma namn, i vilken Tinto-
maras gestalt är utmärkande för just sin androgyna karaktär (Almqvist 
1834/2004; Hägg 1996:244).231

Att installationen kan ses som en utmaning av gränserna för kön och 
sexualitet förstärks speciellt om synfältet vidgas ytterligare och inklude-
rar Sighsten Herrgårds personliga bakgrund och sociala nätverk. Med 
en läsning som inbegriper hans umgängesliv i 1980-talets trendsättande 
kändiskretsar där till exempel dragshow-gruppen After Dark fanns 
(Herrgård & Werkelid 1988:143, 163f) och med tanke på hans bisexuel-
la läggning skulle smyckeuppsättningen kunna ses som en lek med och 
utmaning av de heterosexuella könsrelationernas gängse konstruktion. 
Smyckena kanske inte alls är ämnade att bäras av en kvinna utan av en 
man som vill pröva en annan iscensättning än de gängse. Drottningen 
kanske i själva verket är en drag-queen?

Med Judith Butlers tal om den subversiva karaktären hos dragshow-
framträdanden, skulle skapandet av drottningens karamelljuveler kunna 
ses som ett medvetet försök till uppluckring av skripten för genus och 
sexualitet. Genom sprickor och förskjutningar i en dragshowartists imi-
tation driver denne med könsidentiteter på ett sätt som skapar instabili-
tet och undergräver självklarheten i fallogocentrismen och den hetero-
normativa regimen (Butler 1990:31ff, 1993:125–140). Valet av Drott-
ningens juvelsmycke som Månadens föremål skulle kunna förstås som en 
blinkning mot iscensättningen av en sådan subversiv process. I denna 
läsning ritas representationen av en alternativ maskulinitet – den andre av 
den Samme – in på museikartan. Någon motsvarande förskjutning av be-

                                                     
231 Tack Anna Lundberg, Tema Genus, som uppmärksammat mig på denna parallell. 
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tydelser som skulle kunna ringa in en alternativ femininitet har jag, som 
redan berörts, inte funnit exempel på.232

I samma anda skulle marmeladsmyckena med Tiina Rosenberg ock-
så kunna läsas som tydliga kitschiga divaattribut i en queerkulturell 
campestetik. Divan uppfattas som en queer ikon inom delar av den 
homosexuella kulturen. Med sin artificiella imiterande existens kan di-
van destabilisera förgivettagna föreställningar om kön. Divan med sin 
queera campestetik riktar på så sätt en medvetet formad kitschig iro-
nisk kritik mot heteronormativiteten (Rosenberg 2002/2003:131f). 

Det som emellertid gör samtliga ovan nämnda tolkningar av marme-
ladjuvelerna svåra, är att i stort sett alla delar av den ovan beskrivna 
läskontexten saknas i utställningen. Texten är en strikt hållen föremåls-
beskrivning där material, tillverkare och tillverkningsår står i centrum. 
Det här brukar kallas artefaktcentrering (Adolfsson 1987:81f). Det är 
föremålet i sig som är intressant i detta perspektiv, inte dess betydelse i 
ett större sammanhang. De hänvisningar som görs till litteratur på den 
till föremålet länkade webbsidan anspelar inte heller till något av det 
ovan nämnda.233 Varken Sighsten Herrgårds bok om sig själv eller 
Almqvists bok med identiskt namn som garnityret, finns märkligt nog 
med på denna lista. Utställningstexten saknar vidare alla explicita hän-
visningar till genus-/queerteoretiska ingångar, smyckekonstens historia 
eller de postmoderna trenderna inom detta område eller några andra 
näraliggande som t ex den ovan refererade broderikonstens. Vid samtal 
har också bekräftats att inga fördjupande teoretiska diskussioner har 
förts innan dessa föremål ställdes ut.234

Allt detta skapar en framställning som är förhållandevis kontextlös. 
Utan bakgrundskunskap blir föremålen svårtolkade. De blir ett udda 
ofarligt uttryck för saker som museet samlat men som saknar samman-
hang. De blir materialiserade exempel på en uppsättning skojiga lustifi-
kationer bland många andra. 

                                                     
232 Jfr återigen Radway (1998:47f) och det maskulina primatet. Se även not 171 och 229. 
233 Litteraturhänvisningen består enbart av tre böcker om smycken – en tysk, en engelsk, 
en svensk – samt ett åttasidigt tunt häfte som gavs ut i samband med att smyckena visades i 
en utställning producerad av Riksutställningar. 
234 Samtal med bl a föremålsregistrator Ingrid Frankow. Som även tidigare nämnts har 
tidsbrist varit ett återkommande dilemma när det gäller produktionen av Månadens föremål.
De anställda har inte tilldelats tillräckligt med arbetstid för att kunna fördjupa resonemang 
och urval. När det gäller marmeladjuvelerna var enligt uppgift en viktig anledning till att 
just dessa valdes ut, att marmeladkaramellerna var på väg att brytas ner och att museet ville 
visa dem för allmänheten innan de förstördes helt. 
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Ytterligare en faktor som komplicerar läsningen av de här föremålen är 
att de befinner sig innanför väggarna på ett kulturhistoriskt museum, 
samtidigt som de bär starka drag av konstinstallation. Även om utställ-
ningstexten i detta fall inte är riktigt lika knapp räknat i rader som skyl-
tar på en ordinär konstutställning, så är innehållet inte mycket mer ut-
tömmande. Förutom att besökare som saknar kunskap om de ovan 
nämnda sammanhangen sannolikt lämnar utställningen utan att förstå-
elsen för dem ökat, kan en sådan här utställning bli svårgripbar även 
för den som tidigare har tillägnat sig hela eller delar av den berörda för-
ståelsefonden. Den otydliga blandningen av konst och kulturhistoria 
gör det oklart var utställningen egentligen hör hemma. Hur ska det lä-
sas? Ska det förstås som kulturhistoriskt eller konstnärligt uttryck? Vil-
ket/vilka perspektiv är centrala här?

På samma sätt som Barthes påpekar att betydelsen av ett fotografi är 
starkt beroende av vilken tidning det publiceras i, så är betydelsen av 
föremål färgad av den institution som de ställs ut i (Barthes 1977:15). 
Som tidigare diskuterats finns det stora skillnader mellan de förvänt-
ningar som besökare på ett konst- respektive kulturhistoriskt museum 
bär med sig. Det är inte säkert att besökaren plockar fram sin eventuel-
la konst-, litteraturhistoriska, postmoderna eller genus- eller queerteo-
retiska kunskap och sätter den i relation till det utställda på ett kulturhi-
storiskt museum på samma självklara sätt som om det gällt en konstut-
ställning. Kulturhistoriska utställningar tyngs fortfarande ofta av ett 
förhållandevis positivistiskt präglat framställningssätt (se t ex Hooper-
Greenhill 2000:151). De ger intryck av att bära på ”sanningen” om hur 
ett eller annat förhöll sig ”förr i tiden” men öppnar i regel inte upp för 
tolkningar som tar ut svängarna. Det finns ingen given vana att förstå 
kulturhistoriska utställningar utformade på samma ordfattiga sätt som 
en konstutställning, där den egna kunskapen blir helt avgörande för 
läsarten. En förvirring kan lätt uppstå om vilken tolkningsram som bör 
användas.

Marmeladjuvelsgarnityret förmår visserligen att ställa frågor, men 
inga explicita svar går alltså att finna. Den artefaktcentrerade texten 
tycks kombinerad med en kontextlöshet som minskar förståelsen, till 
skillnad från de tidigare diskuterade personcentrerade narrativ där fö-
remålen satts in i ett brett sammanhang. Det sistnämnda brukar 
benämnas artefaktintegrering – d v s då föremålens egenskaper integrerats 
i en vidare kontext (Adolfsson 1987:82). Den snäva artefaktcentrering-
en som många av Månadens föremål ger uttryck för, gör det svårt att be-
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gripa vad de betyder eller kan betyda särskilt när det gäller alternativa 
betydelser till de redan innötta stereotyperna.235 Den museala kartan är 
starkt reducerad och blir en vägledning som det är lätt att gå vilse med. 

3.4.3. Giljotinen och några andra berättelser  
Det ting som inleder hela sviten av artefakter i Månadens föremål i sep-
tember 1998 är Sveriges första och förmodligen också enda giljotin, 
som stått i fängelset på Långholmen i Stockholm. Den har använts en 
enda gång, den 23 november 1910 strax efter klockan åtta på morgo-
nen. Texten inleds med en målande beskrivning av detta tillfälle. Den 
nya fallbilan skilde ögonblickligen den dödsdömde fångens huvud från 
kroppen. F d  kyparen Johan Alfred Andersson Anders huvud ”… föll
med en duns ner i zinkkaret nedanför stupstocken. Ångan från det varma blodet 
lämnade kroppen och steg upp och försvann i det gråblå morgondiset.” Föremåls-
texten är fylld med ljud- och bildliknelser. 

Flera personer figurerar i den tillhörande texten. Här finns den av-
rättade, fängelsedirektören, skarprättaren, skarprättarens biträden och i 
bakgrunden en hop anonyma könlösa vittnen. De flesta – förutom den 
anonyma folkhopen och den avrättade – tillhör den maktutövande sta-
ten och verkställer myndighetsuppdraget att döda. De blir med detta 
tydliga representationer av fallogocentrismensden Samme.

Samtliga urskiljbara personer i texten har det gemensamt att de är 
män, men bland dessa utmärks i texten särskilt en. Det är den avrättade 
mannen. Den blodigt detaljerade beskrivningen av hans avrättning 
upptar som antytts en stor del av det skrivna. Skildringen av den här 
mannen liknar inte de vanliga uttrycken i den fallogocentriska ordning-
en. I motsats till de andra männen finns här ingredienser som motsäger 
Mannens hegemoniska ställning. Den avrättade befinner sig i en un-
derordnad position och ingår inte i de övriga maktutövande männens 
skara. Han straffas med lagens strängaste straff för en handling – i tex-
ten oklart vad – som verkar ligga utanför alla samhällsnormer. Det 
skulle kunna påminna om det som kan inbegripas i en representation 
av den andre av den Samme. Det är inte en man som erövrar världen, utan 

                                                     
235 Jfr även Johansen (1991:39) och Mandt (1994:75) som kritiserar historiska utställning-
ars artefaktcentrering, t ex stenåldersutställningars, som de ser som triviala och perifera 
med fokus på redskap. Redskapstillverkning, menar Mandt, torde inte ha varit det allt cen-
trala i stenåldersmänniskornas liv, utan snarare ”familieliv, sex, religion, makt, prestisje, 
kunstnerisk utfoldelse”.  
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en brottsling som förpassas till dödsriket. Han har förskjutits av sam-
hället. Han står för sådant som den fallogocentriske Mannen inte vill 
kännas vid. Precis som den hemlösa kvinnan och den manlige miss-
brukaren i förra kapitlet tillhör han samhällets marginaliserade grupper. 
Det finns något monstruöst, kusligt och abjektalt kring honom. Han är 
en man som hamnat på fel sida i det fallogocentriska betydelsesystemet 
och hotar den rådande ordningen. Ordningen ruckas på ett sätt som 
ställer det universella manliga subjektet under förhandling om betydel-
se. Det visar sprickor i den fallogocentriska fasaden och öppnar upp 
för en möjlig förändring av betydelseekonomin. 

Men den öppning som texten antyder visar sig i det här fallet vara 
tillfällig. Berättelsen slutar inte med den detaljerade beskrivningen av 
avrättningsscen av den giljotinerade mannen. Den har en fortsättning 
som för narrativet i en helt ny riktning. Den avrättades före detta kypa-
rens liv sätts i detta narrativ in i ett större samhällssammanhang och får 
där en mening och en avgörande betydelse för en grundläggande sam-
hällsfråga. Mannens öde blev nämligen startpunkten för en debatt om 
dödstraffets vara eller inte vara. Inga av de dödsdomar som utdömdes 
efter denna avrättning blev verkställda utan omvandlades till livstids-
straff. Mannens död gav andra dödsdömda fångar deras liv tillbaka. 
Han får med detta något sakralt över sig. Han blir en hjälte som offrar 
sitt liv. 

Man skulle kunna likna den avrättade vid en Jesusgestalt. Han skän-
ker sitt liv för andra och hans uppoffring får en mening. Berättelsen är 
i sin dramaturgi på flera sätt uppbyggd så att den privilegierar en sådan 
tolkning. Den ingående detaljerade beskrivningen av själva avrättning-
en väcker, förutom känslor av avsky för dem som förespråkar denna 
straffmetod, även känslor av empati för den som behandlas med sådan 
grymhet. Detta förstärks av att läsaren aldrig får reda på vad den avrät-
tade gjort, det som förorsakat honom denna bestialiska behandling. Ett 
intryck skapas av att han likt Jesusgestalten är ett oskyldigt offer. 
Skarprättarens biträde erinrar vidare om rådsherren Josef – som i den 
bibliska berättelsen tog ner Jesus kropp från korset – när han i utställ-
ningsnarrativet ”… försiktigt lade den livlösa kroppen och huvudet i giljotinens 
korg.” Ångan från blodet som stiger upp mot himlen, som nämndes i 
förra citatet ovan, för tankarna till Kristi himmelsfärd. 

På ett abstrakt plan återförs med detta den avrättade till den över-
ordnande sidan av fallogocentrismens betydelsesystem. Hans offer ges 
historiska dimensioner. Det blir en vändpunkt, där han både blir en hi-
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storisk hjälte och sakral ikon. Mannen som riskerade att föras bort till 
en underordnad plats har förts tillbaka till en upphöjd position. Det här 
är alltså historien om en man som börjar som ett offer men som slutar 
som hero. Den fallogocentriska ordningen blir med detta återställd och 
kartan behöver inte ritas om. 

En liknande berättelse som startar i misslyckande men tar en annan 
vändning återfinns i Månadens föremål för oktober 2001. Föremålen 
denna gång är två stycken graverade kopparplåtar. De tillverkades av 
två svenska officerare i rysk fångenskap på 1700-talet. Skildringen bör-
jar i elände som följd av Karl XII:s misslyckade krigsinsatser. Ganska 
snart blir det emellertid klart att fångenskapen inte riktigt är lika hård 
som i ett fängelse. Fångarna fick visserligen inte åka hem, men kunde 
däremot röra sig tämligen fritt i den ryska staden. De var heller inte en-
samma svenskar utelämnade i främmande land, utan två av 10.000 
svenskar. Fångarna kunde försörja sig med hantverk av olika slag, vil-
ket kopparplåtarna minner om. Bland de andra krigsfångarna fanns 
guld- och silversmeder, vävare och svarvare. Några av dem försörjde 
sig som lärare och andra med skrivarbete. Det var med andra ord inte 
den typ av frihetsberövande som man i allmänhet förknippar med 
fångenskap. Berättelsen avslutas med att de båda officerarna återvänder 
till Sverige efter freden år 1721. Den ene av dem lever sedan ett långt 
liv hemma i Sverige, medan den andre antas ha blivit general i Holland. 

 Även detta narrativ börjar alltså i elände men tar en annan vändning 
och offeridentiteten förbyts i den företagsamme hantverkarens och se-
nare den framgångsrike militärens. Precis som den avrättade mannen 
får de både yrkesidentitet, för- och efternamn i texten och är dokumen-
terade historiska medaktörer. De blir tydliga representationer av den
Samme som kan präntas in på den museala kartan. 

Men det finns faktiskt en berättelse bland Månadens föremål som inte 
har ett fullt så lyckligt slut där två andra män har huvudrollerna. Det 
handlar om föremålen från oktober 1999: ”Föremål efter en arktisk expedi-
tion.” Det ena är en klocka och det andra en nyckel. Tingen har tillhört 
två unga svenska upptäcktsresande män. I slutet av 1800-talet avreste 
de mot Arktis, men tvingades lämna det stora expeditionsfartyget i ok-
tober månad 1892 då det förliste. Klockan och nyckeln återfanns vid 
en lägerplats på Cary-öarna. Där hittades också ett brev som berättar 
att fartyget sjunkit. Männen planerade att fortsätta mot Kanada i en 
mindre båt, men försvann och ingen vet egentligen vad som hände 
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dem. De verkar enligt utställningstexten ha blivit offer för naturens 
rov.

Här har vi alltså ytterligare en representation som inledningsvis bry-
ter mot de mer vanligt förekommande skildringarna bland Månadens fö-
remål av starka män som segrare. Här möter vi istället ett par förlorare. 
De blir besegrade i kampen mot naturen och hamnar på fel sida i det 
fallogocentriska betydelsesystemet. Det skakar om de invanda 
kategoriseringarna och skulle kunna ses som exempel på den andre av den 
Samme.

Men precis som männen i fallen ovan, skildras de inte uteslutande 
som slagna förlorare. I texten tilldelas de flera andra identiteter som 
väger upp den negativa sidan. De är också upptäcktsresande, äventyra-
re och expeditionsledare på väg att erövra ett stycke ”orörd natur”. Om 
vi förflyttar oss utanför utställningskontexten så rymmer historien 
många berättelser om hjältemodiga polarfarare (jfr Bloom 1993, 
1999:328 ff),236 varav åtskilliga pliktat med sitt liv. De har bland många 
saker det gemensamt att de inte gjorde det förgäves, utan blev i regel 
ihågkomna, mytomspunna gestalter som ingick i konstruktionen av den 
moderna nationalstaten (Sörlin 1998:19). Just upptäcktsresande har av 
Orvar Löfgren betecknats som en av de hjältegestalter som avlöste en 
konungadyrkan som gått ur tiden som samlande symbol i berättelsen 
om den moderna demokratiska nationalstaten Sverige (Löfgren m fl 
1993:55).237

Dådkraft, mod, uthållighet och kamp mot naturens krafter följer ex-
peditionsmedlemmarnas minne. I det kulturellt imaginära – alltså den 
självklara gemensamma föreställningsvärld en specifik kultur delar238 – 
länkas männen i Månadens föremål till svenska polarforskare med natio-
nalhjältesstatus som Nordenskiöld och Andrée, varav den sistnämnde 
fått ett eget museum uppfört till sitt minne. De i Månadens föremål näm-
nda två har visserligen inte fått ett eget museum, men lyfts inte desto 
mindre fram av landets ledande kulturhistoriska museum med sina 
öden. Vid berättelsens slut har de, trots att de i texten uttryckligen 
tilldelats rollen av förlorare som dukade under för naturens krafter, bli-
vit nationella hjältar som skrivs in i historien med fullständiga namn för 

                                                  
236 Jfr den tidigare nämnda polarfararutställningen på Sjöhistoriska museet. Sjöhistoriska 
museet har så sent som år 2005 producerat en annan polarfararutställning med samma hero-
iska tema. Se not 218. 
237 Jfr även Mosse (1996:29ff, 34ff, 40–55) och Sörlin (1998:19). 
238 Dawson (1994:48ff). 
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sin gärnings skull.239 Även om männen dör på väg till Arktis, lever 
minnet av dem kvar genom museets narrativ i Månadens föremål och de 
blir en del av det moderna nationellt imaginära. Narrativet delar karak-
täristik med många slagfältskämpar (jfr Rotundo1993:234; Dawson 
1994) och sällar sig till en rad andra representationer av den fallogo-
centriska bilden av Mannen – den Samme. Intrycket av alternativa 
platser som inledningsvis verkade få fast kontur på den museala kartan 
visar sig bara vara en synvilla. När de får en fylligare teckning förefaller 
de sammanfalla med de tidigare uppritade.  

Det är givande att jämföra detta med beskrivningen av några kvin-
nor som också förekommer i samma text. I slutet av det skrivna som 
följer dessa föremål skymtar expeditionsledarens släktingar fram. Här 
finns modern till den ene som aldrig slutade hoppas att sonen skulle 
komma tillbaka. Om systern till den andre får vi veta att händelsen 
märkte henne för livet. Texten avslutas med en dikt skriven av henne 
på sin ålders höst, till minne av sin döde broders öde och lyder som 
följer:

Jag lever icke längre här, 
Jag bor bland mina döda. 
Jag många bittra sorger haft 
Och ännu såren blöda.  
Min ande dog bland is och snö 
På obefolkad öde ö.
Det var det sista språnget 
ren längesen förgånget. 

Broderns död tycks ha förmörkat hela hennes liv och funnits i hennes 
tankar ända fram ålderdomen. Texten antyder att hon själv dog inom-
bords när brodern lämnade jordelivet. Sedan dess har hon bara levt i de 
dödas skuggrike. Även om systern får ett förnamn i museitexten får 
hon inget efternamn. Modern får ingetdera. De går båda till historien 
som två anonyma sörjande kvinnor, vars liv tycks ha slocknat med po-
larfararnas. Deras liv speglas genom männens död. De får liv och me-

                                                     
239 I den förut nämnda utställningen om polarfarare på Sjöhistoriska museet beskrivs män-
nen, förutom som erövrare och hjältar, som outtröttliga och dynamiska. En särskild sorts 
maskulinitet verkar med andra ord konstrueras. Namngivningen av männen är också sär-
skilt markerad i utställningstexterna genom att alla polarfarares namn satts med rött typsnitt 
och kommer med detta att stå ut från den övriga texten, i en utställning som alltså inte hade 
något nämnvärt att berätta om ursprungsbefolkningen på Arktis. 
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ning endast genom sonens/broderns. Slutresultatet formas till två 
kvinnliga offerbilder. De blir den spegel som männens öden reflekteras 
i, den Andra av den Samme.

Den här berättelsen faller alltså väl in i de tidigare angivna mönstren
för genusskript. Men den är inte den enda möjliga. Det finns narrativ 
som tidigare producerats i museet kring dessa föremål som delvis skulle 
ha kunnat förskjuta de till synes stabila könsskripten, men som inte 
finns med i Månadens föremål.

I en detaljerad artikel av Rolf Kjellström – den intendent på museet 
som 1970 tog emot föremålen – behandlas händelsen (1980:90–100). 
Här framställs de båda polarfararna visserligen också mestadels som 
hjältar, med åtföljande ord som ”ordhållfast”, ”målmedvetenhet”, ”kunskaps-
törst” och ”tålighet”. Men den ene av dem skildras även som en känslo-
sam människa. I breven hem uppges han ha utryckt en stor omtanke 
om familjen och en uttrycklig längtan efter att träffa dem igen. Den 
starka längtan efter brodern som systerns dikt ovan ger uttryck för blir 
mer begriplig i ljuset av den ömsesidigt känslostarka familjegemenskap 
som verkar ha varit rådande. 

Det känslosamma diktparti som valts ut till Månadens föremål är bara 
en av många strofer som systern skrev. I Kjellströms artikel finns ett 
annat diktstycke av henne återgivet och här framställer hon sig däremot 
i mindre mörka termer. Om hon ovan gestaltar sig själv som död av 
sorg – ett passivt objekt helt styrt av broderns öde – uttrycker hon i de 
nyss nämnda stroferna en önskan att kunna flyga och svinga sig ut över 
de solbelysta vidderna för att leta efter sin bror – som ett aktivt subjekt 
(Kjellström 1980:100). Metaforerna i dessa rader är betydligt ljusare. Av 
någon anledning är det inte de sistnämnda stroferna som museet valt 
att länka sin utställningsberättelse i Månadens föremål till, utan de rader 
som förstärker bilden av Kvinnan som ett passivt offer.

I Kjellströms artikel framgår vidare att systern inte var den enda som 
uttryckte sin sorg i poetisk form. Det gjorde också en broder till sam-
me polarfarare, vars dikt även återges av Kjellström (1980:99), men 
detta är inte något som inkluderas i det skript för maskulinitet som
Månadens föremål förmedlar. Känslor förefaller alltså vara något som 
framför allt tillskrivs kvinnor i museets utställningstext,240 trots att det 
som visats finns skriftliga material som visar att såväl den ene polarfa-
                                                     
240 En fadersgestalt finns visserligen omnämnd med tre ord, som den som tidigt gav upp 
hoppet om att sonen skulle återfinnas: ”Kallstenius far resignerade”, medan syskonen 
sörjde och då särkskilt systern.  
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raren som hans bror använde ett liknande känsloladdat uttryckssätt. I 
utställningstexten tillåts den fallogocentriska ordningen vara styrande 
för narrativet, varvid känslosamheten skärs av från maskuliniteten och 
verkar fästas exklusivt vid femininiteten.

Ytterligare en aspekt som skulle ha kunnat omförhandla de stereoty-
pa genusskripten kan läggas till berättelsen kring detta museinarrativ 
om vi lyfter blicken ännu en bit. En kvinnlig släkting till den ene polar-
fararen – inte den diktande systern, utan en annan släkting, Alfhild 
Kallstenius – skrev på 1960-talet en bok om polarfararna, vilket är den 
källa som Kjellström huvudsakligen bygger på (Kallstenius 1966; Kjell-
ström 1980:100). I Kjellströms beskrivning framställer han kvinnans 
bok i termer som i andra fall brukar tilldelas Mannen i den fallogocent-
riska betydelseekonomin. Kjellström skriver att hon i boken ”… objek-
tivt och föredömligt redovisat befintligt material ...”.

Den vokabulär som används här har återklang i en positivistisk ve-
tenskapssyn, men det som gör det intressant i det här sammanhanget är 
att orden sammanlänkas med en kvinna. Traditionellt är det män som 
har getts sådana omdömen och som knutits till vetenskaplig verksam-
het. Vetenskap, rationellt tänkande och förnuft har, som redan antytts, 
ända sedan antikens dagar förknippats med män. Denna tankefigur 
växte sig allt starkare under 1600-talet och kan kanske framför allt sä-
gas ha finslipats och getts form av den engelske filosofen Francis Ba-
con och kom att utgöra en av grunderna i upplysningens syn på kun-
skap och förnuft (Schiebinger 1989; Lloyd 1996:41–53).241

När Kjellström i sin artikel tilldelar kvinnan egenskaper som tradi-
tionellt förlänats Mannen kan detta på en abstrakt nivå förstås som att 
uttrycket utmanar den fallogocentriska betydelseekonomin. Tillsam-
mans med de övriga representationerna som finns i artikeln bildas en 
sammansatt berättelse, som varken är helt fallogocentriskt uppbyggd 
eller formad som ett enkelt byte av positioner för det feminina och det 
maskulina. Både starka känsloyttringar och skrivande förs in i bägge 
genusskripten. En annorlunda karta kan sägas upprättad här, där ett 
mellanrum – ”inbetween space”, d v s utrymmet mellan de fallogocentris-
ka motsatsparen – börjar anta form och bilden nyanseras. 

Som ovan påpekats innehåller dock Kjellströms artikel i sin helhet 
annars huvudsakligen en rad stereotypa konstruktioner av maskulinitet. 

                                                     
241 Den i förra kapitlet nämnde Thomas Hobbes var för övrigt Bacons sekreterare under en 
period och anses ha fört vidare en del av Bacons tankegods (Filosofilexikonet 1991:53) 
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Och därutöver återfinns den alternativa framställningen av femininitet 
med koppling till objektivitet och föredömlig redovisning i en not och 
inte inne i den löpande texten. Det är alltså inga stora och tydliga mar-
keringar av alternativa femininiteter och maskuliniteter som framförs, 
men det är ändå en antydan till en delvis annan skrivning. 

I utställningstexten till Månadens föremål förefaller däremot en dualis-
tisk tanke vara helt ordnande. Här finns visserligen Alfhild Kallstenius 
bok omnämnd bland litteraturtipsen för den som klickar vidare till den 
sidan. Men här har emellertid kvinnans förnamn förkortats till ”A.”,
vilket gör att det inte går att utläsa om det är en kvinna eller man som 
skrivit boken. Detta är ett skrivsätt som för övrigt används i alla littera-
turförteckningar som är knutna till Månadens föremål, vilket överlag gör 
det svårt att genast identifiera författarens könstillhörighet. I själva ut-
ställningstexten finns ingenting alls som refererar till Alfhild Kallstenius 
bok. Genom att utesluta denna typ av information formas en berättelse 
där de stereotypa genusskripten lätt blir förstärkta och den fallogocent-
riska betydelseekonomin verkar återinförd. De rådande topografiska 
beskrivningarna över de maskulina och feminina fälten som Månadens 
Föremål i övrigt ger uttryck för, kan även i detta fall behållas intakta. 

I ovanstående berättelser som länkats till Månadens föremål om män 
tycks den fallogocentriska bilden av Mannen på många sätt finnas kvar 
i slutändan, även om de börjar som berättelser om offer. Kvinnorna 
verkar i utställningstexterna däremot förbli kvar i denna position. Även 
om narrativen kring Månadens föremål i vissa fall närmar sig alternativa 
berättelser om maskuliniteter – narrativ om den andre av den Samme – är 
det som helhet inte dessa som dominerar framställningarna. De antyd-
ningar till andra skrivningar som ibland skymtar fram i texterna till Må-
nadens föremål är antingen så artefaktcentrerade och kontextlösa att de 
inte förmår att artikulera en berättelse som går emot den rådande fallo-
gocentriska, eller övergår i narrativ som reproducerar stereotypa bilder 
av Mannen. Vita, inte sällan välbeställda svenska heterosexuella manli-
ga hjältar i nationalismens tjänst, tycks fylla den övervägande delen av 
berättelserna.242 Även om narrativen inledningsvis till en del verkar 
hota de fallogocentriska representationerna av Mannen och öppna upp 
för andra tolkningar, tar de i sin helhet alltså ändå betryggande vänd-
ningar som återställer ordningen av den Samme. En ålderdomlig mu-

                                                     
242 Gestaltningar av män som nationella heroer är också utmärkande för the National Gal-
lery i London, enligt Eilean Hooper-Greenhill (2000:129). 
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seikarta tycks fortfarande äga orubbad giltighet, där maskuliniteter ritas 
in i form av samhällsomdanaren, driftiga militärer och nationella hjäl-
tar, medan femininiteter tar plats som bihang till en man och/eller of-
fer, för det mesta i det privatas sfär. 

3.5. Den andra av den Andra 

3.5.1. Selma Lagerlöf  
Som jag tidigare nämnt finns det bland Månadens föremål en enda ge-
staltning av en kvinna som har ett yrke som inte är knutet till textil 
verksamhet. Det är författaren och Nobelpristagaren Selma Lagerlöf. 
Här finns ett försök till en konstruktion av en alternativ kvinnlighet 
som går utöver de gängse fallogocentriska gränserna.  

För ovanlighetens skull har alltså en erkänt mycket framgångsrik 
kvinna i den offentliga sfären valts ut. Mårbackahavremjöl är det före-
mål som utsetts, vilket är en av de produkter som hon vid sidan av sitt 
författarskap framställde på sin herrgård och som hon introducerade 
på marknaden. Det är en burgen miljö som beskrivs och en kvinna 
som inte bara är en stor författare utan också en som driver ett gods 
som ett företag.

I den här berättelsen finns flera ansatser som borgar för en annan 
gestaltning av detta att vara kvinna, än de som tidigare beskrivits. En 
viktig aspekt som skulle kunna göra gestaltningen av Selma Lagerlöf till 
en i grunden annan än de tidigare kvinnobilderna handlar om henne 
som författare. Gestaltningar av kvinnor som ordets bemästrare är säll-
synta, inte bara på museet utan också i den fallogocentriska berättelsen 
om Kvinnan. Även om det finns historiska exempel på kvinnliga för-
fattare sedan mycket lång tid tillbaka, har dessa – inklusive Selma La-
gerlöf – oftast betraktats som anomalier ända in i det sena 1900-talet, 
vilket t ex Ebba Witt-Brattström lyft fram när det gäller Edith Söder-
grans författarskap (Witt-Brattström 1997, se även Holm 1984; Lars-
son 2001:367f; Hägg 2004:364). Författarskap och skrivande är inte 
något som traditionellt länkats till kvinnor, som dessutom länge var 
uteslutna från lärosäten. Klostren som under medeltiden var något av 
en fristad för kvinnors lärande reglades i och med reformationen i Sve-
rige i slutet av 1500-talet och universiteten var och förblev länge stäng-
da för kvinnor. Det innebar att kvinnor i realiteten fråntogs från alla 
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tillfällen till avancerad lärdom under mycket lång tid (Ohlander & 
Strömberg 2000:33).  

På ett abstrakt plan har föreställningen om en skrivande kvinna dju-
pa implikationer. Att som kvinna betecknas som skapande, självständig 
författare kan föras samman med tidigare diskussion om att kvinnor 
inte har någon egen plats i språket, som inte minst Irigaray lyft fram 
(Irigaray 1974/1985, 1977/1985; Jardine 1985; Braidotti 1991, 1994, 
2002; Whitford 1995). Genom att lyfta fram författaren Selma Lagerlöf 
i Månadens föremål kan den binära ordningen brytas och kvinnans posi-
tion förskjutas i det fallogocentriska betydelsesystemet. Här kan ett 
mellanrum öppnas upp, där en ny kombination – sammankopplingen 
av kvinna och ordets bemästrare – kan ta plats. 

Det här skulle kunna ses som ett exempel på en alternativ represen-
tation av kvinnlighet som går emot de gängse stereotyperna, men vid 
ett närmare betraktande är det en beskrivning som inte tar fasta på och 
utnyttjar de möjligheter till alternativa representationer som ges. Selma 
Lagerlöf introduceras visserligen som författare eller rättare sagt som 
”författarinnan”. Detta lilla med inte betydelselösa suffix – ”-innan” – in-
bjuder tanken till andra beskrivningar av Selma Lagerlöf.

Som etnologen och chefen för Strindbergsmuseet Katarina Ek-
Nilsson lyfter fram i en artikel om de skilda kulturella representationer-
na som skapats av August Strindberg respektive Selma Lagerlöf, så har 
Lagerlöfs författarskap ofta placerats i en lättviktig genre. Hon fram-
ställs inte sällan som sagotanten som osjälvständigt för vidare en redan 
existerande muntlig tradition (Ek-Nilsson 2005:53–91). Som Ek-
Nilsson visar görs det bland annat i sjubandsverket Den svenska litteratu-
ren (Lönnroth & Delblanc 1997:100–103) – utgiven så sent som 1987–
1990 och som därefter kommit i flera nytryck – där Selma Lagerlöf 
framställs i nedlåtande ordalag som förminskar hennes insats som 
självständig författare (Ek-Nilsson 2005:61ff, se även Hägg 2004:359, 
364). Selma Lagerlöfs författarskap nedtonas också dramatiskt i utställ-
ningstexten till Månadens föremål genom att detta endast berörs med be-
nämningen ”författarinna”. För övrigt är texten tyst om detta. Däremot 
finns ett mindre svartvitt fotografi av Selma Lagerlöf där en del av en 
bok eller ett skrivhäfte syns i ena kanten. Det är placerat bredvid en 
stor färgbild av havremjölsförpackningen. 

Möjligen skulle detta kunna bero på att museet nästan helt saknar 
föremål som på ett fullödigt sätt skulle kunna skildra hennes författar-
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skap. Förutom en dragleksak i form av en gås från Brio243 – troligen en 
Nils Holgerssongås – ett bokband där Selma Lagerlöf finns med som 
en av tre författare,244 en grammofonskiva som kommer från det ned-
lagda Svenska Skolmuseet, där den enda kvinnliga av fyra författarrös-
ter är Selma Lagerlöfs,245 har jag bara funnit en akvarell som föreställer 
en av Selma Lagerlöfs legender246 i museets databassystem Primus.247

När det gäller Selma Lagerlöfs författarskap i allmänhet kan det vara 
påkallat att komma ihåg att hon i internationellt hänseende har betrak-
tats som den största svenskspråkiga författaren genom tiderna och att 
hennes verk tillhör världslitteraturens stora klassiker (Hägg 2004:359, 
371). Lagerlöf var också den första kvinnan som 1909 fick Nobelpriset 
i litteratur och av vissa litteraturhistoriker ansedd att vara den enda 
svensk som kan sägas ha fått det på konstnärliga grunder. Att hon fick 
priset anses därtill ha skänkt Nobelpriset glans och inte tvärtom (Hägg 
2004:363). Som första kvinna tog hon 1914 plats i Svenska Akademien. 
Innan allt detta – redan 1907 – blev hon dessutom hedersdoktor vid 
Uppsala universitet.

Men ingenting av detta finns med i Månadens föremål och det verkar 
uppenbarligen inte heller ha föranlett museet att göra särskilda an-
strängningar för att samla in något annat föremål som på ett mer sub-
stantiellt sätt förmått belysa Selma Lagerlöfs storslagna författarskap. 
Det är inte på den skrivande kvinnan som fokus ligger i Månadens före-
mål. Den förhandling om betydelse som skulle ha kunnat sättas igång 
genom en medveten gestaltning av Selma Lagerlöf som författare blir 
aldrig av.

Men även om inte Selma Lagerlöfs författarskap accentueras särskilt 
finns andra delar av hennes yrkesverksamma liv framlyft i texten. Där 
dras en kontur upp av en kvinna som inte bara är professionell inom 
ett verksamhetsområde, utan flera. Även om hon inte omnämns som 
lärare, vilket hon också verkade som, benämns hon som författare och 

                                                     
243 Inventarienummer 264. 915. 
244 Inventarienummer 267. 391. 
245 Inventarienummer 294. 531. 
246 Inventarienummer 309. 633. 
247 Samma snäva urval har även gjorts när det gäller Sveriges första kvinna i riksdagen 
och Nationernas förbund Kerstin Hesselgren, som får symboliseras av två textiler, en jacka 
(inv nr  266.215) och ett förkläde (inv.nr 266.216). För mer om Hesselgrens liv och gärning 
se Frangeur (1998, 2006:16f). 
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– i alla fall indirekt – även som godsägare och företagsledare, det vill 
säga titlar som samtliga vanligen varit reserverade för män.

Selma Lagerlöf representeras på Nordiska museet med en förpackning havremjöl producerad på 
hennes ägor på Mårbacka. Foto: Mats Landin, ©Nordiska museet. 

Om vi går utanför museikontexten och studerar andra mäktiga svenska 
kvinnor i historien så mäter Selma Lagerlöf sig väl med och hennes in-
sats överskrider till och med många, som t ex de mäktiga kvinnliga 
brukspatroner som tills nyligen gömts undan den stora svenska histo-
rieskrivningen. De kvinnliga brukspatronernas ägande och ledande av 
ett bruk var oftast betingat av deras tidigare relation till en man och de 
kunde först som änkor träda in på den professionella arenan (Wester-
lund 2004:14ff). Selma Lagerlöf är däremot ett exempel på en kvinna 
som av egen kraft på alla sätt är professionell. I Selma Lagerlöf har vi 
en kvinna som med sitt arbete lyckats skapa sig själv en kraftfull posi-
tion. Och hon gör detta utan att stötta eller förlita sig på en man. Hon 
skulle kunna ses som det kvinnliga svaret på ”the American selfmade man”
(Rotundo 1993:18–25). Hon är kvinnan som trots motgångar, med sitt 
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eget arbete lyckats skapa sig själv en framgångsrik karriär inom många 
olika områden och lägga fastigheter och jordegendom under sig. De 
fallogocentriska representationerna av Kvinnan skulle med detta kunna 
sättas under kraftfull förhandling. 

Men inte heller hennes roll som ekonomiskt välbeställd och fram-
gångsrik kvinna får riktigt fäste i texten. Det nedlåtande tilltalet som 
ofta karaktäriserat tidigare beskrivningar av Selma Lagerlöf tycks även 
slå igenom i utställningstexten. Genom att utesluta somligt och med 
små ordval och ordvändningar, skapas ett intryck som inte ger henne 
fullständigt erkännande för sina insatser. Det gäller till exempel i be-
skrivningen av hur hon genom målmedvetet arbete samlade ett så stort 
kapital att hon kunde köpa tillbaka Mårbacka som familjen tvingats säl-
ja vid faderns död och dessutom hade ekonomisk möjlighet att ge det 
en mycket exklusiv yttre och inre utformning och även utöka ägorna. I 
utställningstexten anges bara att hon ville återskapa barndomshemmet, 
men inte berättelsen om hur hon faktiskt lyckas köpa tillbaka Mårbacka 
och utvidga och omforma denna miljö.

Att återskapa barndomens gård beskrivs därutöver som ett av Selma 
Lagerlöfs stora livsprojekt och utställningstexten fortsätter med orden: 
”Det gjorde hon med besked, resultatet blev en betydligt burgnare miljö än den hon 
upplevt som barn. Men Selma nöjde sig inte med det.” Valet av formuleringar – 
som att göra något ”med besked” eller att hon inte ”nöjde sig” med något 
– bär en beskäftig klang som ofta används om barn eller någon som 
inte vet sin plats. Ett intryck skapas av ett liv i brist på omdöme och 
oklara gränser. Vi förefaller att möta en person som hemfallit åt över-
drifter.

Selma Lagerlöf tycks därutöver i texten också ha misslyckats med ett 
av de livsmål hon anges ha haft – att återskapa barndomshemmet – i 
och med att resultatet inte blev en kopia av hur det såg ut när hon väx-
te upp, utan en ”burgnare miljö”. Det lite vårdslösa tonläget förstärks av 
att hon i detta stycke även har tappar sitt efternamn. En officiellt hållen 
text där graden av intimitet förstärks på ett liknande sätt vid gestalt-
ningar av framstående män genom att förvandla dem till ett förnamn – 
att författaren Strindberg efter några rader plötsligt skulle bli August 
eller företagsbyggaren Wallenberg omskapas till Marcus – förfaller 
mindre sannolik. Speciellt osannolikt verkar det vara i sammanhanget 
Månadens föremål, där ett sådant utbyte av tilltal i princip aldrig inträffar 
för män.
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Genom både valet av språkbruk och förlusten av efternamn i exemplet 
Selma Lagerlöf – men även de andra kvinnorna i Månadens föremål som
aldrig tilldelas fulla namn eller tappar det efter några rader – verkställs 
en infantilisering av kvinnor (jfr Hall 1997/2001b:262). De behandlas 
som omyndiga barn – som saknar såväl omdöme, självständig be-
nämnd identitet som egen medborgerlig myndighet. Genom ett tonfall 
med inslag av mästrande tycks de föras tillbaka till barndomen. Berät-
telsen om Selma Lagerlöf som affärsdrivande godsägare reduceras 
starkt med denna infantiliserande retorik. Med detta formas aldrig Sel-
ma Lagerlöf som ett kvinnligt svar på den framgångsrike mannen i Må-
nadens föremål. Det blir aldrig något som förs upp till textens yta.  

Utställningstextens infantilisering är närvarande även på andra vis 
och får inte bara konsekvenser för föreställningen om Selma Lagerlöf 
som godsägare. Med denna stilistiska vändning blir denna framgångsri-
ka kvinnas övriga verksamheter också förbarnsligade och hennes insat-
ser förminskade. Det sker till exempel genom att Selma Lagerlöf i tex-
ten dras tillbaka till barndomens och hemmets miljö. Ett prov på detta 
är att det bara är återskapandet av just barndomshemmet som beskrivs 
som hennes ”stora livsprojekt” och ges konkretion i texten. Hennes för-
fattarskap eller lanseringen och försäljningen av havremjölet beskrivs 
däremot inte i termer av livsprojekt. Barndomen, hemmet och ett åter-
skapande av detta blir det som betecknas som det verkligt väsentliga i 
hennes liv. Inget annat livsprojekt tilldelas explicit någon plats i utställ-
ningskontexten.

Vidare för även de tre fotografier som är länkade till detta Månadens
föremål tankarna till hemmets sfär. Trots att de alla på ytan är olika, har 
de det gemensamt att de på skilda sätt visar hemmiljöer. En bild är nu-
tida och visar en frukostscen med en gröttallrik i ”hemliknande” miljö. 
En annan bild är från 1900-talets början och visar en scen där en familj 
äter middagsmåltid ”hemma” – möjligen äter de gröt, men sannolikt 
inte Mårbacka havremjölsgröt eftersom den ännu inte existerade vid 
denna tidpunkt. På en tredje bild kan vi se Selma Lagerlöf i sitt ”hem”
på Mårbacka. Visserligen är det arbetsrummet som visas, men utställ-
ningskontextens starka hemladdning färgar läsningen av denna bild. 

Det som gör denna framställning i Månadens föremål av Selma Lager-
löf extra problematisk är att betydelsen av barndomens hem inte bara 
lyfts fram här, utan är en myt som betonas även i upprepade narrativ i 
många av de eftermälen som tillägnats henne. Den reducerande effekt 
detta medför har bland annat uppmärksammats av Katarina Ek-
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Nilsson i ovan nämnda artikel (2005:63ff). Visserligen bidrog Selma 
Lagerlöf själv till denna mytbildning, men genom en idog repetition av 
hennes bindning till barndomshemmet blir detta en bild som tenderar 
att helt ta över hela Selma Lagerlöfs gärning. Hur bunden Selma Lager-
löf verkligen var till Mårbacka och hur mycket gården betydde för hen-
ne jämfört med andra delar av hennes liv kan vi idag bara spekulera 
kring. Men vi vet att Mårbacka var Selma Lagerlöfs fasta hem endast 
under en begränsad tid av hennes liv – dels i barndomen, dels under 
hennes sista år. Som lärare bodde och arbetade hon i Landskrona i 
många år och som framgångsrik författare var det framför allt i Falun 
hon hade sitt hem. Även efter det att hon återköpt och restaurerat 
Mårbacka bodde hon i många år parallellt både där och i Falun, innan 
hon stadigvarande bosatte sig på Mårbacka. Vi vet också att Selma La-
gerlöf inte var mer bunden till barndomshemmet än att hon under åren 
gjorde många och långa resor till andra platser i världen (Ek-Nilsson 
2005:60, 66).

Representationen av Selma Lagerlöf i Månadens föremål som skulle ha 
kunnat formas på många olika sätt – till exempel till ett narrativ om en 
framgångsrik författare, fastighetsägare, affärsidkare och resenär eller 
för den delen om henne som politiskt aktiv och drivande i frågor för 
kvinnlig rösträtt, som engagerad i flyktingfrågor eller som partner i vad 
som tolkats vara lesbiska förhållanden (Ek-Nilsson 2005:60) – får här 
en mycket reducerad och förminskande innebörd. Hemmet verkar 
även i detta fall vara den plats där hon som kvinna självklart tycks pla-
ceras. Genom de val som gjorts för nästan omärkbart en underström i 
utställningstexten och kontexten Selma Lagerlöf tillbaka till barndoms-
hemmets miljö. Precis som de andra kvinnorna som beskrivs i Måna-
dens föremål ritas hennes plats på den museala kartan in på den snäva yta 
som omgärdar ett hem och i detta fall med särskild betoning på barn-
domens hem. De möjligheter till alternativa skript för femininitet som 
en gestaltning av Selma Lagerlöf erbjuder har inte tagits till vara.248

Hon naglas fast vid den fallogocentriska föreställningen av den Andra 
av den Samme.

                                                     
248 Jfr Ek-Nilssons diskussion om Nobelmuseets val att låta Selma Lagerlöf representeras 
av ett par svarta skor med olika klackhöjd, som fokuserar hennes medfödda höftskada och 
inte hennes litterära gärning (2005:68f).  
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3.5.2. Förklädet – det nödvändiga plagget 
Men det finns ytterligare ett exempel bland Månadens föremål som för-
tjänar att analyseras, där ett seriöst försök till en alternativ representa-
tion verkar finnas. Det handlar visserligen här om ett exempel från den 
textila sfären, alltså den som tidigare visats vanligen förknippas med 
kvinnor på ett reducerande sätt i detta utställningssammanhang.249

Men till skillnad från de föregående exemplen görs detta på ett helt an-
nat sätt än i de tidigare representationerna.  

Föremålet ifråga är ett förkläde och det lyftes fram som Månadens fö-
remål i februari 2004. Redan överskriften talar ett annat språk än de 
förut nämnda gestaltningarna som länkats till kvinnor. Den lyder: 
”Förklädet – det nödvändiga plagget.” Ordvalet ”det nödvändiga” talar om att 
vi här har att göra med en väsentlig textil produkt och det får ögat att 
stanna upp. Det skulle kunna stå som samlande symbol för textilpro-
duktionens centrala betydelse i agrarsamhället. 

 Den infantilisering som jag tidigare nämnt verkar ske i många av de 
andra representationerna av kvinnor, förekommer inte i denna text. 
Här är språket mer strikt seriöst och saknar det lätt mästrande tonfall 
som vissa av de tidigare presentationerna innehållit. Kvinnan som till-
verkat och använt förklädet får i denna utställningstext både för- och 
efternamn. Hennes födelseort placeras noggrant på kartan med såväl 
ort, härad som del av landskap.

Läsaren får också en känsla för omfattningen av Iljena Månsdotters 
arbetet. Visserligen gjorde hon inte världssuccé som de tidigare nämn-
da jeansdirektörerna, men texten gör tydligt att förklädet som visas 
som Månadens föremål bara är toppen på ett berg. Redan under sin ung-
domstid producerade hon en mycket stora mängd textilier. Vid 25 års 
ålder hade hon tillverkat vävda, broderade och sydda produkter som 
fyllde flera kistor till brädden. Texten understryker explicit att hon in-
vesterade en mycket stor del av sin tid åt detta. Det är en imponerande 
produktion denna kvinnas arbete resulterat i, som delger början till för-
ståelse för vidden och betydelsen av denna typ av verksamhet. 

Det kanske mest intressanta utifrån ett feministiskt perspektiv är att 
berättelsen om denna kvinna inte skapas som en anekdot om en histo-
risk kvinnas arbete som stannar vid detta. Narrativet förs utöver det 
enskilda subjektet och formas som en ingång till museets samlingar. 
Berättelsen får utgöra avstamp för förmedling av djupare kunskap om 

                                                     
249 Se även t ex Porter (1988/1995:104f) för exempel i internationella museisammanhang. 
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textilhistoria i både museet och mer allmänt. Texten låter det specifika 
exemplet fungera som en konkretion av innehållet i den kunskapsbank 
i form av ett textilgalleri som öppnats i museet samma månad som ar-
tefakten ställdes ut som Månadens föremål. Här har museets kunskap om 
textil samlats på ett sökbart sätt, som kan väcka såväl nyskapande idéer 
inom området, som fördjupad kunskap om teknik, form och färg. Att 
museets kunskap inom detta fält är omfattande accentueras i texten ge-
nom betoning av att så mycket som en tredjedel av museets totala fö-
remålssamling utgörs av textilier och dräkter.  

Den här skildringen av Månadens föremål verkar öppna upp ett mel-
lanrum där en förhandling om betydelse kan ta plats. Den fallogocent-
riska ordningen undermineras genom att representationen av kvinnan 
konstrueras som en ingång till den stora textila historieskrivningen. 
Hon är i centrum och en integrerad del av denna historia, till skillnad 
från andra historiska narrativ där kvinnor tenderar att placeras utanför, 
i marginalen. Istället för att skapas som en del av det Yvonne Hirdman 
kallar ”och-historia”, tilläggets eller additionens historia, placeras Iljena 
Månsdotter i historiens huvudfåra (Hirdman 1993:33; jfr Grahn 
2004:86). En bild byggs upp där hon tilldelas en viktig del i ett histo-
riskt narrativ som bryter upp den fallogocentriska binära ordningen 
och borgar för en annan berättelse än den traditionella – den andra av 
den Andra. 

Men förskjutningen av betydelse i den här texten är inte – lika lite 
som i de förut anförda exemplen – entydig och tydlig. Här finns ambi-
valenser av skilda slag. Utställningstexten förmedlar inte en klar och 
ogrumlad bild där den stora historien tar avstamp i en enskild kvinnas 
gärning. Den verkar häfta vid den ”lilla” världen, vilket stoppar upp 
den konstruktion av en alternativ kvinnlighet som kan skönjas.

Om vi går tillbaka till rubrikens formulering av förklädet som ”det 
nödvändiga plagget”, så visar sig ordet ”nödvändiga” längre ner i utställ-
ningstexten inte markera den textila produktionens stora betydelse i ag-
rarsamhället, utan förklädets symboliska betydelse. Texten lyder: ”För-
kläden användes till vardag och fest och ingen anständig kvinna kunde visa sig of-
fentligt utan förkläde.” Det handlar alltså om ett obligatoriskt klädesplagg 
som enligt utställningstexten markerade kvinnans anständighet i det of-
fentliga rummet. Ordet ”anständig” är synonymt med ärbarhet, sede-
samhet, dygd och kyskhet, vilket i detta sammanhang för tanken till 
förklädet som markerande symbol för regleringen av kvinnlig sexuali-
tet.
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Tanken på reglering av kvinnors sexualitet förstärks genom att texten 
strax efteråt snävar in på Iljena Månsdotters giftermål med en namngi-
ven man. Hälften av utställningstexten handlar om Iljena Månsdotters 
giftermål och om hur hon och hennes syster kom att investera hela sin 
ungdom i att väva, sy och brodera på hemgiften. Precis som i de tidiga-
re redovisade berättelserna i Månadens föremål förläggs alltså kvinnors 
verksamhet till hemmets sfär. Alla kistor hon där fyllde med textilier 
utgjorde hennes hemgift och i denna ingick också kläder och textilier 
till maken. Genom denna vinkling blir textilproduktionen aldrig den 
nödvändiga förutsättning för allt annat arbete i allmogesamhället, som 
det skulle kunna ha formats till (jfr Sommerseth Jacobsen 2003:321).250

Istället blir den en nödvändig förutsättning för parbildning med en 
man.

Hela systrarnas textilproduktion tycks ha haft detta som enda mål: 
att ingå i ett samhälleligt sanktionerat heterosexuellt parförhållande. 
Det blir i detta utställningsnarrativ det enda synliga mål och meningen 
med deras mångåriga arbetsinsats och formas till själva poängen med 
historien om deras textila produktion. Hela narrativet om Iljena Måns-
dotter blir impregnerat av det obligatoriska heteronormativa imperati-
vet som självklart repeteras och för in berättelsen i ett oförtjänt 
förminskande mönster (jfr Rich 1980, 1986:45; Gemzöe 2002:48f). 
Den sättning som ges i Månadens föremål bygger upp till ett bekräftande 
av den heterosexuella normen och ifrågasätter eller nyanserar inte vare 
sig implicit eller explicit berättelsen om att giftermålet med en man var 
själva poängen med textilproduktionen, medan den stora betydelse mer 
allmänt det textila arbetet hade i det agrara samhället starkt under-
kommuniceras i denna utställningskontext. Återigen skrivs bilden av 
den Andra av den Samme in på den museala kartan. 

Men även om narrativet hade formats på ett sätt som inte lika tydligt 
knöt an till en heterosexuell föreskrift, så återstår ändå ett betydande 
problem. Det problematiska är att den enda positivt laddade alternativa 
representationen av någon kvinna går att återfinna bland gestalterna 

                                                     
250 En intressant installation där kvinnors obetalda arbete, däribland det textila, synlig-
gjorts finns på Norges nationella kvinnomuseum i Kongsvinger, där en kvantifiering gjorts 
av det osynliggjorda kvinnoarbete uttryckt i kvinnoarbetstimmar som möjliggjorde att man-
skapet på en fiskebåt kunde gå ut till sjöss. Detta gestaltat i form av en knäskurande kvinna 
med en tung vikt hängande ovanför huvudet. På Kvinnemuseet i Kongsvinger finns också 
ett helt rum fyllt med textiler som ger besökaren ett alldeles överväldigande intryck och en 
förståelse av den textila gärningens historiska betydelse. 
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skildrade i Månadens föremål, är en kvinna som arbetar med textilt mate-
rial.

Naturligtvis är det inte fel i sig att lyfta fram kvinnors rika textila 
produktion. Tvärtom finns det en mängd väsentliga skäl att göra det 
som framhållits tidigare, inte minst därför att denna produktion utgjor-
de en viktig förutsättning för allt annat arbete på en gård i allmogesam-
hället, men då måste just detta poängteras. Däremot blir det problema-
tiskt om detta blir det enda alternativ som överhuvudtaget förs fram 
där kvinnor bryter mot de stereotypa föreställningarna, särskilt när det-
ta område bär på en historisk belastning. I det kulturellt imaginära har 
textil produktion konstruerats som en ”naturlig” del av kvinnligheten 
(Parker 1984:103; Lindberg 2000:167), men en som i kombination med 
femininitet notoriskt tilldelats lågt värde och status (Svensson & Wal-
dén 2005:10).251 Även om textilt arbete historiskt inte alltid varit knutet 
till det kvinnliga könet, så är det något som i hög grad allmänt under-
kommunicerats i historieskrivningar av skilda slag (se t ex Ohlander & 
Strömberg 2000:47; Lindberg 2000:165). Textilt arbete har i många hi-
storiska narrativ kommit att sammanlänkas med kvinnor på ett sätt 
som får det att framstå som nästan fästat vid kvinnors hud. Själva äm-
nesområdet i sig är alltså så kontaminerat att det gör det svårt att upp-
täcka och läsa in något nytt, om detta nya inte framförs på ett mycket 
tydligt sätt, vilket jag återkommer till i Mah-Jongkapitlet. I och med 
den historiskt imaginära belastningen, krävs en tydligare markering av 
att en annorlunda historia berättas än vad som görs i Månadens föremål,
för att en förskjutning av betydelse ska kunna äga rum som skapar ett 
alternativt skript för kvinnlighet – den andra av den Andra.

3.5.3. Lika, men ändå olika 
Det verkar svårt att hitta några försök till representationer av alternati-
va kvinnligheter i Månadens föremål som motsvarar de exempel på man-
liga dito som omnämnts ovan. Men det finns ändå en föremålskategori 
jag inte berört tidigare där ytterligare en vag ansats till alternativ repre-
sentation kan skönjas. Det är en föremålskategori där kvinnors och 
mäns relation till det förevisade behandlats på ett förhållandevis likvär-

                                                     
251 Se t ex även Losnedahl (1993:25ff) som iakttagit hur berättelser om kvinnligt textilt 
arbete inte kommenteras överhuvudtaget i vissa utställningar i Bergen i Norge, annat än 
som ordlösa iscensättningar i bakgrunden till något som ansetts vara väsentligare att lyfta 
fram, medan manliga samtida skräddare och skinnmakare tilldelas identitet och betydelse. 
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digt sätt. Det gäller Månadens föremål för april 1999: ”Skor.” Här har 
både ett par dam- och ett par herrskor valts ut. Båda skoparen sätts in i 
en skohistorisk kontext och de par vi får se tillhör av textens inledning 
att döma ytterligheterna. Vid en första anblick ger de utställda föremå-
len intryck av att ha behandlats med samma allvar, men det finns skill-
nader. Hanteringen kan sägas vara alternativ enbart i kraft av den till 
synes likvärdiga initiala behandlingen. En början till något som skulle 
kunna fördjupas till en medvetet vald genusansats kan skönjas, men här 
slutar likheterna, vilket understryker att det inte räcker med en ytlig 
sortering på kön (jfr Grahn 2004:82).  

Damskorna är ett par med exceptionellt hög klack och ganska snart 
kommer texten in på funktionen, eller dysfunktionen. Av utställnings-
texten får vi veta att den här typen av skor egentligen inte var avsedd 
att gå med och om man gjorde det gick inte sällan klackarna av. De 
brukade benämnas ”sittskor”. Det här skulle ha kunnat utgöra ett av-
stamp för en kort men kritisk reflektion kring hur begränsningar i ut-
formningen av det materiella också inskränkt kvinnors rörelsefrihet ge-
nom århundradena. Men detta sker inte. Istället fortsätter texten i en 
trygg försäkran om att de här skorna som visas på bilden inte enbart 
använts som ”sittskor”, utan sannolikt också begagnats för att ta en vals 
eller två, eftersom märken efter nötning syns på undersidan. Därefter 
följer en artefaktcentrerad avslutning på damskornas historia, där mate-
rial, tillverkningsort och den manlige tillverkarens namn anges.  

När det gäller herrskorna däremot är textens kommentarer om kon-
texten än mer begränsade. De inskränker sig till en enda mening där 
det omnämns att dessa pumps använts till frack vid bal 1907. I övrigt 
utreds formvariationen av herrpumpsmodeller kort genom åren och 
texten avslutas med centrering kring just dessa artefakters material och 
inköpsstället.

Det mest intressanta med herrpumpsen är emellertid den modell 
som visas. Det är en som i varje fall inför en lekmans blick är väldigt 
olik de skor som män numera vanligen bär. De liknar faktiskt damskor 
vid en första anblick och skulle kunna återfinnas bland hyllorna med 
damskor i nästan vilken nutida skoaffär som helst. Till formen är herr-
pumpsen relativt smala och spetsiga och har en ganska stor rosett i 
svart sidenrips elegant placerad på tåpartiet. Det fascinerande med just 
det här paret som valts ut är att de för dagens besökare genom sitt 
formspråk kan sätta igång en förhandling om betydelse av innehållet i 
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genusskripet för maskulinitet. Här finns en ansats till ett annorlunda 
narrativ, även om det inte ges explicit artikulation. 

Återigen kan alltså en antydan till representation av en alternativ 
maskulinitet iakttas, ett försök till konstruktion av den andre av den 
Samme. Men detta blir inte mer än just en antydan, i Månadens föremål är 
alternativet sett i sin helhet underkommunicerat, precis som i den tidi-
gare nämnda större skoutställningen. När det gäller herrpumpsen kny-
ter inget i texten an till likheten med dagens damskoformer, snarare 
finns ett avståndstagande närvarande i huvudnarrativet kring herr-
pumpsen. Detta skapas genom att berättelsen om dem ges en inram-
ning och en tydlig slutpunkt där läsaren får veta att den här typen av 
pumps redan gick ur modet ett par decennier in på förra seklet och har 
ersatts av en svart snörsko. Det är alltså en modell vi får se som inte 
varit i ropet på länge. En distans till den här modellen tycks ha skapats 
i texten. 

3.5.4. Den problematiserade dammsugaren 
Trots att de gestaltningar av vad som skulle ha kunnat formas till starka 
alternativa representationer av kvinnor inte tagits till vara i narrativen 
kring Månadens föremål, så har jag ändå funnit en artefakt som explicit 
förbundits med litteraturreferenser som har integrerade könsmaktsper-
spektiv. Det gäller dammsugaren från oktober 2002. Visserligen spelar 
en man, Electrolux grundare, huvudroll även i denna text genom att 
vara den ende som tilldelas en identitet i en text som i övrigt mestadels 
fokuserar på tekniska innovationer och i näst sista meningen knyter an 
till de tidigare nämnda anonyma husmödrarna i hemmen. Dessa verkar 
dock inte utföra något arbete som det talas om, utan ska lösgöras från 
ett odefinierat sådant. En viktig skillnad finns dock i denna text. I an-
slutning till den finns den enda formulering bland alla Månadens föremål 
som skulle kunna sägas innehålla någon form av kritik mot husmors-
rollen. Med hjälp av dammsugaren skulle husmödrarna "befrias" – där 
ordet befrias satts inom citationstecken. Det här skulle kunna förstås 
som ett sätt att försöka ringa in och problematisera det obetalda arbetet 
i hemmet som kvinnor fortfarande utför betydligt mer utav jämfört 
med män (SCB 2002:34–35).252

                                                     
252 Det skulle också utan citationstecknen kunna läsas som ännu ett exempel på en teknik-
hyllande utställning som oproblematiserat framställer historien om hushållsteknik som 
husmödrars befriande från det obetalda arbetet, som Gaby Porter (1988/1995:114–117, 
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De litteraturtips som återfinns på den länkade sidan är – förutom vad 
som verkar vara en mer eller mindre dold reklamskrift för Elektrolux – 
lite överraskande fyra hänvisningar till böcker i ämnet med uttalade 
könsmaktsperspektiv (Berner 1996; Björk 1997; Lövgren 1993 och 
Nyberg 1989), varav de tre sistnämnda är avhandlingar. Detta är lite 
förvånande eftersom referenser till boktitlar med uttalat könsmaktsper-
spektiv överlag saknas i anslutning till de andra föremålen i Månadens
föremål. Avhandlingar verkar därutöver vara sparsamt inlagda bland des-
sa litteraturreferenser. Det är endast i ordvändningen ”Husmödrarna
skulle ’befrias’” som någon form av implicit kritik antyds i just denna fö-
remålstext. Efter lång tid upptäcker jag av en händelse att ordvänd-
ningen i brödtexten tycks alludera på titeln till Anita Nybergs avhand-
ling Tekniken – kvinnornas befriare? (1989) – som alltså finns bland littera-
turtipsen. Här verkar alltså en medveten genuskritisk länkning ha 
gjorts. Dessvärre är den så liten att den lätt försvinner i det här sam-
manhanget. Det är de enda exempel på litteraturhänvisningar med pro-
blematiserande inriktning som jag överhuvudtaget återfinner bland 
Månadens föremål, förutom de tidigare nämnda hänvisningarna till Jesper 
Fundbergs artiklar.253

3.6. Den musealt imaginära orienteringskartan 
En och en kan varje gestaltning ytligt sett kanske uppfattas som harm-
löst oskyldig men vid ett närmare betraktande blir bilden en annan. 
Den museala karta som tar form i Månadens föremål förefaller fylld av 
reducerande stereotyper som är förminskande av skripten för kön, 
klass, nationalitet, etnicitet och familj såväl som sexuell läggning. Den 
fallogocentriska terräng som identifierades i förra kapitlet visar sig i det 
här sammanhanget inte vara tillfällig, utan snarare en regel. 

Stereotypa representationer träder fram av både kvinnor och män 
som ger en skev bild av historien. Men Månadens föremål förmedlar inte 
                                                                                                                         
1991a:112) återfunnit i brittiska utställningssammanhang. Detta görs trots att statistik visar 
att ingen minskning av det obetalda arbetet skett. Porter beskriver en sådan utställning som 
skapats skinande ljus, modern, färgstark och teknikcentrerad, men fjärmad från användar-
kontexten. I bakgrunden finns iögonfallande reklamaffischer. Flera av dessa ingredienser är 
närvarande i representationen av dammsugaren i Månadens föremål, vilket gör att den lig-
ger mycket nära det stereotypa gestaltningssätt som Porter talar om. 
253 Men Fundbergs artiklar länkas, som nämnts, karakteristiskt nog bara till fotbollströjan 
för det lag som identifieras som mångkulturellt, medan liknande referenser däremot inte 
kopplas till svenska fotbollslandslagets tröja. 
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bara innehållsmässigt en snedvriden historiebeskrivning utan ger också 
en förvrängd bild av museet och dess samlingar i dess helhet. Till skill-
nad från museets föremålssamling som domineras av artefakter som 
ofta kan länkas till en privat och traditionellt kvinnlig sfär (Hammar-
lund-Larsson 1998:209), så domineras Månadens föremål av saker som 
länkats till en manlig och offentlig sfär.254 Här verkar alltså det maskulint 
konnoterade ha privilegierats och formats till vad som framstår som 
det allra viktigaste att berätta historia om. Det blir den norm som allt 
annat tycks kretsa kring, helt i linje med den fallogocentriska ordning-
en. Gestaltningar av en feminint kodad sfär adderas som små oansenli-
ga bitar som inte länkas till den stora berättelsen om historien, där det 
maskulint kodade istället dominerar. I Månadens föremål verkar fallogo-
centriska representationer i form av den Samme och den Andra av 
den Samme att vara rådande. 

På ett musealt privilegierat plan verkar alltså förhållandevis stereoty-
pa representationer av män och kvinnor existera. Männen ockuperar 
den offentliga sfären, kvinnorna den privata.255 För det mesta fram-
ställs kvinnor i bilder och narrativ som naivt textilt intresserade och  de 
verkar sällan ha ett yrke. De förknippas framför allt med hemmet, fa-
miljen och barn – även om sådana saknas – och beskrivs ofta i en hete-
rosexuellt orienterad relation till en man. De befinner sig mestadels i 
hemmets privata sfär och skildras där som passiva objekt i förhållande-
vis välbeställda miljöer. Kvinnorna och flickorna förefaller enbart ägna 
sig åt stillsamma sysslor och aldrig utföra ens något obetalt arbete i 
hemmet att tala om. Om kvinnor på det ena eller andra sättet överskri-
der gränsen och träder in i de offentliga rummen verkar det gå illa för 
dem. I upprepade och varierade former framställs de då som offer. 
Utanför hemmet tycks de alltså falla offer för allahanda kusligheter.256

Anonymiteten är vidare slående bland kvinnorna överlag och försök till 
samhällelig kontextualisering sällsynt. Det är en Kvinna med rötter i en 
borgerlig eller agrar etniskt svensk miljö som fokuseras. I det stora hela 
verkar konstruktionen av femininitet överensstämma med de traditio-

                                                     
254 Att det manligt konnoterade privilegieras i utställningssammanhang visar även Kari 
Gaarder Losnedahls (1993:27) undersökning av museer i Bergentrakten i Norge, tydligt 
prov på. En maskulint kodad sfär är nästan helt och hållet i centrum. 
255 Jfr Losnedahl (1993:6) som har iakttagit ett liknande mönster på norska museer och på 
det internationella fältet se bl a Titus Grab (1991:136–140), Devonshire & Wood 
(1996:viii). 
256 Jfr Freud (1919/1996:3). 
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nella stereotypt reducerande representationerna av Kvinnan. I den pri-
vilegierade museala berättelsen är den vite svenske Mannen det nav 
och den utsiktspunkt utifrån vilken berättelserna förs fram.257 Han får 
oftast ett fullständigt namn, en yrkestitel och sätts in i ett samhälleligt 
sammanhang där hans betydelse beskrivs i stort och smått. Inte sällan 
gör Mannen succé som yrkesman, när han tar den offentliga sfären i 
besittning och har en förhållandevis god social ställning. Här finns 
även forna krigare och manliga världsresenärer och upptäcktsresande 
som alla verkar ha satt spår i historieskrivningen om landet Sverige, 
som är värda att bevara. Den museala Mannen framställs också som 
nationens byggare eller som nutida samlande nationell symbol för sina 
idrottsliga insatser. Ytterligare ett kännetecken på framställningen av 
honom är att han tycks vara etniskt helsvensk och är han inte det så av-
skiljs den berättelsen för sig och problematiseras, till skillnad från det 
helsvenska som inte blir ifrågasatt. Även den ”etniske Andra” är alltså 
maskulint kodad i detta sammanhang, men blir en reflektion av det 
som den Samme inte vill vara, det vill säga den Andre av den Sam-
me. Den musealt imaginära Mannen i Månadens föremål är också alltid 
straight, för den ”sexuelle Andra” har ännu inte kommit ut. Hans an-
knytning till familjeliv skymtar inte annat än tillfälligt förbi. I familjen 
och hemmet verkar Mannen sällan vara, där finns istället de mösstick-
ande mödrarna och generationer av klippdockstillverkande kvinnor 
och flickor, som leende kan luta sig tillbaka mot diskbänken i ett kök 
där inget särskilt arbete verkar behöva utföras, inte ens något obetalt.  

Skripten för såväl kön, etnicitet, nation, klass, sexuell läggning som 
familism verkar det alltså sedan länge finnas förhållandevis fasta matri-
ser för. För dem som passar in i de ovan nämnda mönstren verkar 
chanserna stora att komma med i Månadens föremål, särskilt för den som 
är en man. Kvinnan verkar utgöra en numerärt marginaliserad fond, 
mot vilken den museale Mannen kan excellera. Den ”etniske Andre” är 
bortsett från den överlevande kvinnan från Förintelselägren, aldrig 
kvinna i Månadens föremål. Som extremt duktig idrottsman i världsklass 
verkar chanserna dock öka att som den ”etniskt Andre” mannen 
komma med. Men det tycks inte bero på världsklasstatusen utan på att 

                                                     
257 Jfr Porter (1991a:103, 1991b:159) som tar upp liknande exempel från den engelska 
museivärlden, Anderson & Winkworth (1991:149) när det gäller australiensiska museer och 
Losnedahl (1993:13), som undersökt museer i Bergentrakten i Norge och funnit liknande 
mönster.
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den ”etniske Andre”, trots sitt svenska medborgarskap aldrig tycks ses 
som riktigt svensk. 

Trots detta ur feministiskt och intersektionellt perspektiv dystra re-
sultat, så existerar ändå här och var ansatser till alternativa representa-
tioner som vid en första anblick sätter de traditionella föreställningarna 
under förhandling. De kan anas i t ex gestaltningarna ”Mannen med 
mangelbrädena”, ”Marmeladjuvelerna” och ”Selma Lagerlöf”. Men vid ett 
närmare betraktande förfaller även dessa representationer vara lika re-
ducerande som de övriga. Detsamma kan sägas om presentationen av 
”Skor” även om det här – precis som i den större skoutställningen– 
finns en viss öppenhet mot ett alternativt skript för maskulinitet. Kon-
struktionen av skriptet för femininitet i Iljena Månsdotters förkläde 
verkar däremot mer genomtänkt bryta mot de fallogocentriska be-
skrivningarna än övriga exempel, både språkligt och genom att låta 
kvinnans förkläde bli ingång till museets textilgalleri. Men även denna 
gestaltning försvagas som alternativ representation genom den explicita 
anknytningen till kvinnans giftermål, istället för att t ex låta berättelsen 
utgöra grunden för ett narrativ där tonvikten läggs på textilproduktio-
nens stora betydelse för all annan verksamhet i det agrara samhället. 
Ytterligare en ansats till konstruktion av alternativt skript skulle kunna 
ses i presentationen av dammsugaren, som är det enda föremålet med 
explicita hänvisningar till genusteoretiskt grundande arbeten, varav fle-
ra avhandlingar. Utställningstextens länkning till dessa är emellertid så 
oansenlig att detta lätt kan förbises. I det stora hela försvinner de an-
satser till alternativa representationer som skulle ha kunnat skönjas.

De alternativa representationerna verkar för det mesta inte uttryckas 
på ett explicit utställningsplan, utan för det mesta på lite mer dolda och 
undanskymda platser som inte lika uppenbart som en utställning är 
länkade till museet. Exempel på sådana alternativa representationer 
kommer fram i den oarkiverade miniintervjun som Mats Landin gjorde 
med den hemlösa kvinnan, Annette Rosengrens fortsättning på projek-
tet Skuggsidan som utmynnade i boken Mellan ilska och hopp, Berit Eld-
viks bok Den dansande damastvävaren och i viss mån även Rolf Kjell-
ströms artikel om polarfararna. Försöken till alternativa representatio-
ner verkar framför allt återfinnas i arkivmaterial och publikationer. De 
förefaller med andra ord att existera på en mindre markerat musealt of-
fentligt synbar nivå än de fallogocentriska representationerna som lyfts 
fram i ett utställningssammanhang som Månadens föremål, som tydligt 
talar i museets namn. 
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Insamlingen av den hemlösa kvinnans tillhörigheter tycks alltså visser-
ligen ha skakat om grundvalarna i museet, men skalvets vibrationer 
verkar inte ha fortplantat sig ut i utställningen. Här är allt lugnt, ordnat 
och fridfullt. I förlängningen reproducerar, legitimerar och vidmakthål-
ler utställningen samhällets asymmetriska könsmaktsförhållanden, vil-
ket gör museets berättelse djupt problematisk. 

I det här sammanhanget är det vikigt att hålla i minnet, att den ut-
ställning som analyserats här och de insamlingar av föremål som be-
rörts, aldrig har haft genusperspektiv som uttalad ingång när de gjor-
des. Därför är det kanske inte heller svårbegripligt att utställningen 
fyllts med de fallogocentriska representationerna som ovan visats. Det 
här tydliggör emellertid att det vid avsaknad av medveten genusintegre-
ring verkar bli mer eller mindre fritt fram för de fallogocentriska repre-
sentationerna att inta arenan och dominera totalt. Detta understryker 
vikten av alltid inkludera ett genusmedvetet förhållningssätt i någon 
form, för att undvika upprepningen av stereotyper. 

I nästa kapitel kommer jag däremot att undersöka en utställning där 
det funnits en uttalad vilja till en medveten genusintegrering, för att se 
hur detta tar sig uttryck. 



HÄSTEN

205

Kapitel 4. Hästen 

4.1. Inledning 
I de tidigare kapitlen har jag undersökt några museiföremåls väg in i 
Nordiska museet, det utställningssammanhang de ingått i, och därut-
över gjort utblickar mot annan relevant verksamhet i museet. Gemen-
samt för dessa exempel är att stereotypa historiska representationer på-
fallande ofta verkar finnas närvarande, särskilt när det gäller gestalt-
ningar av kvinnor/män och kvinnligt/manligt. Fallogocentrismen tycks 
på ett påtagligt sätt vara en ordnande princip.  

Ett fåtal försök till alternativa skript återfinns ändå i materialet, men 
de flesta ansatser i denna riktning utvecklas eller accentueras aldrig fullt 
ut och blir därmed inte tydligt märkbara. Det klaraste exemplet på ett 
försök till alternativ representation jag funnit bland Månadens föremål är 
gestaltningen av Iljena Månsdotter, men i den patriarkala kontext den 
placerats i blir den så svag att inte heller den når riktigt fram. Att de 
stereotypa representationerna dominerar kan som ovan diskuterats för-
stås mot bakgrund av att genusperspektiv inte verkar ha varit explicit 
vägledande vid arbetet med de exempel jag belyst. 

För att fördjupa och fokusera förståelsen av de skript som museets 
berättelser bär, kommer jag därför här att koncentrera avhandlingen 
till utställningen Hästen – tyglad, piskad, älskad, där genusperspektiv till 
skillnad från de ovan nämnda fallen uttryckligen betonats. Eftersom 
denna utställning har haft genus som en grundläggande utgångspunkt, 
kommer detta kapitel framför allt att koncentreras till konstruktionen 
av genusskripten. Det betyder inte att det inte finns något i detta sam-
manhang att tillägga om övriga skript som behandlats i tidigare kapitel. 
Det finns det även här. Precis som i den tidigare redovisade empirin, 
pockar under ytan också skripten för klass, etnicitet och nationalitet på 
uppmärksamhet. Emellertid har inga artikulerade ansatser som skulle 
kunna problematisera konstruktionerna av dessa applicerats under ut-
ställningsproduktionens gång, vilket däremot alltså skett när det gäller 
genus.
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Inte bara under produktionens gång utan även på ett tidigt idéstadium 
har Hästen-produktionen haft genus som en viktig ingång.258 Detta har 
därefter funnits uttryckt från första utställningsmötet259 och framåt ge-
nom produktionen till själva utställningen260, vilket understryker att 
detta uppfattats som väsentligt.261

Hästen-utställningen öppnade i maj 2003 och varade till september 
2004, nästan ett och ett halvt år. Ämnet som behandlas här är hästens 
relation till människan och spänner över ett stort tidsintervall alltifrån 
förhistorisk tid och fram till nutid. Ytan som detta förevisas på omfat-
tar halva stora hallen på Nordiska museet. Trots att utställningsytan är 
relativt stor, är den ändå ganska liten jämfört med det stora tidsspann 
som den ska täcka. Historien måste obönhörligen komprimeras och 
destilleras och bara det viktigaste under denna långa tidsperiod kan få 
plats. Att undersöka vilka val som gjorts blir därför väsentligt, särskilt i 
förhållande till kön. 

Vad som gör denna utställning särskilt intressant är dels att det är en 
av det fåtal produktioner i museet som explicit haft genusperspektiv 
som tydlig ingång, dels att den därtill producerats i en nära samtid, vil-
ket gjort det möjligt för mig att delvis följa produktionen, detaljstudera 
den färdiga utställningen upprepade gånger, samt intervjua nyckelper-
soner.

Det material jag utgår ifrån har samlats in vid ett flertal genomgångar 
av den färdiga utställningen, som byggts upp kring föremål, fotografier, 
texter och audioguide. Vid dessa tillfällen har jag fört anteckningar och 
fotograferat stora delar. Tre intervjuer mellan två och tre timmar långa 
har utförts med utställningsproducenten, den första under produktio-
nens gång.262 Den andra sedan utställningen öppnats och hölls i själva 
utställningen, tillsammans med en konstnär som iscensatt några bäran-
de installationer.263 Den tredje fördjupande intervjun gjordes på annan 

                                                     
258 Utställningsförslag av konstvetare och museipedagog Ann-Sofie Forsmark 2001 10 11. 
259 Mötesanteckningar av intendent Eva Fägerborg 2001 11 13. 
260 Utställningssynopsis 2002 10 25, samt från intervju med producenten 2003 12 01. 
261 I en magisteruppsats av Emma Engstrand (2004:55) som bl a bygger på intervjuer med 
producentgruppen för Hästen beskrivs genusperspektiv till och med som utställningens vik-
tigaste fokus. 
262 Då närvarade även en produktionsassistent. 
263 Konstnär Pernilla Zetterman. Vid detta tillfälle närvarade också en kollega, doktorand 
Anna Lundberg, Tema Genus, Linköpings universitet, med särskild kompetens inom cultu-
ral studies-fältet, som jag initialt tankemässigt utgick ifrån. 
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plats med producenten och nämnda konstnär.264 Förutom detta har jag 
gått igenom ett antal tidigare idé- och mötesanteckningar och utställ-
ningssynopsis och även försökt få en överblick av det ännu inte upp-
ordnade arkivmaterial som tagits fram och producerats under utställ-
ningens gång och som finns i olika pärmar och mappar i en bokhylla på 
en av museets avdelningar. Utställningskatalog saknas till denna pro-
duktion.

Precis som i förra kapitlet kommer jag att inleda med en teoretisk 
fördjupning, för att sedan kort beskriva själva utställningen och däref-
ter gå vidare till analysen. Här kommer först skriptet för femininitet 
och därefter skriptet för maskulinitet att undersökas, för att se vilket 
innehåll dessa ges. Till sist kommer detta att diskuteras både utifrån de 
speciella villkor som omgärdar denna utställning och utifrån museet 
som institution. 

4.1.1. Alternativa representationer som feministisk strategi 
De stereotypa historiska representationer som presenterats i de tidigare 
kapitlen är inte unika. Både i Sverige och utomlands har som antytts 
liknande upprepning av detta mönster uppmärksammats i utställnings-
sammanhang.265 Även om historiska grunder för de allmänt förekom-
mande stereotypa representationerna förvisso finns, så har det sällan 
varit en så entydig och strikt uppdelning som många historieskrivningar 
av skilda slag gör gällande. Att det alltid funnits både kvinnor och män 
som inte rättat sig efter gängse könsnormativa föreskrifter visar inte 
minst den omfattande kvinnohistoriska forskning som bedrivits och 
fortfarande bedrivs.266 Historien är för det mesta mycket mer mångfa-

                                                     
264 Varvid min handledare, professor Nina Lykke, Tema Genus, Linköpings universitet, 
deltog. Det var en stor tillgång för mig att min handledare förutom att se själv utställningen, 
även på detta sätt satte sig in i utställningens bakomliggande tankegångar. Detta gjorde att 
våra diskussioner kring min text kunnat fördjupas och analyserna kunnat bli mer komplexa 
än annars. Utöver detta har Nina Lykke bland mycket annat också en bred psykoanalytisk 
kunskapsbas, något som jag själv saknar. Denna kunskap var viktig för att förstå ett av ut-
ställningens andra huvudspår, enligt producenten och bl a utställningssynopsis, nämligen 
psykologi.  
265 Se t ex Porter (1988, 1990, 1996), Haraway (1989), Losnedahl (1993), Lundgren 
(1993, 1994), Shoemaker (1994), Segalen (1994), Grahn (1999b, 1999c), Aronsson & Me-
urling (2005). 
266 Se t ex Schiebinger (1989), Bladh (1991), Ohlander & Strömberg (2000), Göransson 
(2000), Liljewall, Niskanen & Sjöberg (2001), Ingelman-Sundberg (2004:88–134), Wester-
lund (2004). 
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setterad än vad svepande berättelser ger intryck av, där kvinnor och 
män blir motsatspar i en binär logik, liksom också snart sagt det mesta 
de företar sig. Två skilda världar verkar skapas och förstärkas, fastän 
det inte skulle behöva vara så.

Ett sätt att bryta dessa förminskande representationer, är att lyfta 
fram alternativa representationer som en feministisk strategi, vilket jag 
här kommer att ta fasta på. Genom dem kan de invanda föreställning-
arna förskjutas. De kan vidga gränserna för det föreställningsbara och 
tänja ramarna för det kulturellt imaginära.  

När det gäller den svenska museivärlden har framför allt Britta 
Lundgren framhållit vikten av detta (1993, 1994).267 Redan under 
1990-talets första hälft introducerar hon i en artikel begreppen alterna-
tiva manligheter och kvinnligheter och tydliggör värdet av att åskådlig-
göra andra könsrepresentationer än de gängse. Hon skriver:

Men oavsett om man går ut med ett tydligt förändringsprojekt i 
sikte eller inte är det ändå av värde att så tydligt som möjligt 
åskådliggöra alternativa manligheter och kvinnligheter. De etable-
rade känner vi väl till, de är inarbetade i offentlig retorik, i tale-
sätt, värdemönster, uppfostran och undervisning. Men menar vi 
allvar med talet om pluralism och mångfald – och då även i ge-
nushänseende – behöver vi gestaltningar som utmanar schabloni-
serade uppfattningar av kön. (Lundgren 1993:46f)

En av de viktigaste feministiska strategierna för att luckra upp ovan 
nämnda matris, blir med detta synsätt att lyfta fram representationer 
som går mot de gängse. Det är angeläget att visa andra sidor av vad det 
kunde innebära att vara kvinna och man ”förr i tiden” än de domine-
rande. Detta innebär att det blir avgörande att försöka ringa in berättel-
ser som går på tvärs mot de narrativ som legitimerar och reproducerar 
en asymmetrisk och hierarkiskt ordnad könsmaktordning – den fallo-
gocentriska matrisen. De narrativ som rubbar det som blivit så invant 
och självklart att det oftast inte ifrågasätts. Detta blir en väsentlig stra-
tegi för att nyansera de stereotypa historiska narrativ som presenteras 
på museer. 

                                                     
267 Även i sin avhandling, Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska 
postverket – som inte berör museivärlden – pekar hon på vikten av att bryta det dualistiska 
tänkandet kring kön (Lundgren 1990a:229, se även t ex Nilsson 1999:20 och Nordberg 
2004:63).
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4.1.2. Feministiska figurationer, potentia och potestas 
Diskussioner om vikten av att skapa alternativa föreställningar av sub-
jekt kan knytas till den kontinentala feministiska tanketraditionen (Jar-
dine 1989:264). En av de som särskilt arbetat med att utveckla tänkan-
de kring sådana är Rosi Braidotti.

Braidotti använder begreppet feministiska figurationer. En figuration är 
en gestaltad föreställning. En feministisk figuration är en som visar el-
ler väcker idéer om andra möjliga ordningar än den fallogocentriska 
(Braidotti 1994:1).268 Teoretiskt vill jag pröva att knyta och utveckla 
Britta Lundgrens museidiskussion om alternativa kvinnligheter och 
manligheter till framför allt Braidottis begrepp feministiska figurationer 
och de därtill relaterade tankegångarna.

I likhet med Lundgren understryker Braidotti vikten av att skapa nya 
figurationer, men markerar särskilt vikten av att skapa feministiska så-
dana. Till figurationsbegreppet knyter Braidotti en diskussion om makt 
(Braidotti 2002:2). Detta är viktigt därför att en alternativ figuration 
inte nödvändigtvis behöver vara feministisk i den mening att den har 
en frigörande potential för förtryckta kvinnor, utan kan vara ett nytt 
uttryck som ökar förtrycket. Mellanrummet i det fallogocentriska sy-
stemet kan potentiellt fyllas med både positivt och negativt innehåll. 
Här kommer jag inte att intressera mig för alternativa figurationer i sig, 
utan för feministiska sådana.

Makten har två sidor, en positiv – potentia – och en negativ – potestas
(Braidotti 2002:66).269 De här två begreppen – potestas och potentia – 
kommer jag fortsättningsvis inspirerad av Braidotti att använda för att 
fördjupa analysen. På olika sätt kan potestas och potentia knytas till fi-
gurationsbegreppet.

Potentia är framför allt knutet till feministiska figurationer. Med 
hjälp av detta kan man skapa alternativa representationer som har lad-

                                                     
268 Rosi Braidotti har särskilt utvecklat det nomadiska subjektet som feministisk figuration 
(1994). Andra feministiska teoretiker har introducerat andra feministiska figurationer, som 
t ex Donna Haraways cyborg (1991a) och Trinh Minh-has ”inappropriate/d others” (1989). 
269 Braidotti bygger på Gilles Deleuzes och Felix Guattaris filosofiska tänkande. De sist-
nämnda använder begreppen potentia och potestas när de systematiskt angriper en stor del 
av den filosofiska tradition som de menar främjar negativa känslor. Deleuze och Guattari 
avser här framför allt filosofer som Hegel, Husserl och Heidegger (Braidotti 2002:66). 
Istället för den potestasbemängda filosofin, förespråkar de en motstrategi genom att bygga 
en genealogi utifrån Spinozas, Leibnizs, Nietzsches och Bergsons filosofi. En filosofi som 
tar fasta på begäret, de positiva känslorna och främjar den positiva maktformen, potentia 
(Deleuze & Guattari 1977/2003; Braidotti 2002:66).  
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dats med maktens positiva bejakande sidor – potentia. Feministiska fi-
gurationer mättade med potentia kan synliggöra andra möjliga ordning-
ar och sätt att vara för underordnade grupper, sätt som arbetar för att 
underordningen upphör. Sådana figurationer kan potentiellt stärka des-
sa grupper och ge dem kraft att ta kontroll över sina liv.

Potestas kan däremot knytas till både fallogocentriskt formade figu-
rationer och till feministiskt informerade figurationer. I det första fallet 
blir det ett redskap för maktens mörka, restriktiva sidor – potestas. Detta 
är maktens negativa laddning. På olika sätt, på skilda platser och vid 
olika tidpunkter understöder potestas underordningen av vissa utsatta 
grupper.

Potestasbemängda feministiska figurationer kan däremot sägas vara 
sådana som explicit synliggör maktens negativa sidor, potestas. Jag 
kommer alltså att försöka finna representationer som också lyfter fram 
och markerar dessa. Genom att göra den negativa makten synlig, kan 
platser för underordning identifieras och strategier för motstånd defi-
nieras utifrån dessa konkreta lokaliteter (Braidotti 2002:2f). På detta 
sätt bär även feministiska figurationer med potestas på en förändrings-
potential.

För både Braidotti och Irigaray är kärnan i det feministiska projektet 
att finna alternativa subjektspositioner med feministisk potential (Brai-
dotti 2002:2–15). Det handlar om att söka subjektspositioner som re-
presenterar den andra av den Andra, istället för den Andra av den 
Samme. Väsentligt med dessa subjektspositioner är att de inte är sin-
gulära, utan multipla. Istället för fallogocentrismens strävan att tala om 
”den Andra” i singularis, vill Braidotti finna många olika subjektsposi-
tioner (Braidotti 1994:146–172). 

Braidotti knyter främst de feministiska figurationerna till kvinnor i 
fysisk bemärkelse. Här vill jag som tidigare anförts pröva att överskrida 
detta territorium, genom att liksom Britta Lundgren pröva att inkludera 
även alternativa manligheter270 i analysen, d v s även inbegripa den andre 
av den Samme. Jag vill med detta undersöka var gränsen för begreppet 

                                                     
270 Begreppet manlighet används, som tidigare påpekats, ofta för att beteckna det praktiska 
görandet av empiriska män, medan begreppet maskulinitet reserveras för symboliska repre-
sentationer. Denna användning är emellertid inte entydig. Britta Lundgren begagnar sig t ex 
av termen manligheter i bemärkelsen symboliska representationer i den ovan citerade arti-
keln om museer (1993). Detsamma gäller bruket av begreppen kvinnligheter och femininit-
eter. I det här sammanhanget har jag valt att använda begreppen manligheter och maskulini-
teter, samt kvinnligheter och femininiteter synonymt för att karakterisera den symboliska 
representationen som knyts till respektive kön i utställningen.  
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feministiska figurationer går. Med andra ord vill jag pröva att utvidga 
begreppet feministiska figurationer till att inkludera såväl alternativa 
femininiteter och maskuliniteter.

 Som nämndes i förra kapitlet liknar vissa begrepp varandra till form 
och stil och kan därför vara lätta att blanda ihop och vara svåra för lä-
saren att hålla reda på. För att öka läsbarheten har jag alltså valt att 
skriva de fallogocentriska formerna i både kursiv och fet stil – den
Andra/Andre av den Samme och den Samme – medan de alternati-
va formerna enbart skrivs med kursiv stil – den andra av den Andra och
den andre av den Samme.

Vad som betraktas som negativt och positivt förtjänar att diskuteras 
ytterligare. Helt entydiga och generella svar kan naturligtvis aldrig nås. 
Det som är negativt i ett sammanhang kan vara positivt i ett annat. Be-
greppen bär en ambivalens. Däremot kan de på skilda sätt ges en unge-
färlig bestämning.

Ett sätt att närma sig detta kan vara att betrakta en gestaltning ut-
ifrån sin specifika kontext. Det som kan tyckas obestämbart på en ab-
strakt nivå, blir ofta tydligare när det knyts till ett bestämt samman-
hang. I det här fallet innebär det att det blir viktigt att undersöka den 
konkreta utställningskontexten för att se vilka betydelser som privile-
gierats i produktionsarbetet (se Hall 1997/2001b: 228).  

Det positiva och det negativa är också beroende av vilken utsikts-
punkt som används. Aktuell här är en feministisk position där jag rela-
terar utställningens genusskript till fallogocentrismen. Vad som karak-
täriseras som negativt eller positivt blir med detta inte arbiträrt. Det får 
sin laddning i förhållande till den fallogocentriska matrisen. Fallogocen-
trismen kan sägas bli den kalibreringspunkt jag riktar skripten mot. 

När jag undersöker utställningen Hästen kommer jag inspirerad av 
Braidottis tänkande framför allt att pröva figurationsbegreppet på den 
här specifika empirin. Jag kommer att använda detta som prisma ge-
nom vilket det empiriska materialet bryts. Den här teorin blir ett red-
skap för att få syn på sådant som kanske inte omedelbart är synligt och 
gripbart (jfr Fornäs 1995:7).  

Jag är fullt medveten om att de som arbetat med utställningen san-
nolikt inte avsiktligt har applicerat hela eller inte ens delar av just detta 
genusteoretiska perspektiv i utställningsproduktionen. Inte desto mind-
re finner jag att det är både intressant och relevant att undersöka om 
och vilka feministiska figurationer som skulle kunna återfinnas här, ef-
tersom alternativa representationer med emancipatorisk potential – så-
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dana som verkar för att bryta en underordnad position och sådana som 
explicit identifierar platser för förtryck – ligger i själva hjärtat av det 
feministiska projektet, och torde vara möjliga att återfinna i någon 
form i snart sagt alla arbeten med en välgrundad genusinriktning (jfr 
Braidotti 1994:1f, 2002:1–15).  

Figurationsbegreppet kan alltså också ses som ett analytiskt verktyg 
för att ringa in och försöka precisera vilken typ av genusförståelse som 
varit rådande. Potentialaddade figurationer är alltså en positiv bejakan-
de kraft som går emot en fallogocentrisk ordning. Feministiska figura-
tioner med potentia innehåller också en utopisk dimension. Med andra 
ord handlar det om representationer av alternativa gestaltningar av 
kvinnligt/manligt och kvinnor/män med en emancipatorisk potential, 
representationer som potentiellt skulle kunna stärka underordnade 
gruppers ställning. Annorlunda uttryckt en gestaltning som ger makt åt 
underordnade grupper i ekonomiska, politiska, symboliska och/eller 
individuella sammanhang (jfr Gemzöe 2002:16–20; Braidotti 1994: 
118).271 Figurationer som däremot formats enligt den fallogocentriska 
ordningen är enbart fyllda med restriktiv potestas.

I följande analys kommer jag att fortsätta att ringa in och upprätta en 
karta över de rådande genusskript som finns i denna utställning. Min 
beskrivning och analys av utställningen Hästen kan ses som ett försök 
att synliggöra vad som betecknas som feminint och maskulint i detta 
sammanhang. Genom att i en utställning tilldela vissa delar av territori-
et konkreta och materiellt uttryckta maskulina särdrag och andra femi-
nina, skapas inte bara en uppdelning i det fysiska utställningsrummet. 
Liksom tidigare kan sägas att en mental karta konstrueras, där gränser 
sätts i en kulturell föreställningsvärld. Ett landskap byggs upp där en 
imaginär ordning tar plats, som jag kommer att sätta i förhandling om 
betydelse.

                                                     
271 En bestämning av de nivåer som framför allt bör vara föremål för förändring i det fe-
ministiska projektet kan göras på flera olika sätt. Hur bestämningen ser ut avgörs i hög grad 
av det specifika område som studeras och vilka frågor som ställs. Gemzöe talar t ex om 
ojämlikheten mellan könen på en politisk/ekonomisk, en familje-, en kulturell nivå samt en 
där våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor existerar. Denna indelning liknar i många 
stycken den jag använder ovan och de olika kategorierna kan sägas gå in i varandra. För 
den empiri jag här analyserar har emellertid de ovan nämnda beteckningarna varit mer 
fruktbara att tänka med. Andra indelningar har gjorts av t ex Braidotti, som uttrycker det 
som asymmetrier på den psykiska, konceptuellt språkliga och politiska nivån, vilket speglar 
den filosofiska tradition hon verkar inom.  
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4.1.3. Utställningen 
Det är lätt att föreställa sig att en utställning om hästens relation till 
människan med tyngdpunkt i det förgångna utan svårighet skulle kunna 
bli ett narrativ med stor dominans av manliga aktanter. I åtskilliga hi-
storiska berättelser om hästen är det relationen till mannen som foku-
seras. Framför allt kanske hästen har kopplats samman med militär 
verksamhet och jordbrukssamhället. Militären till häst (se t ex Felding 
1998; Järbe 1998) – inte minst i form av krigiska ryttarstatyer – och 
bonden med sin arbetshäst (se t ex Liljewall & Myrdal 1997) är med 
detta två tydliga ikoner i vårt historiskt imaginära. Ryttarstatytemat har 
också fångats upp av museet med en stor staty av Karl X Gustav till 
häst, som har sin permanenta plats framför huvudingången (Stavenow-
Hidemark 1998:119; Grahn 2005b:57ff). Hästen blir i dessa historiska 
narrativ en förlängning av mannens kropp.272 Ett verktyg i mannens 
hand och ett redskap. Militären, bonden och hästen får en naturaliserad 
förankring i en traditionellt manlig värld och passar in under samma 
kolumn i det fallogocentriska schema som styr det västerländska tän-
kandet. Båda ikonerna – militären till häst och bonden med sin arbets-
häst – kan ses som uttryck för det Irigaray kallar den Samme. Nu är 
det inte bara dessa berättelser som explicit återupprepas i utställningen 
Hästen, trots att detta finns med.

Även om alltså den traditionella berättelsen om mannen och hästen 
existerar, är det ändå klart märkbart att en vilja funnits att integrera be-
rättelser om kvinnors och flickors förhållande till hästen. Detta har 
synliggjorts på många platser i utställningen.

I de allra flesta montrar och i anslutning till föremålsarrangemang 
där människor finns omnämnda eller avbildade är för det mesta både 
kvinnor och män representerade. Utställningen förmedlar ett intryck av 
att producentgruppen verkligen försökt leta fram bilder och exempel 
där kvinnor är synliga. Till exempel finns ett stort porträtt av drottning 
Kristina till häst mitt i utställningen på en väl synlig plats. I avsnittet 
om hästen och transporter finns ett fotografi av två unga kvinnor från 
förra seklets början som arbetade på mjölkdiligensen och strax intill på 
en lavering från 1800-talet en flicka som förare av en hästskjuts. I en 
annan del presenteras exempelvis både en man och en kvinna som sa-
delmakare.

                                                     
272 För en utförlig diskussion om den förlängda kroppen se t ex Merleau-Ponty 
(1962/1981:152, 167, 177–179, 1999:118), Bengtsson (1993:76). 
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Det verkar också finnas ungefär lika många avsnitt där enbart kvinnors 
relation till hästen lyfts fram som de där bara män är närvarande. Även 
den yta som i dessa fall tilldelats varje grupp förefaller vara i det när-
maste lika stor.

I sin helhet är utställningen konstruerad i och omkring en stomme 
av kala grå metallrör från en byggnadsställning. Det gör att utställning-
en är genomsiktlig där den står i södra halvan av museets stora hall. 
Den syns från många håll i museet, både uppifrån gallerierna och från 
norra delen av hallen. Det här innebär också att stora delar av museet 
är synligt inifrån utställningen. Museibyggnaden och utställning kan sä-
gas stå i dialog med varandra.

Här kommer jag i allmänna ordalag att beskriva utställningens upp-
byggnad, med fokus framför allt på de delar jag kommer att behandla 
nedan. Till höger om ingången till utställningen finns en monter med 
symbolen för hela produktionen, en loka – del av en sele – med ett ja-
nusansikte. Den symboliserar den dualism som kännetecknar utställ-
ningen.273 Till vänster står en glasmonter med en träbit från en tröskel 
med en orm i. Ormar lades ”förr i tiden” ibland under tröskeln till stal-
let för att skydda hästen mot onda makter.  

Första delen inne i utställningen består av sex stora uppförstoringar 
på hästar, en gammal leksakshäst står i mitten runt vilken en mängd 
faktaskyltar om hästen är uppsatta. På den vänstra sidan av utställning-
en finns en valvmonter som handlar om hästar och transporter. På 
kanten till den är en utställningsskylt uppsatt med berättelsen om 
skjutsväsendet och ovan nämnda lavering från 1800-talet med en ung 
flicka som förare av en hästskjuts. I själva montern finns bland annat 
fotografiet av de två kvinnorna som arbetar med att kontrollera mjölk, 
som också omtalades ovan. 

Mitt emot på högra flanken av utställningen, på baksidan av bygg-
nadsställningsrören intill ett av de stora fotografierna på hästar, sitter 
ett foto av polishästen Utter i full kravallmundering. Fotot är litet till 
storleken och är vänt bort från utställningens mitt. Strax intill det finns 
en betydligt större bonadsmålning som föreställer Karl XII till häst 
som också vetter bort från mitten. Båda är vända mot den inbyggda 
valvmontern på höger sida. I den valvmontern finns krigets hästar 
symboliserade, framför står en gunghäst som tros ha tillhört Karl XII 

                                                     
273 Enligt uppgift i intervju med producenten.  
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som barn och en ledad häst för undervisning i dressyr, med berättelsen 
om den manlige dressyrmästare som konstruerat den ledade hästen. 

Bakom bonaden med Karl XII till höger i mittgången finns en mon-
ter med två sadlar, den ena rikt ornamenterad i guld och den andra en 
grovhuggen harnesksadel. På samma sida därefter en glasmonter med 
arkeologiska fynd uppdelade i en hälft med manligt konnoterade fynd 
med krigisk anknytning och andra hälften bestående av offerfynd som 
knutits till en kvinnligt konnoterad sfär. Därnäst följer en monter med 
ett par grova lådliknande stigbyglar och en liten nätt sandalettlik stigby-
gel för damer. Bakom den – bredvid krigets valvmonter – finns häst-
flickornas valvmonter.  

I mitten av utställningen intill montern med stigbyglarna står två tv-
monitorer med videoinstallationer med hästflickor. I mitten finns också 
den stora tavlan med drottning Kristina till häst, bredvid vilken en liten 
skulptur av Carl Milles är placerad som föreställer en amason som lyf-
ter framdelen av en häst. Bakom tavlan finns en praktvagn i guld, fram-
för vilken två små glasmontrar placerats, den ena med en kunglig krö-
ningsskål med en hästsko och i den andra finns museets grundares fars 
sporrar i silver. 

Snett till vänster efter praktvagnen kommer ett avsnitt om bröllop 
och hästar. En brudsadel i röd sammet utgör blickfång här. Därefter på 
baksidan av den förgyllda vagnen ett avsnitt som kallas ”Vardagsslitets 
hästar”. Längst bort till höger finns en avdelning som fått namnet ”Hem-
liga rummet”, där drömmar, begär, erotik och hästar tar plats. Längst 
bort till vänster finns en avdelningen om läkande och hästar, där bl a 
en fysiskt funktionsnedsatt flicka som rider finns på bild. Mer mot mit-
ten sitter här en serie fotografier av en kvinnlig hästmassör.

Hästen har producerats av Nordiska museet. Producentgruppen har 
bestått av en frilansande externt rekryterad producent, vilket också 
gäller formgivaren. Från museets fasta personalstyrka har en biträdande 
producent, en produktionsassistent, en utställningsassistent samt verk-
stadschefen kommit. Därutöver har en tillfälligt anställd utställningsas-
sistent varit knuten. En referensgrupp av sju sakkunniga från museet 
har även funnits. 

Genom att till yta såväl som till antal försöka nå en jämn fördelning 
av representationer av män och kvinnor tycks den här utställningen 
skilja sig markant från gestaltningarna i Månadens föremål. En explicit vil-
ja att synliggöra och integrera både kvinnors och mäns relation till häs-
ten verkar alltså ha varit närvarande. 
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Utställningen verkar också bära med sig ansatser som borgar för en ny-
anserad representation av kön, som öppnar upp tolkningsramarna för 
fler alternativ än den traditionella berättelsen tillhandahåller. I utställ-
ningen finns med andra ord inslag som skulle kunna tolkas som poten-
tiella feministiska figurationer, som ansatser med feministiskt emanci-
patoriska potentialer. En viktig del i detta kapitel blir därför att under-
söka de alternativa figurationer som utställningen kan sägas ha privile-
gierat för att se vilket innehåll de getts. 

Analys av utställningens poetik – alltså hur en utställnings olika delar 
förhåller sig till varandra – och vilka betydelser detta skapar, kommer 
också att vara väsentlig. I utställningen samsas föremål med videoin-
stallationer, bildspel, utställningstexter och tal. De olika delarna talar 
med varandra och påverkar tolkningar i olika riktningar. Frågan om hur 
representationerna skapats och satts samman med utställningens andra 
delar blir därför också betydelsefull. I det här sammanhanget kommer 
fokus inte att ligga på alla tänkbara betydelser en större eller mindre ut-
ställningsdel kan ha, utan med Stuart Hall ord de privilegierade betydel-
serna.274 Alltså de betydelser som utställningens delar sammantaget 
pekar mot. Den mening som föremål, texter, ljudåtergivningar och an-
nat sammantaget accentuerar.  

4.2. Femininiteter 

4.2.1. Drottning Kristina 
Mitt i utställningen, högt ovanför de andra artefakterna, tronar som an-
tytts, en gigantisk tavla med drottning Kristina till häst. Storleken och 
placeringen gör att detta är det allra första som syns på håll. Tavlan re-
ser sig över utställningen och verkar signalera vad som kommer att 
vara viktigt. Hästen är förstås central, men även bilden av kvinnan. Det 
antyder att en kvinnlig närvaro kommer att ha en framträdande plats i 
utställningen.

Förutom de betydelser som själva tavlan konnoterar, artikuleras ex-
plicit ett narrativ om en stark kvinna och skicklig ryttare. I audiogudi-

                                                     
274 Hall (1997/2001b:228). 
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en275 berättas att drottning Kristina var en mycket god och uthållig ryt-
tare. Enligt guiden gör samtida källor gällande att:

Hon är outtröttlig i lantliga göromål, så att hon sitter till häst tio 
timmar i sträck under en jakt. Köld eller hetta generar henne 
icke. Det finns ingen i Sverige bättre än hon som förstår att med 
en bösskula hejda en hare i loppet.

Beskrivningen liknar en amasons. Bilden av en kvinna som jägare växer 
fram. Hon har en fysiskt mycket stark kropp, är uthållig och framställs 
inte bara som vilken jägare som helst, utan den bästa i landet. Associa-
tionen till en amason förstärks i utställningen genom den keramik-
skulptur av Carl Milles som just föreställer en sådan, där en muskulös 
amason lyfter upp den främre delen av en häst på sina axlar. Skulptu-
ren har placerats strax intill den stora tavlan och på ungefär samma 
höjd.

Placering av Kristinaporträttet, Millesstatyn och därtill två videoin-
stallationer med hästflickor – som jag återkommer till – bildar i utställ-
ningsrummet en triangel. De utgör de bärande elementen runt vilket 
genusrelaterade tankar är tänkta att kretsa och sprida sig i utställningen. 
De ska signalera att genus tilldelats en central plats i utställningen. Det 
här är något som producenten poängterar vid ett flertal tillfällen. Det är 
alltså en medveten iscensatt intention som ligger bakom detta, med fo-
kus på genus. 

Även i Kristinaporträttets utställningstext finns antydningar som för 
tanken mot en stark kvinna inte bara i kroppslig bemärkelse, utan även 
mentalt. Kristina beskrivs där som en av historiens ”mest dådaktiga och 
färgstarka kvinnor”. Paralleller dras här till Alexander den store i vars 
spår hon väntas följa på sin häst med samma namn som den hellenis-
tiske härförarens.276 Här lyfts en kvinna fram som gör sitt eget val och 
går sin egen väg. En kvinna som inte väljer det som förväntas av hen-
ne, utan följer sin längtan efter frihet.

En fängslad falk med en röd huva som täcker ögonen finns med på 
bilden. Den får i utställningstexten stå som metafor för drottning Kris-
tinas längta efter frihet och ljus. Bland de bojor som Kristina ansetts ha 

                                                     
275 Som förut nämnts, en bärbar ljudåtergivningsapparat med hörlurar som ger fördjupad 
kunskap kring de olika avsnitten när besökaren aktiverar den. 
276 Bukefalos var ursprungligen namnet på Alexander den stores häst. Namnet används 
också som metafor för en ståtlig springare. Se t ex Nordisk Familjebok, tredje upplagan 
1945:205.
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burit, fanns förväntningarna på att hon skulle gifta sig med sin kusin, 
den blivande kung Karl X Gustav och skaffa en tronarvinge. Men 
drottning Kristina ville inte ingå äktenskap. Att underordna sig en an-
nan människas vilja sägs ha varit henne främmande (Österberg m fl 
1990:206ff). Hon följde istället sina egna begär. Hon lät sig inte be-
gränsas av förväntningar och krav som andra ställde på henne, utan 
bröt bojorna. Drottning Kristina vägrade med detta att finna sig i en 
traditionellt kvinnlig position. Äktenskap och barn verkar inte ha varit 
en del av hennes strävan. Hennes längtan och begär ägde ett annat in-
nehåll.

Porträttet av drottning Kristina, Carl Milles gipsfigur av en amason och videoverken med hästflick-
orna utgör utställningens centra från vilket frågor om genus tar sin utgångspunkt. Foto: Wera 
Grahn.

I det ovan beskrivna sammanhanget kan tavlan med drottning Kristina 
fungera som en feministisk figuration. Den går i flera hänseenden emot 
de kulturellt imaginära innebörderna om vad kvinnor kan och bör göra. 
Det här öppnar upp för möjligheten till nya läsningar som skulle kunna 
bryta det gamla tankemönstret från de klassiska berättelserna, överskri-
da gränserna för det könsnormativa och skapa en representation av en 
femininitet som rymmer potentia.

Med den centrala och framträdande platsen som Kristinatavlan intar 
kan den också ses som ett nav kring vilket andra bilder av starka kvin-
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nor som ridit kan utgå. Runt omkring finns flera andra exempel. I en 
valvmonter snett nedanför till höger om Kristina representeras andra 
historiska kvinnor som ridit. Här finns den Heliga Birgitta gestaltad när 
hon red in i Rom. Här får vi också möta Linde Klinckowström von 
Rosen som på 1920-talet red på sin häst Castor genom Europa ner till 
Rom, likt de båda omnämnda föregångarna. Hon beskrivs som en vil-
jestark, orädd och självständig kvinna som följde drottning Kristinas 
spår.

En genealogisk berättelse om ridande historiska kvinnor från Nor-
den är uppbyggd. Här finns bilder på ridande kvinnor hämtade ur Ola-
us Magnus Historia om de nordiska folken från 1555. Här finns också en 
vikingatida drottning, Osebergsdrottningen från Norge, i vars grav 
bland annat 15 hästar, sadel och ridpiska återfunnits. I en monter strax 
intill framhålls hästens närvaro i kvinnors värld redan under bronsål-
dern med hjälp av arkeologiska fynd. En bronsålderskvinnans bältes-
väska har vid utgrävningar på Gotland återfunnits tillsammans med 
hästutstyr.

Alla dessa exempel visar hästars närvaro i kvinnors liv mycket långt 
tillbaka i historien och skapar tillsammans en motbild till den rådande 
historiskt imaginära bilden av Mannen och hästen. Gestaltningarna där 
kvinnor och hästar kopplas ihop historiskt, bildar sprickor i föreställ-
ningen om Mannens primat över hästen. Den fallogocentriska berättel-
sen som satt mannen och hästen i centrum blir inte längre lika självklar. 
Representationerna av kvinnors närvaro i hästens historia startar en 
förhandling om historisk betydelse. Ett mellanrum verkar ha öppnats 
där en annan historia kan skrivas (jfr Braidotti 1994:7). Den fallogo-
centriska betydelseekonomin ger intryck av att vara bruten till förmån 
för feministsiska figurationer med potentia.  

4.2.2. Från mäktig drottning till abdikerad 
Ovanstående läsning inkluderar emellertid bara några komponenter av 
den historia som konstruerats kring porträttet av drottning Kristina. 
Vad händer med berättelsen om synfältet vidgas? Hur är utställningens 
poetik uppbyggd? Vilka privilegierade betydelser pekar delarna på 
sammantaget? Vid en närmare granskning som inkluderar mer av kon-
texten blir bilden av en alternativ kvinnlighet med potentia inte lika en-
tydig. Här finns ytterligare berättelser som sätts i spel.  
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De delar som lyfts fram ovan utgör i själva verket bara en mindre del 
av avsnittet. Den tryckta utställningstexten handlar vid ett närmare be-
traktande inte huvudsakligen om drottning Kristina som representant 
för en alternativ kvinnlighet. Istället för att koncentrera texten på hen-
nes relation till hästar har narrativet explicit siktat in sig på något annat 
som ligger utanför utställningens egentliga fokus. Berättelsen handlar 
framför allt om hennes abdikation från den kungliga tronen. Samma 
fokus har den tillhörande berättelsen i audioguiden. Bilden är, säger 
speakerrösten, inte en realistisk avbildning av hur det såg ut när Kristi-
na kom ridande. Den har en berättelse med ett hemligt budskap till den 
spanske kungen Filip IV, ett budskap som ska ge honom vinkar om att 
Kristina snart kommer att abdikera. Fokus sätts här med andra ord på 
att hon kommer att lämna den offentliga arenan och som kvinna träda 
tillbaka. Lämna sin position som makthavare. Det är detta som framför 
allt kommer till uttryck i den manifesta strukturen. 

Kvinnor och makt har alltid betraktats som en anomali, och kanske 
särskilt när det gällt kvinnligt innehav av tronen. Så var det också på 
drottning Kristnas tid. Hon var ifrågasatt som kvinnlig regent. Att styra 
landet är inte och har heller inte varit en oomtvistad position för kvin-
nor (Tegenborg Falkdalen 2003). Kvinnor har, som tidigare diskuteras, 
i en fallogocentrisk betydelseekonomi på ett givet sätt placerats i en 
icke-offentlig sfär, som kännetecknats av avsaknad av politisk och of-
fentlig makt. Så sker även i denna utställningstext. Det är abdikationen 
och en kvinna som träder tillbaka som iscensätts. 

Men att abdikationen får stå i centrum skulle emellertid också kunna 
förstås på ett annat sätt. När drottning Kristina avsade sig tronen och 
vände till Rom, förflyttade hon sig samtidigt till en plats där en kvinna 
med förmögenhet och namn kunde leva ett liv som var så fritt som det 
överhuvudtaget var möjligt för en 1600-talskvinna att leva (Hirdman 
1992/2004:154). Detta gällde kanske särskilt i intellektuell bemärkelse. 

I ljuset av detta kan utställningens fokusering på abdikationen läsas 
som ett metaforiskt uttryck för drottning Kristinas längtan efter ett liv i 
större frihet, vilket ett liv i Rom kunde erbjuda henne som kvinna. Ett 
problem med denna tolkning är emellertid att texten aldrig explicit lyf-
ter fram kvinnors underordnade ställning och inte heller tydliggör att 
kontinenten på flera sätt erbjöd ett friare liv för en 1600-talskvinna 
med rikedom och berömmelse, än Sverige. Och att detta även gällde 
för en kvinnlig regent.
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Genom att texten inte fokuseras på det, utan på att drottning Kristina 
avsäger sig tronen, återställs den norm som varit rådande på regentom-
rådet. En maktens norm som i allt väsentligt har varit manligt och ra-
tionellt präglad. En anomali verkar ha försvunnit ur den svenska histo-
rien och ordningen vara återställd.

Porträttet av Kristina och hästen blir tillsammans med utställnings-
texten och audioguidens berättelse aldrig den ikon som med skärpa lyf-
ter fram ett starkt samband mellan kvinnor och hästar, som skulle ha 
kunnat fungera som avstamp för en berättelse om hästens transforma-
tion från manligt attribut till kvinnligt – från manlig militär- och skogs-
brukshäst till kvinnlig ridhäst. Det blir inte en feministisk figuration 
med emancipatorisk potential med en alternativ berättelse. Istället för-
stärks uppfattningen om Kvinnan som ger efter för sina begär. Bilden 
blir ett nostalgiskt tillbakablickande på en tid när maktordningen blev 
återställd och män och offentlighet återigen hörde ihop. Narrativet 
verkar framför allt handla om kvinnors traditionella, naturliggjorda po-
sition i förhållande till makten. Ett skript som i allt väsentligt känne-
tecknas av brist på offentlig makt, så även här.  

Att den största och mest iögonfallande gestaltningen av ridande 
kvinnor i historien inte fungerar fullt ut som alternativ feministisk re-
presentation spiller över på de andra gestaltningarna och gör att inte 
heller de blir skarpa. Till detta kommer att valvmontern – där huvudde-
len av dessa är placerade – ligger i utställningens ytterkant och skyms 
av andra montrar och byggnadstekniska detaljer. Därtill är bildåtergiv-
ningarna av de ridande kvinnorna förhållandevis små och svartvita. 
Tillhörande texter är så sparsamma på information om kvinnorna, att 
inte heller de förmår att bygga upp starka alternativa representationer.
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 Den inbyggda hästflicksmontern skymtar bakom byggnadstekniska detaljer. Foto: Wera Grahn. 

Bild, text och ljud förstärker alltså varandra och leder mot en ideal läs-
art som exkluderar många andra tolkningar, däribland den potentiafyll-
da som antyddes ovan. Med andra ord skapar utställningens poetik här 
en betydelseekonomi som styr in besökaren mot en privilegierad önsk-
värd läsning, som befäster de kulturella bilderna av kvinnors underord-
nande – figurationerna fylls ut med restriktiv potestas.

4.2.3. Hästflickorna
Även om de narrativ som skapats kring tavlan av drottning Kristina 
blir svåra att läsa som en tydlig feministisk figuration, innehåller ut-
ställningen andra intressanta ansatser. Här finns inte bara historiska re-
presentationer av kvinnor och hästar som hör hemma i en tid som lig-
ger långt tillbaka, utan även sådana som ligger nära vår egen tid. Intill 
Kristinaporträttet finns de nutida ridhästflickorna företrädda, dels 
framställda i två videoinstallationer producerade av konstnär Pernilla 
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Zetterman, dels i en valvmonter strax bredvid. Inledningsvis kommer 
videoverken att undersökas, valvmontern återkommer jag till lite längre 
fram.

Videoinstallationerna är skapade som konstverk oberoende av ut-
ställningen på Nordiska museet. De ingick ursprungligen som delar i 
separatutställningen Närheten och Makten som tidigare i sin helhet ställts 
ut på galleri såväl som konsthall.277 Där var stallet som ett socialt kodat 
rum för hästflickor i centrum. Videoverken visades då som stora pro-
jektioner i ett videorum. Fotografier ingick även i utställningen och 
formade tillsammans med videoinstallationerna en helhet.

I Hästen ingår inga av fotografierna men väl tre videoverk, varav de 
två som är placerade strax nedanför Kristinaporträttet kommer att ana-
lyseras här. Den tredje videon kommer att undersökas närmare lite 
längre fram tillsammans med den kontext den placerats i. Videoverken 
har alltså tilldelats ett mindre omfång än de hade i ursprungsutställ-
ningen och är inte heller som förut exklusivt i centrum, utan en liten 
del i en stor utställning med fokus på annat. Istället för stora projektio-
ner i ett videorum visas de här på tv-monitorer som byggts in i svarta 
lådor.

Två sådana svarta lådor finns alltså snett nedanför Kristinatavlan. 
Där visas två svartvita filmer med hästflickor i alla rollerna. Här finns 
ingen man närvarande. Detta är flickornas exklusiva värld. Här är det 
de som är i centrum. Precis som i separatutställningen Närheten och 
Makten är det stallet som ett särskilt universum för flickor som konst-
när Pernilla Zetterman velat fokusera även här. I en av mina intervjuer 
med henne utvecklar hon detta och berättar att just på det sättet funge-
rade stallet för henne under uppväxten:

– Ja, man behövde inte vara bäst i skolan eller ha rätt frisyr eller 
rätt kläder. Man kunde vara den man var. 

– Ett eget rum eller så? Är det, det vi pratar om? frågar jag. 

                                                     
277 Separatutställning på Galleri CFF/Centrum för Fotografi i Stockholm 2003 och Mid-
landa konsthall 2003, Galleri Stockselius, Skövde 2003 och Galleri Björka, Oslo 2003. 
Därutöver som del av större konstutställningar Ny Svensk Fotografi, Hasselblad Center, 
Göteborg 2004 Instabilt, Kulturhuset, Stockholm 2004, Konstfeminism, Bildmuseet, Umeå 
2005 och Dunkers kulturhus, Helsingborg 2005.  
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– Ja, precis! /.../Att man fick möjlighet att ta plats trots att 
man var tjej, utan att skrika högst. Och att det fanns en plats för 
tjejer att vara. 

Stallet beskrivs som ett flickornas frirum. En värld där de inte behöver 
förhålla sig till killar. En plats för flickor att vara flickor på (jfr Rost-
gård 2002:82). Detta skulle kunna ses som ytterligare ett exempel på 
det mellanrum som Braidotti talar om, där en annan historia än den 
gängse kan skrivas in. Stallet blir ur detta perspektiv en plats där flick-
orna tillåts inta rummet på sina egna villkor. En plats där fallogocen-
trismen inte styr, utan där det andra av den Andra skulle kunna få fäste. 

Även utställningstexten till videoverken lyfter fram hästflickornas 
styrka, kontroll och överordnade position i förhållande till hästen, vil-
ket också styr läsningen mot en annan bild av flickor än den traditio-
nella:

Varje hästtjej måste lära sig att bemästra den stora kraftfulla 
hästkroppen. Att rida handlar i stor utsträckning om att över-
ordna sig en annan varelse. Hästen måste lyda: Hos ryttarinnor-
na finns en stark vilja att ta kommandot och bibehålla kontrol-
len över både sin egen kropp och hästens.  

Denna utställningstext, som är skriven av konstnären, beskriver en 
stark hästtjej som lärt sig att ta befälet och behärska och kontrollera 
den stora hästkroppen. Hon har lärt sig att överordna sig, till skillnad 
från den traditionellt underordnade position kvinnor oftast tilldelats.
Flickorna i videoverket bär alla en allvarlig min som ger ett intryck av 
stark koncentration och seriositet. Här handlar det inte om lek. Det här 
är allvar. Flickorna blir i berättelsen hästens huvud och hästen förläng-
ningen av flickornas kroppar. Hästen sträcker ut flickans vilja och 
kropp i rummet, på ett sätt som liknar de förut presenterade kulturellt 
imaginära manligt kodade bilderna av militären till häst och bonden 
med sin arbetshäst.

Denna framtoning har likheter med den bild av hästflickan som 
Anne Hedéns, Moa Matthis och Ulrika Milles ger i sin bok Över alla 
hinder (2000). Denna kom enligt producenten in i slutskedet av produk-
tionen av utställningssynopsis och citat ur boken klipptes visserligen in 
i synopsen, men kom inte att integreras explicit i utställningen. I boken 
mejslar författarna fram en bild av hästflickan som en kentaur: 
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Hon erövrar en identitet som inte ryms innanför de gränser kultu-
ren drar upp för vad en flicka och kvinna bör och inte bör vara. 
Hon är en hästflicka, en kentaur. (2000:8)

Den traditionella bilden av kentauren som ett mansdjur får här en an-
nan innebörd. I den antika figuren intar mannens förnuft hästens 
kropp och omformar den (Cooper 1990:93). Det skulle kunna ses som 
en symbol för mannens tämjande av hästen. Men här har hästflickorna 
tagit över. Kentauren tas i besittning av dem och betydelsen omför-
handlas. En hästflicka i kentaurens skepnad tar plats i det kulturellt 
imaginära. Detta ger en tydligt alternativ potentialaddad bild av det 
kvinnliga, som bryter mot reducerande stereotyper. Videoverken skulle 
kunna fungera som en sådan feministisk figuration med emancipatoris-
ka potentialer. Istället för porträttet av Kristina kan hästflickorna i 
denna läsning tjänstgöra som plattform för konstruktion av feministis-
ka figurationer.  

Men vid en närmare granskning av videoverken blir dessa tolkningar 
inte längre lika givna. Möjligheter till läsningar blir fler. På den första 
skärmen syns visserligen en ridmanege fylld med flickor. Men på bil-
derna finns inga levande hästar. Flickorna har istället var sin käpphäst. 
De använder dessa precis som om de vore riktiga och utför tålmodigt 
alla moment precis som om det vore en vanlig ridlektion.  

Den andra monitorn visar samma manege, men med ett annat inne-
håll i bild. En flicka står i mitten och håller ett ridspö i ena handen och 
en lång tygel i den andra. Jag stannar till och väntar att snart få se häs-
ten som är bunden vid tygeln. Strax blir andra ändan av remmen synlig. 
Men här finns ingen vanlig häst, utan en flicka i samma ålder som hon i 
mitten. Hon är bunden runt midjan. Lydigt springer hon runt manegen.  

Bilden är ambivalent. Å ena sidan är flickan i mitten en flicka i över-
ordnad position. Hon är den som leder och bestämmer situationen. Å 
andra sidan rymmer scenen den andra flickans underordning. Det förut 
antydda frirummet verkar inte vara fritt för alla som vistas i det. Under 
intervjun med konstnär Pernilla Zetterman framkommer att tanken på 
stallet som frirum för flickor visserligen funnits med i processen, men 
att det inte getts en förstaprioritet här. Andra aspekter har privilegierats 
när det gäller just dessa installationer, vilka jag strax återkommer till.  

I ljuset av detta blir den nyss gjorda läsningen med hästflickan som 
kentaur förändrad. Bilderna som visas i tv-monitorerna framställer inte 
flickorna som starka tjejer som kontrollerar de stora levande djuren. 
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Text och bild krockar i en ambivalent och svårtolkad förening, som 
både riktar tanken mot det negativa, mot underordning och förkrymp-
ning, och mot överordning och makt.

Men videoverken skulle kunna tolkas som ideologikritiska iscensätt-
ningar av kön med en subversiv potential, möjligen med en ironisk 
klangbotten. Båda filmerna skulle kunna ses som välfunna exempel på 
hur man med hjälp av Brechts Verfremdungseffekt kan leverera en 
samhällskritik som överskrider stallets väggar. En kritiskt granskande 
historieförståelse bygger i hög grad på förvrängningar och tillspets-
ningar (Brecht 1953; Adolfsson 1987:187f). 

Text och bild skulle med den här tolkningen tack vare sina olikheter 
kunna skapa en brechtsk Verfremdungseffekt som tydliggör en kritisk 
dimension (Brecht 1953:42–48, 1975:100). Sekvenserna skulle i denna 
läsning kunna stå som symbol för en generell kritik av kvinnors under-
ordnade ställning i vårt samhälle. Käpphästflickorna blir med ett sådant 
synsätt en metafor för kvinnors generella underordning i vårt samhälle. 
Och den bundna flickan som springer runt, runt i evighetscirklar skulle 
kunna symbolisera historiens upprepning av denna underordning 
och/eller beteckna svårigheten med att komma ur en asymmetrisk ob-
jektifierad maktsituation.

Filmerna skulle med denna infallsvinkel kunna fungera som kritiska 
synvändor i brechtsk anda, där ett plötsligt främmandegjort inslag sät-
ter fingret på andra missförhållanden. Hästflickorna kan med detta för-
stås som uttryck för feministiska figurationer fyllda med potestas, som 
identifierar och synliggör en plats där förtryck härskar. Detta blir ett 
första steg på vägen mot att motståndsstrategier ska kunna utarbetas. 
Där kan en position, som alltså vid en första anblick kan tyckas vara 
enbart negativ, transformeras till en där potentia får utrymme. I denna 
mening finns alltså öppningar för alternativa feministiska figurationer. 

4.2.4. De rörliga hästflickorna 
Ovanstående tolkning skulle vara möjlig om det inte vore för vissa om-
ständigheter som gör det svårt att anlägga en sådan läsart. Texten som 
hör ihop med montrarna är, som berörts, hållen i en strikt socialrealis-
tisk ton. Här betonas flickornas seriösa inställning till sitt käpphäst-
ridande:

För den som inte är väl förtrogen med hästsport och stallkultur är 
det lätt att tolka bilden som en tillfällig lek. Följer man den drygt 
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tio minuter långa videon blir det tydligt att den utförs med största 
allvar och koncentration. Vändningar, tempoväxlingar och 
dressyrmoment: allt från en vanlig ridlektion finns med.

Här finns en allvarsam klang närvarande. Den ger inte utrymme för 
tolkning av detta utställningsavsnitt som vare sig en kritisk eller ironisk 
kommentar till samtiden. Här verkar både text och bild styra den privi-
legierade läsningen åt ett annat håll än den subversiva tolkningen ovan.  

Vid produktionen visar det sig att Brechts Verfremdungseffekt inte 
medvetet använts som utställningsstrategi i denna presentation och inte 
heller finns som ansats någon annanstans i utställningen, enligt produ-
centen. Tonen saknar så gott som genomgående tillspetsningar och 
ironiska förvrängningar hela utställningen igenom.278

Videoinstallationerna som brechtska synvändor är alltså inte ett per-
spektiv som privilegierats. De utgör i det här sammanhanget med andra 
ord inte en kritik mot kvinnors generella underordnade ställning i sam-
hället. Verfremdungseffekter verkar för övrigt överlag vara ett sällan 
utnyttjat grepp både i historiska och kulturhistoriska museiutställningar 
i allmänhet (Adolfsson 1987:12, 67).

Som nämnts ovan har fokus inte heller medvetet legat på stallet som 
flickors egna frirum. Detta kan förstås utifrån att filmerna är gjorda i en 
annan kontext än denna utställning. Scenerna är inte tillrättalagda av 
konstnären Pernilla Zetterman, utan är delar av de ordinarie aktivite-
terna i det stall där filminspelningarna skett. När hon fann platsen där 
scenerna utspelas, var det framför allt känslor från hennes egen barn- 
och tonårstid som väcktes till liv. Det är konstnärens egen erfarenhet 
av stallets betydelse som iscensätts.  

Lite längre fram i intervjun klarnar bilden av innehållet i den bety-
delse som sätts i spel i det här sammanhanget. Konstnären berättar: 

– Allting blev så starkt på nåt sätt och jag började tänka på mig 
och min syster. Lekarna man gjorde. När man lekte ponny-
klubb. När man var ridlärare själv, jag var jättehård, verkligen. 
Longerade och byggde hinderbanor. Grannbarnen fick hoppa på 
tid. Det var väldigt hårt, hierarkierna som fanns mellan de yngre. 
Och hur jag försökte tukta de äldre killarna – som var lite äldre 
än mig. 

                                                     
278 Undantaget är en korv tillverkad av hästkött i en monter vars nedre halva iklätts skinnet 
av en häst där manen sitter kvar. Det är enligt producenten det enda exemplet i hela utställ-
ningen som möjligen skulle kunna sägas ha ett medvetet kritiskt förhållningssätt med iro-
nisk underton eller kanske snarare provokativ ton. 
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Makthierarkierna har varit centrala här. I citatet finns maktrelationer 
mellan könen närvarande när hon talar om hur hon försökte tukta de 
äldre grabbarna i kvarteret. Men varken i videoverkens enskilda ge-
staltning eller i den omgivande utställningskontexten finns den i rela-
tion till fallogocentrismen omvända maktrelationen till killarna närva-
rande. I utställningen laddas betydelsen på ett annat sätt eftersom tan-
ken på makthierarkier mellan könen inte görs explicit. Däremot kvar-
står tanken på makt och hierarkier, men bara på en maktordning flick-
orna emellan. Detta blir särskilt tydligt när vi lite längre fram i intervjun 
talar om videon med flickorna med käpphästarna, där en av flickorna 
agerar ridlärare och de andra uppträder som elever med käpphästar. 
Konstnären Pernilla Zetterman berättar om det sammanhang som 
flickorna hon filmade befann sig i:

– De hade verkligen tydliga hierarkier och ordningsregler. Det 
var inte bara så enkelt att vem som helst var ridlärare. Utan en 
av tjejerna hade blivit utsedd av den före detta ridlärartjejen som 
slutat. Hon hade flyttat och överlåtit tjänsten. 

I videoverken blir det alltså de inbördes makthierarkier som råder mel-
lan flickorna i stallet som dominerar. Intrycket av att det i utställningen 
enbart handlar om enkönade maktrelationer förstärks av en ljudinstalla-
tion som också ingår i konstnärens produktion. Den är helt okommen-
terad och placerad för sig bredvid ridhästflickornas valvmonter och 
kan höras om audioguiden aktiveras. Den röst som hörs är en kvinnas. 
I en av intervjuerna får jag veta att hon är ridinstruktör och leder en 
ridlektion. I dessa samtida stallmiljöer är det alltså bara makthierarkier-
na mellan representanter för det kvinnliga könet som lyfts fram och 
denna värld har bara med tre sorters aktanter: flickorna, den kvinnliga 
instruktören och hästen.

I det här sammanhanget kan det vara intressant att reflektera över 
kopplingen mellan kvinnan/flickorna och djuret. I de traditionella fal-
logocentriska berättelserna länkas ofta kvinnor och djur till samma ko-
lumn som ”den andre” och natur i motsats till män som länkas till kul-
tur, förnuft, rationalitet o s v (se t ex Shoemaker 1994:321; Pearce 
1997:29; Bryld & Lykke 2000:7f, 15 och Ravin 2000:14). Kvinnan och 
Djuret blir uttryck för de Andra av den Samme, medan Mannen och 
Kulturen står för den Samme. De blir kategorier i fallogocentrismens 
system av till synes evigt binära oppositioner, som alltså fortfarande in-
fluerar berättelser som förs fram på många kulturhistoriska och histo-
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riska museer i Västeuropa (Schoemaker1994:322; Pearce 1997:29; Ra-
vin 2000:14).

Om vi undersöker den separata ljudinstallationen med den kvinnliga 
ridinstruktörens röst närmare, kan tolkningen föras vidare. Å ena sidan 
skulle denna auditiva återgivning i sin enskildhet kunna uppfattas som 
en feministisk figuration. Här lyfts en yrkeskvinna fram som verkar ha 
en ledande position inom sitt område. Hon förefaller vara kapabel att 
styra och kontrollera allt inom syn- och hörhåll.

Visserligen tycks den kvinnliga ridinstruktören styra ridhästflickorna 
med en röst i ett skrikande, befallande och högt tonläge. En röst som i 
det kulturellt imaginära för tanken till en manlig militärisk ordning. Det 
skulle ändå kunna läsas som en feministisk figuration med hjälp av t ex 
Judith Halberstams diskussion om kvinnlig maskulinitet i Female Mascu-
linity (1998). Den kvinnliga maskulinitet som här kommer till uttryck 
skulle kunna ses som en medveten kritisk konstruktion som denaturali-
serar en förgivettagen Maskulinitet (Halberstam 1998:255). Halberstam 
identifierar denna typ av maskulinitet som en iscensättning av en viss 
typ av drag-king, som accentuerar och överdriver både macho- och 
butchkaraktären i sitt scenframträdande. Denna gestaltning blir genom 
överdriften parodisk, enligt Halberstam, vilket ifrågasätter föreställ-
ningen om en ”naturlig” länk mellan maskulinitet och misogyni.279 Be-
tydelsen av begreppens koppling till en strukturellt patriarkal kontext 
med mannen som norm blir på så sätt tydlig. Ridinstruktören skulle 
kunna ses som exempel på en sådan macho-butchkaraktär som just ge-
nom ett överdrivet parodiskt uttryck – hyperbol – sätter sökarljuset på 
samhällets patriarkala strukturer. Med Tiina Rosenbergs uttryck kan 
butchkaraktären uppfattas som ett hot mot patriarkatet genom att ”ko-
lonisera maskulinitet” och visa maskuliniteten som stil (Rosenberg 
2002/2003: 76, 79).

En sådan tolkning ligger i linje med den Verfremdungseffekt som ti-
digare diskuterats, vilket försvårar en sådan läsning, eftersom det är ett 
utställningsspråk som den här utställningen uttryckligen saknar. Det 
finns inte heller något annat, som t ex en text som skulle kunna hjälpa 
till att styra in läsningen av ljudåtergivningen i en sådan riktning. I den 
här kontexten får ridinstruktörens dompterande, dominerande, kon-
trollerande och beordrande röst snarare en annan betydelse. Ljudinstal-
                                                     
279 Jfr Tiina Rosenberg som uttrycker butchighet som: ”… en förklädnad vars bärare öp-
pet förklarar sig som en genus- och sexualpolitisk krigare.” (Rosenberg 2000:156). Se även 
Rosenberg (2002/2003:80). 
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lation kan istället ses som uttryck för en spegling av Mannens röst, den
Andra av den Samme, en spegelbild som liknar Mannen, men aldrig 
förmår att bli något annat än just en reflektion (Irigaray 1974/1985 och 
1977/1985; Braidotti 2002:22–28).280 Istället för den potentia som 
finns inneboende i den andra av den Andra verkar den musealt imaginära 
hästkvinnan formas till ett tecken för den Andra av den Samme. Den 
reducerande, negativa makten potestas utan en feministisk koppling 
verkar helt ha tagit kommandot över representationerna.  

De inomrelationella maktförhållandena mellan flickorna och kvin-
nan och länkningen till djuren i stallet är det som det sammantagna sö-
karljuset ger intryck av att riktats mot. Den antydan till fokus på flick-
ornas kontroll och förmåga att behärska hästen – en potentiabemängd 
feministisk figuration – som utställningstexten i sin enskildhet tycktes 
ge uttryck för, får sett i sin kontext en underordnad betydelse. 

4.2.5. Den otydliga hästflicksrevolutionen 
Men utställningen rymmer fler gestaltningar där nutida hästflickor är i 
fokus. Vad händer om synfältet vidgas ytterligare till dessa? Generellt 
kan hästens transformation från manligt redskap till kvinnligt uppfattas 
som den obetingat största omdaningen i hästens historiska relation till 
människor. Detta betecknas ibland som hästflickornas revolution (Mil-
les 2003:1). Den omdaning som skett när kvinnorna tog över männens 
forna revir, påtalades under invigningsceremonin av museets kvinnliga 
styresman:

– Länge så var hästen mannens vän. En vän i arbete och fritid. 
En vän i krig och även i fred. Nu är det kvinnorna och flickorna 
som har tagit över i stallarna. Och nu är ridsporten en mycket 
stor kvinnoidrott. Fler och fler sysslar med hästar.  

Att det tas upp i invigningstalet och att det därtill är museets styresman 
– den person som formellt har det yttersta ansvaret för museet inklusi-
ve utställningar – som säger detta, ger intryck av att det är väsentligt. 

                                                     
280 Jfr Losnedahls (1993:29) analys av en norsk utställning från 1992 om bruk och miss-
bruk av alkohol, där kvinnor med hög alkoholkonsumtion förklaras vara sådana som har 
gått in på mäns rollområde och övertagit mäns karriärmönster. Utställningstexten ackom-
panjeras av ett fotografi på en maskulint klädd yrkeskvinna. Det kan ses som ännu ett var-
nande exempel på vad som händer när kvinnor ger sig utanför den privata sfären, som jag 
tidigare gett exempel på i analysen av Månadens föremål. 
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Det skapar förväntningar på vad utställningen ska handla om, vilka 
budskap som privilegierats.

Men hur förhåller sig detta till de meningsskapande praktiker som 
blir tydliga inne i museet i själva utställningen? Där verkar kvinnornas 
nutida dominans i hästens värld vara starkt underkommunicerad. I 
stort sett finner jag bara två korta meningar i hela utställningen där det-
ta explicit berörs. Dessa återfinns i audioguiden som aktiveras vid den 
valvmonter som representerar hästflickornas värld: 

Från 1800-talet och fram till vår egen tid förändras förhållandet 
mellan människan och hästen. Från att ha varit mannens arbets-
redskap har hästen blivit kvinnans fritidssysselsättning. 

Det här temat kommer alltså bara fram i en enda ljudåtergivning inne i 
utställningen, vilken besökaren själv måste leta sig fram till genom att 
aktivera audioguiden och den sensor som är knuten till just denna 
plats. Mot bakgrund av detta ter det sig inte längre självklart att denna 
information prioriterats, utan snarare marginaliserats. 
Hästflicksrevolutionen, den utifrån ett västerländskt perspektiv sett 
största och historiskt sett sannolikt snabbaste förvandlingen av hästens 
relation till människor, verkar nästan inte alls finnas med. Den saknar 
både tydlig konkret gestaltning och artikulation i utställningen. 

Intressant att lägga märke till är de små markörer med hjälp av vilka 
hästens relation till kvinnor och flickor tycks motas in i det privatas 
hägn. Betydelsen verkar ha förskjutits från betoning av en manligt 
arbetsmässig relation till en kvinnlig fritidssyssla. Hästen har 
naturligtvis använts av båda könen såväl i arbete såväl som fritid, vilket 
är något jag återkommer till. Här vill jag ändå uppmärksamma denna 
förskjutning i museinarrativ. Det återfinns t ex i styresmannens tal i 
förra citatet, där mannens relation till hästen förvisso vid ett tillfälle 
vidrör fritiden, men där narrativet huvudsakligen är inriktat på 
mannens arbetsrelation. Kvinnorna och flickorna sysslar däremot med 
hästar. Det är samma mönster som upprepas, som jag förut beskrivit i 
förhållande till Månadens föremål (jfr även Lövkrona 1999:32ff). Även i 
citatet närmast ovan beskrivs att det forna arbetsredskapet med 
kvinnans inträde på arenan har förvandlats till en ”fritidssysselsättning”.281

En omvälvande process verkar ha transformerats till ett stillsamt nöje 

                                                     
281 Jfr Porter (1991a:112) som beskriver hur allt tal om kvinnligt arbete är exkluderat från 
iscensättningen av ett brittiskt sällskapsrum i Castle Museum i York. Det enda som kvinnor 
explicit sägs göra där är att brodera, vilket beskrivs som deras tidsfördriv.  
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att fylla ut ledig tid med. En marginaliserings- och 
neutraliseringsprocess av en stor förändring ger intryck av att ha skett i 
museiberättelsen, med hjälp av små språkliga markörer som omärkligt 
tycks förflytta betydelsen av kvinnors och flickors hästrelationer till 
mer obetydliga nejder.  

Att flickors ridintresse förminskas och görs perifert är inte bara 
utmärkande för detta museala narrativ. Det är en del av en större 
berättelse. Anne Hedén, Moa Matthis och Ulrika Milles har i boken 
Över alla hinder (2000:7f) lyft fram marginaliseringen av ridning som 
skett på offentliga arenor som t ex inom media. De pekar också på att 
ridsporten inte bara är en mycket stor kvinnoidrott – som även 
styresmannen underströk – utan de framhåller också att ridsport-
förbundet faktiskt är Sveriges näst största idrottsförbund. Bara 
fotbollen är större. Trots detta ges det förhållandevis liten 
uppmärksamhet.

Även danskan Lisbeth Rostgård har iakttagit en liknande 
marginaliseringsprocess. Hon beskriver en gradvis utradering av 
upproriska drag i dansk hästflickslitteratur och bland hästleksaker. 
Tidigare skildringar i hästflicksböcker följde ett pojkflicksskript, som 
kännetecknades av könsöverskridande och opposition. Ridande har för 
kvinnor ända sedan förra sekelskiftet representerat en utvidgning av 
det som traditionellt kvinnor kan och bör göra. Det har stått som 
symbol för ökade livsmöjligheter och för erövrandet av manliga 
privilegier (Rostgård 2002:98; Hengst 2000). Från att ha varit 
förbunden med kvinnlig emancipation, pojkflickans könsöverskridande 
och utvidgning av kvinnors livssfär, har rid- och hästkulturen 
emellertid idag neutraliserats och blivit en stereotypt feminiserad miljö 
där traditionellt kvinnliga drag förstärks. Området har inhägnats som 
”flickaktigt”.  

Rostgård pekar på att denna koppling mellan flickor och hästar blivit 
”naturlig”. I och med denna omdaning har också en annan värdeskala 
vidhäftats ridning (Rostgård 2002:100). Om ridning tidigare haft ett 
högt värde, inte sällan med förankring i välbeställda samhällsklasser, 
har området laddats om och blivit mindre värt. Detta har inte bara 
skett genom klassmässig breddning, utan även könsmässig sådan. I 
enlighet med den fallogocentriska betydelseekonomin har det kvinnliga 
underordnats. Ett i det här sammanhanget intressant exempel på 
”flickaktigheten” som Rostgård pekar särskilt på, förutom litteraturen, 
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är skapandet av de lysande rosa hästrelaterade flickleksaker som 
översvämmar leksaksaffärer och kataloger (Rostgård 2002:100). 

En upprepning och konstruktion av detta rosa universum återfinns i 
utställningen. Närmare bestämt i valvmontern för ridhästflickor, vilket 
i princip är enda stället i utställningen där nutida hästflickor 
presenteras, bortsett från de två tidigare nämnda videoinstallationerna. 
Här finns en mängd föremål som hör hemma i en samtida stall- och 
hästflicksrummiljö. De flesta går i rosa eller lila och är placerade mot 
en svart bakgrund. Här finns en rosa kam, ryktborstar med lilafärgade 
borst, ett litet lila- och rosarandigt ridspö, beklädnader att sätta ovanpå 
hästens hovar i mörk lila färg med glitter, ett par chockrosa stigbyglar, 
en lila nyckelring i form av en häst och till och med ett par långa 
strumpor har lila och rosa rutor. Här finns ingen vanlig enkel svart 
ridhjälm eller svarta alldagligt formgivna ridstövlar. Allt går i rosa, 
glitter, lila. 

Den musealt imaginära hästflickan verkar leva i en värld till brädden 
fylld med rosa och lila ting med glitter. Som Rostgård visat är det en 
föreställning om flickors preferenser som idag kan avläsas i snart sagt 
varje reklambroschyr för flickor, särskilt flickleksaker. Inget av den 
subversivt oroande länkningen till rosa som till exempel Nina Björk 
gör i sin bok Under det rosa täcket (1996/1999) – där de förväntningar 
kritiskt analyseras som från födelsen och därefter är länkade till det 
rosa täcke ett flickebarn får som gåva på BB – finns det några spår av i 
hästflicksmontern. Här dallrar luften istället av ett mycket mer 
stereotypt reducerande flickskript. En bild som kanske har större 
bäring i en genomkommersialiserad industri av reklam och populär-
kultur än i hästflickornas egna liv. Det är mer som om det vore på 
låtsas än på riktigt. Detta gör det sannolikt svårt för en fråga som den 
om en genomgripande förändring eller revolution att få fäste som 
museinarrativ. Återigen är det bilden av den Andra av den Samme i 
restriktiv potestasbemängd bemärkelse som dominerar museikartan när 
hästflickorna ritas in.

4.2.6. Från hästflickan till damsadel 
Utifrån en ytlig första anblick är det svårt att förstå vilket budskap som 
står i fokus i hästflickornas monter. Här finns inte hästflickan av idag 
med i form av någon persongestaltning. De enda representationer av 
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nutida hästflickor som utställningen innehåller är de anonyma gestal-
terna i de tidigare nämnda videoverken och ljudinstallationen. 

Det enda som indirekt minner om dagens hästflickor i valvmontern 
är de hästtidningar av senare datum som ligger på botten av montern 
och det lila-rutiga paret av knästrumpor samt några hästrelaterade at-
tribut i rosa-glitter jag nämnde ovan. Det verkar alltså inte vara på häst-
flickan som fokus ligger, utan på artefakterna. Vid en av intervjuerna 
med producenten förklarar hon att intresset här framför allt har varit 
att dra en tidsaxel bakåt i historien och visa att kvinnor sedan långt till-
baka i historien ridit hästar.

Det är alltså de historiska trådarna bakåt i tiden som varit väsentliga 
att lyfta fram, att visa att det inte bara är under de senaste decennierna 
som stallen börjat intas utav flickor och kvinnor. Här verkar alltså en 
önskan finnas att lyfta fram ett tema till förhandling om den historiska 
betydelsen av kvinnor och hästar. Ett tema som vill sätta in kvinnor i 
den stora historien om hästens relation till människan genom århund-
radena och utmana en fallogocentrisk ordning. 

Men detta tema är inte artikulerat explicit någonstans i utställningen. 
I och med att utställningens inre logik aldrig bygger upp ett tillräckligt 
tydligt och starkt alternativt narrativ som artikulerar detta blir denna 
outsagda premiss svår att urskilja i utställningen. Därmed utmanas ald-
rig på allvar det fallogocentriska uttrycket i berättelsen. 

Den historiska tråden bakåt verkar snarare vara ett givet antagande 
som ligger under ytan. Den huvudfåra som narrativet i ridhästflickor-
nas monter explicit är uppbyggt kring handlar inte bara om historiska 
kvinnor som ridit, utan också om hur de ridit, förklarar producenten: 

– Det handlar i den här montern om att kvinnor har ridit under 
alla tider, att de har ridit gränsle och att kvinnor har ridit i byx-
or.

Det privilegierade budskapet är alltså att kvinnor inte bara ridit, utan att 
de också ridit gränsle ”förr i tiden”. En närmare analys av hästflicks-
monterns poetik tydliggör detta framför allt genom iscensättningen av 
berättelsen om sadelns utvecklingshistoria. 
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Hästflicksmontern där damsadelns utvecklingshistoria fokuseras. Från vänster en mycket ålderdom-
lig damsadel, en mindre ålderdomlig damsadel, till sadel med två stigbyglar. Foto: Wera Grahn. 

Längst fram i blickfånget i montern är tre sadlar placerade, varav två är 
damsadlar – d v s en äldre typ av sadel där båda benen måste hållas åt 
samma håll. Av utställningen att döma använde vissa högrestånds- och 
allmogekvinnor den här typen av sadel ”förr i tiden”. Den längst till 
vänster i montern är mer ålderdomlig än den i mitten. Den tredje är en 
sadel att rida gränsle på och den har varit i Linde Klinckowström von 
Rosens ägo – kvinnan jag tidigare lyfte fram som potentiell ansats till 
feministisk figuration. Den rollen får hon aldrig riktigt fylla ut i utställ-
ningen, utan reduceras till en illustration av en kvinna som ridit gränsle 
i historien i en berättelse som är artefaktcentrerad (jfr Adolfsson 
1987:81f).

Artefaktcentreringen blir också tydlig i den underliggande utveck-
lingslinje som finns närvarande i exponeringen. Sadlarna är uppställda i 
en utvecklingskedja som känns igen från många andra sammanhang (jfr 
Haraway 1991:bild 11). Den går från vänster till höger. Från äldre till 
yngre. Från primitiv till civiliserad. Det är en deskriptiv estetik, där 
kronologin är den ordnande estetiska principen och evolutionen en vi-
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brerande undertext (jfr Adolfsson 1987:127, 135, 139).282 Det är en ut-
ställningsestetik som genealogiskt kan föras tillbaka till det tidigare 
nämnda positivistiskt präglade kunskapsparadigmet. En utställnings-
princip som anammades av historiska och kulturhistoriska museer i slu-
tet av 1800-talet när de byggdes upp. En kvarleva med mer än hundra 
år på nacken. 

Samma tema som ovan – det om gränsle eller damsadel – får också 
två äldre svartvita tryck relatera till. De är uppsatta bakom en av sad-
larna. Den ena visar den Heliga Birgittas intåg i Rom till häst. På bilden 
rider hon visserligen i en damsadel, men det var inte den här bilden 
som skulle ha varit med i utställningen. Efter långt efterforskande av 
sakkunniga utanför museet hittades en bild av heliga Birgitta sittande 
gränsle till häst, men den försvann under utställningsproduktionen och 
har inte kommit tillbaka, berättar producenten. Den andra bilden är ett 
kopparstick från 1600-talet av drottning Kristina där hon rider gränsle 
på väg in i Rom.283 Båda bilderna knyts i texten explicit till ett narrativ 
om kvinnor som ridit gränsle. 

I montern finns också en bild hämtad ur Olaus Magnus verk 
(1555/1909–1951) där en kvinna står i beredskap att stiga upp på en 
häst som knäböjer med frambenen för att underlätta uppstigningen. 
Hästen ser inte ut att bära damsadel, utan en för att rida gränsle i. 
Ovanför dessa bilder finns ett fotografi av några arkeologiska fynd som 
också ligger i linje med samma tema. Fotografiet visar fynd från Ose-
berga med den tidigare nämnda vikingatida drottninggraven. Den till-
hörande texten talar om att en sadel för att rida gränsle på och en rid-
piska har hittats i denna grav. Texten avslutas med den öppna frågan: 
”Ett bevis för att kvinnor använde manssadel på vikingatiden? Frågan får inget 
svar här, utan verkar vara ett retoriskt led för tesen att kvinnor alltid 
också ridit gränsle. 

Språkligt är det intressant att lägga märke till prefixet mans- framför 
sadel i citatet ovan. Trots att utställningen uttryckligen vill arbeta emot 
föreställningen att enbart män ridit gränsle, kopplas inte desto mindre 
den sadel som används för att rida gränsle ihop med Mannen, just ge-
nom att det lilla prefixet mans- läggs till före sadel. Mannen skapas 
med detta som ett diskursivt riktmärke och norm för en sadel att rida 
                                                     
282 Jfr även Magnusson (2001:24) som visar på en liknande utställningslogik på Smålands 
museum. 
283 Den här bilden av drottning Kristina ska inte sammanblandas med det stora porträttet 
jag talade om ovan, utan här hanldar det om ett litet kopparstick placerat i montern. 
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gränsle i, och förstärker samtidigt idén om kvinnan som anomali, fast 
det sannolikt inte varit meningen. 

Frågan ovan från utställningen verkar, förmodligen också oavsiktligt, 
implicera att det redan under vikingatiden skulle ha existerat särskilda 
damsadlar, men att kvinnor ibland valde att rida i en s k manssadel. Hi-
storiskt verkar mycket lite tala för att det skulle ha existerat en sådan 
uppdelning redan då. Enligt uppslagsverk kan damsadeln föras tillbaka 
till medeltiden (NE & Bonniers Lexikon) och på Livrustkammarens 
hemsida284 anges att ridning i damsadel troligen uppstod kring 1380 i 
det engelska hovet och till att börja med verkar ha varit en företeelse 
med kontinental spridning.285 När bruket kom till Sverige tycks inte 
helt klarlagt, men Livrustkammaren har damsadlar från 1600-talet. En 
av dem är drottning Kristinas, vars damsadelridande jag återkommer 
till strax nedan.286 Det verkar emellertid under den här tiden främst ha 
varit en företeelse i de bättre bemedlade kretsarna. Att underförstått 
antyda att en sådan här binär uppdelning skulle ha funnits redan under 
vikingatiden skapar en ny genealogi, som formar frågan om damsadel 
eller inte som en mer privilegierad teckenkombination med större be-
tydelse än den sannolikt haft historiskt sett. Det faktum att denna hi-
storiska rekonstruktion antagligen delvis varit oavsiktlig gör den inte 
mindre verksam. På ett subtilt sätt tränger ändå en fallogocentriskt 
präglad föreställning fram och reproduceras diskursivt nästan obe-
märkt.

För att summera hästflickornas valvmonter så fokuseras alltså intres-
set till den fråga som kan koncentreras till formuleringen: Har kvinnor 
ridit gränsle ”förr i tiden” eller i damsadel? Det blir den röda tråden i 
ridhästflickornas monter och svaret – att även kvinnor sannolikt också 
ridit i s k ”manssadel” förr – blir den tes som drivs. Damsadeln som ar-
tefakt blir den axel kring vilken allt tycks snurra.
                                                     
284 http://www.livrustkammaren.se/skokloster/ridkonst/kvinnligaryttare.html 
285 Se t ex de många porträtten av franska ridande högre ståndsdamer i damsadel som Liv-
rustkammaren har, samma webbadress som ovan. 
286 Det lilla svartvita träsnittet i hästflicksmontern föreställer, som nämnts, den Heliga 
Birgitta när hon rider in i Rom i en damsadel. Det skulle visserligen kunna antyda ett tidi-
gare bruk eftersom det härrör från 1492. Men även detta kan alltså sägas skildra ett konti-
nentalt bruk i och med att sammanhanget har förlagts till Italien. Om den Heliga Birgitta 
verkligen red på det här sättet eller inte verkar dessutom vara mycket osäkert dels med tan-
ke på att träsnittet är gjort nästan 150 år efter själva tilldragelsen och dels med tanke på det 
ovan nämnda borttappade trycket enligt vilket hon verkar ha ridit gränsle in i Rom. Sanno-
likt kan hon ha porträtterats i damsadel därför att det var ett dåtida tecken för välbeställda 
damer med kontinentala kontakter. 
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Frågan om damsadel eller gränsle återkommer på fler ställen i utställ-
ningen, även om den inte är lika explicit där som i hästflicksmontern. 
Vid det stora porträttet av drottning Kristina till häst finns temat med i 
audioguidens uppläsning. Det ovan citerade brottstycket ur denna läs-
ning – som analyserat i sin enskildhet ovan skulle ha kunnat tolkas som 
en accentuering av en feministisk figuration med emancipatoriska po-
tentialer – är bara en liten del av ett långt textsjok och visar sig i ett 
större sammanhang också vara ett led i en argumentation för att drott-
ning Kristina vanligen red gränsle och inte som porträttet visar i dam-
sadel. Texten inleds så här:

Kristina rider damsadel, d v s med bägge benen åt samma håll, 
men det är mer för att rätta sig efter tidens konventioner. Vi vet 
att Kristina i vanliga fall red gränsle. En samtida skriver: Hon 
är outtröttlig i lantliga göromål… 

För ett nutida öga som inte är tränat i att avgöra om en damsadel 
gömmer sig under svällande, veckiga kjolar eller inte, hade sannolikt 
frågan om damsadel eller inte passerat obemärkt förbi. Den feministis-
ka figuration som den första tolkningen ovan av porträttet öppnar upp 
mot skulle ha stärkts om inte utställningens poetik styrde in den privi-
legierade tolkningen på ett annat spår som ger uttryck för restriktiv po-
testas. Kombinationen av och relationen mellan utställningens enskilda 
element pockar på en annan läsning. En önskad läsart blir åter tydlig, 
som styr in på frågan om kvinnor red gränsle förr eller inte. 

Damsadeln som sådan kommer också i fokus i den monter som vi-
sar en brudsadel i en annan del av utställningen. Här finns både i den 
tillhörande tryckta texten och i audioguiden ett resonemang som kon-
centreras på brudens bristande möjlighet att kunna styra färdriktningen 
eftersom hon fördes till kyrkan sittande i damsadel. Det här skulle 
kunna ses som uttryck för en identifiering av en plats för underord-
ning, utifrån vilken motståndsstrategier skulle kunna formuleras – en 
feministisk figuration med potestas. Utställningstexten lyder så här: 

Bröllopsritt. En drottning för en dag. Bondens häst var till för att 
bära och dra. Kungar red liksom kejsare, riddare, militärer och 
herrskapsfolk. Andra gick till fots. Men det fanns tillfällen då 
också bonden tog plats i sadeln och bondens giftasvuxna dotter. 
Med oskuldens krona lånad från kyrkan var hon sedd av alla, 
ledd av en. Till altaret förde fadern, till det nya hemmet brud-
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gummen. Höjd över andra var hon drottning för en dag utan att 
kunna styra. Ridande, men utan makt över färdriktningen.  

Bilden av en ofri brud ledsagad i brudsadel till kyrkan av sin far och 
från densamma av brudgummen verkar emellertid vara en bräcklig hi-
storisk konstruktion med svag anknytning i historiska källor om vårt 
land i forna tider. I till exempel Olaus Magnus verk, som utställningen 
alltså obekymrat använt som källa vid hästflicksmontern, framtonar en 
helt annan bild av ett bondbröllop (Olaus Magnus 1555:IV:22). Där 
ledsagas inte bara bruden utan också brudgummen. Men eskorteringen 
utfördes inte utav brudens far, utan av alla ungdomar i nejden. En helt 
annan bild av ledsagandet framträder alltså där.

Även enligt mera vederhäftiga källor som Nordiska museets egen 
årsbok, verkar seden att brudens far överlämnar bruden till brudgum-
men i kyrkan inte ha varit särskilt utbredd i Sverige bland allmogen (jfr 
Fataburen 1898:53; 1949:79, 88f; 1969:121–129). Snarare har den anglo-
saxiskt ursprung, ett bruk som först i sen tid har kommit att integreras i 
vår kultur. I utställningskontexten skrivs sedvänjornas historia om på 
ett sätt som verkar ha svag historisk förankring. Den kritiska ton som 
antyder en vilja att synliggöra kvinnlig underordning i denna utställ-
ningstext verkar i det här fallet ha kopplats till ett mycket magert histo-
riskt underlag, vilket gör att det riskerar att mista sin effekt som mot-
ståndsstrategi. Av den ansats till feministisk figuration med potestas, 
där en plats för förtryck skulle kunna identifieras i förändrande syfte, 
blir inget kvar. 

Intressant med den sadel som valts ut som representation för brud-
sadeln i allmänhet är att den inte tillhör de vanligaste. Den är klädd 
med röd sammet och har sirlig blomsterornamentering på lädret. Med 
detta är den inte särskilt representativ för museets samling av brudsad-
lar och sannolikt inte heller representativ för brudsadlar i allmänhet. 
De vanligaste brudsadlarna i museets samling har mörkt läder med så 
kallade tennlikor, som för en nutida betraktare kan liknas vid nitar. 
Alltså en mörk lädersadel med metallnitar. Den norska röda sammets-
klädda är den enda i sitt slag i museets ägo.287 Valet av denna sadel 
gjordes av en hel grupp sakkunniga. Alla var rörande eniga om att just 
denna utgjorde den optimala sinnebilden för en brudsadel. Den kultu-
rellt imaginära föreställningen av brudsadeln som röd förefaller ha haft 
ett starkt grepp över gruppen, medan en i mörkt läder med nitar inte 
                                                     
287 Enligt uppgift i samtal med en av museets sakkunniga.  
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verkar ha passat i mönstret. Fast det – liksom vid ledsagningen av bru-
den ovan – bara fanns vaga historiska kopplingar, verkar den kulturellt 
imaginära föreställningen om hur en brudsadel bör se ut ha överskug-
gat alla tvivel om att detta inte skulle vara den rätta. Den norska röda 
sammetssadeln med blomsterornament konstrueras som Brudsadeln 
med stort B. Till skillnad från svart läder och metallnitar, verkar blom-
mor och röd sammet mer självklart ses som ”naturliga” element i den 
museala bilden av femininitet. Det är ett mönster som ligger i linje med 
det fallogocentriska berättandet om vad som är feminint respektive 
maskulint. Den möjlighet till alternativ feministisk figuration som den 
mörka lädersadeln med metallnitar skulle ha kunnat formas till, har inte 
tagits till vara. 

På många olika sätt verkar berättelsen om hästens transformation 
från manligt till kvinnligt attribut blivit en bisak i utställningen. Den fö-
refaller ha reducerats till frågan om även kvinnor red gränsle på s k 
”manssadel” ”förr i tiden” eller inte. En berättelse som fokuserar på en 
historisk enskildhet – ”damsadeln”, som få minns och än färre har någon 
anknytning till idag – ger intryck av att dominera. Narrativet tycks kret-
sa kring en kuriositet som får svårt att överskrida artefaktens gränser. 
Det stannar vid en detaljfråga som avleder uppmärksamheten från de 
stora sammanhangen. Genom artefaktcentreringen på damsadeln förs 
intresset bort till en mindre och ofarligare terräng. Den lilla delen ver-
kar nästan ha kannibaliserat288 hela ämnet om den stora förändringen i 
hästens historia i relation till människor. Potestas utan feministisk länk 
har med sin reducerande kraft tillåtits att bli rådande. Artefaktcentre-
ringen förefaller bli en omedveten undanmanöver som gör att den sto-
ra historieskrivningens fallogocentriska uttryck aldrig riktigt på allvar 
blir hotat. 

4.2.7. Seger över kroppen  
På en annan plats i utställningen finns ytterligare en gestaltning av en 
nutida hästflicka. I en samtida bildsvit får vi möta en kvinnlig gestalt i 
form av en flicka med fysisk funktionsnedsättning. På de tre första fo-
tografierna får vi följa hennes kamp för att hålla sig kvar i sadeln och 
på den fjärde bilden har hon övervunnit hindren och sitter segrande 
upprätt på hästen. Hela hennes gestalt lyser. Hon har klarat av att själv 
                                                     
288 Kannibalisera är en term som används som metafor inom feministisk forskning. Se t ex 
Braidotti (1994:73) och Bryld & Lykke (2000:21ff). 
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bemästra de kroppsliga hindren och sitta upp i sadeln. Med detta repre-
senteras hon med en aktiv självständighet. Bildsviten är laddad med 
positivt bekräftande känslor. Här finns lycka, glädje och seger. 

Representationen skulle kunna sägas bryta mot den kulturellt imagi-
nära bilden av fysiskt funktionsnedsatta genom att flickan tar plats i ut-
ställningen, erövrar en offentlig arena. Hon intar i denna mening inte 
det traditionella uttrycket för den Andra av den Samme, som varit 
den konventionella position som tilldelats individer med fysisk funk-
tionsnedsättning (jfr Malmberg 1996:19ff).

Flickan blir ett konkret uttryck för en gestaltning av en underordnad 
minoritet som överskrider den gängse offerpositionen och formas istäl-
let till den andra av den Andra. Bildsviten skulle med detta kunna ses som 
en materialisering av Deleuzes och Guattaris ”becoming-minority”-
begrepp, d v s underordnade gruppers positivt laddade frigörelsepro-
cess (Deleuze & Guattari 1987/2003:291ff; Braidotti 1991:108–123). 
Fotografierna kan sägas ge uttryck för ett potentialaddat begär från en 
tidigare oartikulerad position, som bryter mot en fallogocentrisk bety-
delseekonomi. En förhandling om betydelse av minoriteter kan ta 
form.

Bildserien bryter inte bara mot stereotypa representationer av mino-
riteter, utan också mot stereotypa gestaltningar av Kvinnan. Kvinnans 
traditionella position i den fallogocentriska berättelsen rubbas genom 
att det i det här sammanhanget är en kvinna som tar plats i det offent-
liga rummet. Översatt till Deleuzes, Guattaris och Braidottis termino-
logi kan fotografierna ses som en materialisering inte bara av begreppet 
”becoming-minority” utan också ”becoming-woman”, d v s en kvinna i var-
dande som tar plats och ges form. Hon gestaltas som ett aktivt kvinn-
ligt subjekt som tar kontroll över tillvaron. Uttrycket i gestaltningen har 
också tagit fasta på de positiva affekterna. Det är lycka och glädje som 
det lyser om henne. Denna positiva starka känsla tycks uppfylla hela 
hennes varelse när hon efter en kamp segrat över kroppsliga begräns-
ningar. Det affektiva i positiv bemärkelse får representation. Det är en 
feministisk figuration laddad med potentia som tagit form. En gestalt-
ning med emancipatorisk potential. Ett mellanrum verkar ha öppnats 
där en ny historieskrivning kan äga rum. 

Bildsviten med den segrande, kapabla funktionsnedsatta flickan kan 
alltså ses som en specifik, konkret materialisering av Deleuze och Gu-
attaris ”becoming”-begrepp – en varelse i vardande. Både begreppet ”be-
coming-minority” och ”becoming-woman” får bäring i den här kontexten ge-
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nom att bryta mot de rådande föreställningarna av både fysiskt funk-
tionsnedsatta och kvinnor. 

Men vad händer med denna ansats sett i en vidare bemärkelse, i lju-
set av utställningens poetik? Förutom de fyra nämnda bilderna som sit-
ter längst upp på en skärm som markerar gränserna för avsnittet, så 
finns precis som i hästflicksmontern en miniexposé av sadlar. Nu 
handlar det inte om damsadlar, utan om sadlar för fysiskt funktions-
nedsatta. Två sadlar med tillbehör är placerade på golvet framför 
skärmväggen. Till skillnad från de platta fotografierna är sadlarna stora 
och har tredimensionell form som upptar volym i rummet. Med sin 
centrala placering i förgrunden är dessa det första man lägger märke 
till. Bilderna försvinner i bakgrunden. För att kunna avläsa sådant som 
säger något om glädjen flickan känner när hon slutligen segrar, som 
t ex ansiktsuttryck, får man gå nära. Det är artefakterna i sig som tillå-
tits dominera här precis som i hästflicksmontern.

Två sorters tryckta texter hör samman med detta utställningsavsnitt, 
en huvudtext och en text som sitter vid bildsviten med flickan. Den 
text som finns där lyder: 

Handikappsadel. Den vänstra har stödklossar som fästs med 
kardborreband som gör att sadeln kan justeras för varje ryttares 
speciella behov. Till höger en handikappsadel med en uppblåsbar 
dyna som formas av ryttarens kropp genom att luften släpps ur.

Texten är strikt beskrivande av sadelns funktion och hänvisar direkt till 
artefakterna som står i förgrunden. Några referenser till flickan i bild-
sviten eller anspelningar på den glädje som förmedlas finner jag inte. 
Jag hittar inte något namn på henne i den tryckta utställningstexten. 
Inte ens ett förnamn. Det finns i själva verket ingen text alls som hand-
lar om henne. Det är de två sadlarna och deras funktion som narrativet 
kretsar kring. Det är det som verkar vara det mest intressanta. Det här 
ger intryck av att flickan och hennes glädje haft en underordnad bety-
delse. Inte heller i audioguiden tas detta upp. En stark artefaktcentre-
ring verkar sammantaget återigen föreligga. 

Även om den ovan nämnda texten helt centrerar på artefakterna, så 
förekommer ändå människor i avsnittets huvudtext som sitter en bit 
bort vid en monter som huvudsakligen fyllts med olika sorters läkeme-
del. Flickan och glädjen finns visserligen inte med här heller, men det 
finns ändå antydan till människogestalter:
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I sadeln är den rullstolsbundne rörlig på samma villkor som 
andra. Här får den funktionshindrade den träning som kroppen 
behöver. I sadeln återfår den med trasig själ självförtroende och 
makt över färdriktningen.  

Om förra texten saknade referenser till personer så finns det alltså så-
dana här. Intressant att lägga märke till är emellertid att de människor 
som skymtar fram i detta textparti är den rullstolsbundne, den funktionshind-
rade och den med trasig själ. Det är grupper snarare än individer som be-
skrivningarna är knutna till. Och människorna är bundna till grupperna 
i egenskap av olika sorters brister i kropp och själ. Det blir i benäm-
ningen en centrering just till brister, precis som Kvinnan och ”de 
Andra” framställts i Lacans symboliska system.

Inom forskningsområdet för fysiskt funktionsnedsatta är just be-
nämningar ett område som diskuteras. Oftast skiljer man mellan be-
greppen fysisk funktionsnedsättning och handikapp, där det senare är 
uttryck för de svårigheter som uppstår när en fysiskt funktionsnedsatt 
person möter samhället. Det är i detta möte som individen blir handi-
kappad. Därför anses begreppet fysisk funktionsnedsatt bättre (se t ex 
Malmgren 1996; Söder 1982 och 1987). Här finns alltså en vilja att för-
ändra begreppsanvändningen, och att istället för att betona negativa 
aspekter försöka utgå ifrån och använda positiva sådana. 

I förhållande till utställningstexterna ovan torde termen rullstolsbu-
ren ha varit att föredra framför suffixet -bunden. Likaså begreppet 
funktionsnedsatt istället för -hindrad eller handikappad. I grunden 
handlar det om att starta i den andra änden istället för att språkligt utgå 
ifrån brister. Med Braidotti skulle man kunna säga att det handlar om 
att fylla bristen i den symboliska ordningen med potentia.

Artefaktcentreringen och fokuseringen på brister i texten verkar vara
två skäl till att den ansats till feministisk figuration jag tidigare antytt 
inte riktigt vill ta form i denna utställningsdel. Den fallogocentriska 
ordningen verkar ta över även denna del och skymma den bild av det 
potentiafyllda kvinnliga begäret – ”jouissance”289– i vid bemärkelse som 
bildsviten med flickan bär.

Flickan som en feministisk figuration förvandlas i kontexten till ett 
attribut till sadeln. Med detta hamnar hon istället tillsammans med den 
hemlösa kvinnan, kvinnan från koncentrationslägret och barnhems-

                                                     
289 För mer om begreppet jouissance se t ex Braidotti (2002:48, 53), Bryld & Lykke 
(2000:37, 155). 
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flickan i Månadens föremål, som en i raden av offer. Just detta fallogo-
centriska skript med restriktiv potestas verkar alltså vara ett vanligt fö-
rekommande sätt att representera kvinnor i museet. 

4.2.8. Yrkeskvinnor 
Av de ansatser till feministiska figurationer jag hittills berört handlar 
ingen explicit om relationen kvinnor och hästar i arbete. När berättel-
ser från ”förr i tiden” om hästen och yrkesarbete återges är det oftast 
de manliga ikonerna som gör sig gällande. Där finns som nämnts bon-
den som plöjer sina raka fåror på åkern med sin arbetshäst. Mannen i 
timmerskogen med sin häst som trotjänare. Och den rakryggade militä-
ren till häst. Det är dessa vi oftast verkar minnas och som dominerar 
vårt historiskt imaginära om arbete och hästen. Dessa föreställningar 
finns också gestaltade i denna utställning, men utöver detta finns det 
några historiska representationer som synliggör kvinnors arbete i rela-
tion till hästar, som sätter bilderna av de manliga ikonerna under för-
handling om betydelse. Den ena återfinns vid en av valvmontrarna. 
Där finns den inledningsvis nämnda lavering av Fritz von Dardel, gjord 
i mitten av 1800-talet. Den föreställer en hästskjuts med en 12-årig 
flicka som springande bredvid håller i hästens tömmar och styr ekipa-
get.

Förr var bönder tvungna att ställa hästar till skjutsväsendets förfo-
gande. Av den tillhörande texten att döma var detta vanligt sedan 
många hundra år tillbaka. Kvinnor och barn var ofta de som körde 
hästarna. Detta var den 12-åriga allmogeflickans uppgift.  

Kvinnor och flickor gestaltas här i en historiskt dokumenterad ar-
betsrelation till hästar. Här är det flickan som håller i tömmarna och 
styr. Det är hon som kontrollerar ekipagets framfart. I den bemärkel-
sen representeras flickan som ett aktivt subjekt. Den historiskt imagi-
nära bilden av hästen som Mannens exklusiva arbetsdjur sätts under 
förhandling.

I montern strax intill finns också ett fotografi som synliggör kvinnor 
i anslutning till arbete där hästar används men från betydligt senare da-
tum. Fotografiet är taget nästan två decennier in på 1900-talet och visar 
en mjölkvagn dragen av en häst. Bakpå vagnen står två unga uniforme-
rade kvinnor redo för arbete. I utställningstexten berättas att det är 
”Kontrollmjölkdiligensen på väg ut från mejeriet på Dalagatan omkring 1917.” 
Bilden och texten indikerar att de två unga kvinnorna är knutna till nå-
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gon form av kontrollverksamhet. Även här har alltså en motbild till 
den dominerande bilden av Mannen och hästen som primärt radarpar i 
arbetssituationer lyfts fram. Potentiellt potentialaddade figurationer har 
återinsatts i berättelsen om hästen. 

Även nutida representationer av kvinnor i arbete med hästar accen-
tueras i utställningssammanhanget. Särskilt starkt professionellt intryck 
gjorde den ridande polisinspektören Ulla-Carin Carlsson med f d polis-
hästen Utter, som var hedersgäster vid utställningens invigning. På ett 
mycket yrkesmässigt erfaret sätt demonstrerade hon arbetet med polis-
hästen Utter och gav prov på hur hon tränat hästen. Hon förevisade 
hur hon övat hästen att inte komma i sken av föremål som kastas mot 
den, av flaggor, höga ljud eller eld. Polisinspektören visade hur hon 
dresserat hästen att gå framåt, stanna och vända helt om med täckt hu-
vud. En tillit mellan häst och ryttare blir tydlig. Polishästar tränas till 
exempel även till att springa i trav och galopp med förtäckta ögon och 
att inte skygga för väggar. På ett avspänt sätt, men med en mycket stor 
säkerhet i rörelserna, förevisade Ulla-Carin Carlsson sin yrkesmässiga 
relation till hästen. Med hög och tydlig stämma redogjorde hon meto-
diskt för arbetets tillvägagångssätt. Hennes uppvisning tilldelades också 
det största tidsmässiga utrymmet av alla under hela invigningsceremo-
nin. Det gick vid flera tillfällen sus av beundran genom publiken när de 
olika momenten genomfördes. 

Även här sätts den traditionella yrkesmässiga bilden av Mannen och 
hästen under förhandling. En alternativ representation får ta relativt 
stor plats i både tid och rum. Här utvidgas också den kulturellt imagi-
nära bilden av hästflickans relation till hästen som en entydigt fritidsre-
laterad sysselsättning. Ulla-Carin Carlssons närvaro som aktivt subjekt 
betonar den yrkesspecifika riktning en hästflickas intresse kan få i vux-
enlivet.

Under invigningen deltog även en annan samtida kvinna med ett 
professionellt förhållande till hästar aktivt, den internationellt fram-
gångsrika dressyrstjärnan Louise Nathhorst. Hon har haft stora fram-
gångar i internationella tävlingar och tillhör världseliten i sin klass. Vid 
invigningen var det hon som stod för själva invigningstalet och skötte 
ceremonielen, genom att slå an den klockton som officiellt markerade 
utställningens högtidliga öppnande. Här spelar en kvinna rollen av ce-
remonimästare, något som traditionellt brukar tillfalla män. Här får 
också en kvinnas röst uttryck och tar plats i den symboliska ordningen. 
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Louise Nathhorts synliggör, liksom Ulla-Carin Carlsson, en alternativ 
feministisk subjektsposition med potentia.

Andra representationer med liknande möjlighet att läsa in alternativa 
representationer av femininitet är t ex en fotografisk svit av en kvinnlig 
hästmassör. Med en bestämd blick, en rak kroppshållning och ett sä-
kert och fast handlag verkar hon på bilderna kontrollera den stora 
hästkroppen till fullo. Liksom polisinspektör Ulla-Carin Carlsson öpp-
nar bildserien av hästmassören upp för en fokusering på ett djupt pro-
fessionellt förhållningssätt till sitt yrke. Ytterligare ett exempel på kvin-
na med ett yrke relaterat till hästen är den kvinnliga sadelmakaren Kicki 
Näslund.

Alla dessa bilder av både historiska och nutida kvinnor som arbetat 
och arbetar med hästar ger en motbild till den rådande fallogocentriska 
berättelsen om Mannen och Hästen. De överskrider de traditionella 
könsnormativa gränserna. De ruckar på den kulturellt imaginära före-
ställningen om mannen och hästen som exklusiva kompanjoner i för-
hållande till arbete. De sticker också hål på föreställningen att nutida 
kvinnor bara har en fritidsrelation med hästar, genom att fokusera 
kombinationen av femininitet och yrkesverksamhet. De intar ett mel-
lanrum som öppnar upp för en annan historieskrivning än den tradi-
tionellt rådande. 

4.2.9. Underkommunicerade nutida yrken 
Den tidigare iakttagna stränga uppdelningen mellan arbete och fritid 
aktualiserar frågan om hur berättelserna om yrkeskvinnorna ter sig i 
förhållande till en större utställningskontext. Ovan lyfte jag fram dem 
som potentiella feministiska figurationer, men vilken betydelse har pri-
vilegierats i en vidare kontext? Förändrar detta utställningens fokus så 
att den nyss nämnda neutraliseringen, marginaliseringen och betoning-
en av fritidssfären förskjuts till förmån för en alternativ potentiabe-
mängd gestaltning?

Om vi börjar med att undersöka hur polisinspektör Ulla-Carin 
Carlsson med hästen Utter presenteras inne i utställningen, så finns 
hon överhuvudtaget inte alls omnämnd där. Hon finns inte heller ge-
staltad på någon bild och inte omnämnd i audioguiden. Hästen Utter 
finns däremot på bild på två ställen, men som sagt utan referenser till 
Ulla-Carin Carlsson. Hon fanns bara med som specialinbjuden gäst 
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under själva invigningen. Vid ett specialtillfälle. Den kvinnliga polisin-
spektörens yrkesrelation till hästen verkar alltså inte ha privilegierats. 

När jag frågar producenten varför Ulla-Carin Carlsson inte finns 
omnämnd, är hon helt säker på att det berättas om detta någonstans i 
någon utställningstext. Vi börjar leta efter den plats i utställningen där 
detta ska finnas beskrivet. Vi närmar oss ett litet fotografi av Utter 
iförd sadel och full ridutrustning. Här ska texten finnas, men vi kan 
båda konstatera att den saknas. När producenten hämtat sig säger hon 
med övertygelse: ”Men det finns på audioguiden!”  

Men berättelsen om Ulla-Carin Carlsson finns inte där heller. Varken 
bild, ljud, eller text som berör den kvinnliga polisinspektören finns 
med i utställningen. Producenten drar sig till minnes att hon tidigare 
saknat just den utställningstext som handlar om detta. Den har skrivits, 
men av någon anledning aldrig kommit upp. Detta har hon påpekat för 
museet för länge sedan, men ingenting har skett för att åtgärda detta. 
Med uppgivenhet konstaterar producenten: ”Den har fortfarande inte 
kommit upp!” 

En text om Utter och hans kvinnliga ägare verkar alltså ha skrivits 
under produktionsprocessen, men helt enkelt försvunnit någonstans på 
vägen. När intervjun genomfördes hade det gått ett halvår sedan invig-
ningen. Denna koppling mellan häst och yrkeskvinna är ingenting som 
de besökare som inte var närvarande vid själva invigningen får veta nå-
got om. I utställningen är Ulla-Carin Carlsson exkluderad.

Samma öde verkar ha drabbat den internationella dressyrstjärnan 
Louise Nathhorst som stod för de officiella ceremonielen vid invig-
ningen. Ingenstans i utställningen finns hon gestaltad eller omnämnd. 
Dressyr finns däremot fokuserat i en utställningstext, men då med ett 
historiskt perspektiv utan anknytning till nutid:

Den klassiska dressyren har sitt ursprung i hästens användning i 
krig. Som konstart har dressyren utvecklats först sedan de klas-
siska dressyrmomenten tappat sin betydelse för krigföringen. 
Dressyren har lärts ut bl.a. med hjälp av den här mobilhästen, 
som den här till höger i montern, konstruerad runt 1830 av hov-
stallmästaren Klas Adam Ehrengranat. Hästen kan ställas in 
för samtliga gångarter, dressyrmoment och hopp. Här är mobil-
hästen inställd i en levade. 

Denna museala dressyrgenealogi är exklusivt manlig. Det är krigaren, 
uppfinnaren och hovstallmästaren Klas Adam Ehrengranat som syn-
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liggörs som Urfader. Dåtidens dressyrstjärna får ta plats i nutiden och 
verkar med detta fylla upp hela utställningens dressyrstjärnekvot. För 
dagens kvinnliga internationellt erkända dressyrmästare Louise 
Nathhorst finns bara det utrymme hon tilldelades under själva invig-
ningsakten utanför museibyggnaden. Av den mer än halvtimmeslånga 
ceremonin utgjorde hennes inslag bara drygt ett par minuter.  

Värt att notera är att ingen annan svensk nutida kvinnlig tävlingsryt-
tare heller finns representerad i utställningen. Inte Malin Baryard, Tin-
ne Vilhelmson, Maria Gretzer, Lisen Bratt eller Helena Lundbäck.290

Den enda professionella kvinnliga ryttare som getts närvaro, Louise 
Nathhorst, försvinner sedan hon låtit klocktonen ljuda som officiell 
signal för utställningens öppnande. Hästflickan verkar i det musealt 
imaginära aldrig bli riktigt professionell. Inte heller kombinationen yrke 
och hästar förefaller vara giltig för kvinnor och flickor. 

Men hur ser det ut när det gäller de andra yrkeskvinnor jag nämnde 
ovan? Sadelmakaren Kicki Näslund finns till skillnad från de förra om-
nämnd i en utställningstext. Att hon är en kvinna som har en yrkesrela-
tion till hästen är emellertid inget som särskilt poängteras i texten. Det 
finns bara omnämnt kort i slutet: ”Sadeln är tillverkad av Kicki Näslund 
och Bengt Järlgård.” När det gäller denna utställningstext är den i huvud-
sak koncentrerad till sadelns egenskaper och tillverkningsprocessen. 
Saknamnet – allroundsadel – har en given plats. Det handlar om just 
denna speciella sadel som är handgjord och ergonomiskt tillverkad. 
Men denna ergonomi är inte bara till för ryttarens skull, utan framför 
allt med tanke på hästen. Texten uppfyller med råge kriterierna för att 
betecknas som artefaktcentrerad. Det är alltså föremålet i sig som ver-
kar ha rönt det största intresset här. En vidare kontext där Kicki Näs-
lunds yrkesrelaterade förhållande till hästen kunnat ingå har inte alls 
lyfts fram.

Den fjärde nutida yrkeskvinna som jag identifierade ovan var häst-
massören som visas i en bildsvit. Som antytts ovan utför hon massagen 
i sitt yrke. Problemet med detta är att fotografierna saknar text och 
ingenting finns heller nämnt på audioguiden. Kvinnan har inget namn, 
inget yrke och ingen berättelse. Här råder textlöshet. Tillgången till den 
symboliska ordningen verkar stängd. Representationen faller därmed 
lätt in i det fallogocentriska schemat. Att det är en professionell yrkes-

                                                     
290 Kari Karamé (1994:26) har pekat på att konsekvensen av att osynliggöra kvinnors in-
satser i utställningar är att det som inte sägs också tenderar att inte existera. 
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kvinna som gestaltas kan möjligen anas genom det fackmannamässiga 
handlag hon lägger an på hästen, men detta är inte givet. Att jag vet det 
beror bara på att jag explicit frågat om detta. 

När ingen särskild tolkning av en artefakt artikuleras, är det mest 
sannolikt att den privilegierade läsarten blir den som redan självklart 
och naturligt är den rådande (jfr Adolfsson 1987:165).291 Den kogniti-
va karta som plockas fram är en som använts i en liknande situation. 
Med tanke på den underkommunicering av kvinnors yrkesrelation till 
hästar som utställningen i gemen bär med sig, är det troligen inte en al-
ternativ mental parlör som aktiveras. Här öppnas det istället upp för de 
kulturellt imaginära bilderna av Kvinnan som tar hand om och vårdar 
att ta över. Den fotografiska sviten av den kvinnliga hästmassören 
skulle lika gärna kunna tolkas som den vanliga, anonyma, språklösa, 
nutida hästflicka – som utställningen i övrigt ger uttryck för – som vår-
dar sin trogna vän.

Samma kontextlöshet råder också kring ljudinstallationen med ridin-
struktören. Ingen tryckt text eller ljudintroduktion ges som vare sig an-
tyder något om yrkesarbete eller förklarar vad denna installation är 
tänkt att illustrera. Det gör det hela ambivalent och svårtolkat, särskilt i 
förhållande till funderingar kring kvinnors yrkesmässiga relation till 
hästen.

Sammantaget är utställningens gestaltningar av nutida yrkeskvinnor 
flertydiga. I sin enskildhet bygger vissa delar av representationerna upp 
till alternativa bilder av kvinnlighet. Men betraktade i ett helhetssam-
manhang laddas de feministiska figurationer av de nutida yrkeskvin-
norna med en annan betydelse. Endast små fragment kan anas i det 
stora hela. Den sparsamma artikulationen av dessa betydelselager med-
för att förhandling om betydelse försvåras. Det verkar lämna den fallo-
gocentriskt grundade kulturellt imaginära bilden av den samtida Kvin-
nans exklusiva fritidsrelation till hästen intakt. De förut antydda ut-
trycken för feministiska figurationerna med potentia förefaller i ljuset 
av kontexten ha förts tillbaka till en plats där potestas härskar, utan an-
knytning till feministiskt förändrande möjligheter. 
                                                     
291 Jfr Porter (1988/1995:121, 1991b:162), Jonsson (1993:21) och Losnedahl (1993:21f) 
tar alla upp exempel på den reducerade parlör som aktiveras med hjälp av ”självklara” be-
rättelser. Se t ex även Sommerseth Jacobsen (2003:319) som beskriver den ”naturlighet” 
med vilken Stavangers historia visades, där kvinnor tilldelats en marginaliserad och passiv 
roll. Få lade märke till denna skeva historieskrivning. Se även Graziella Bellonis artikel om 
liknande erfarenheter av självklara läsningar (2005:158f) och Ahlsén, Berg & Berg 
(2005:177f) som för ett likartat resonemang. Se även not 312. 
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4.2.10. Historiska yrkesrepresentationer 
Men om vi återvänder till de ovan presenterade historiska representa-
tionerna av kvinnor som arbetat med hästar vad ser vi då? Förmår de 
förhandla om betydelse? Sätter de i gungning den kulturellt imaginära 
ikonen av Mannen och hans arbetshäst?

Dessvärre förblir kvinnorna som följde med bakpå kontrollmjölksdi-
ligensen lika stumma som de andra yrkeskvinnor som beskrivits. De får 
inga namn. Det enda som överhuvudtaget berättas om detta fotografi 
är den ovan nämnda texten: ”Kontrollmjölkdiligensen på väg ut från mejeriet 
på Dalagatan omkring 1917.” Ingenting förs fram i text om kvinnorna på 
bilden. Men det visuella intrycket är ändå att de verkar vara med på bild 
just tack vare sina yrken. De tycks både vara klädda i någon slags en-
hetliga tjänstekläder och tittar rakt in i kameran. De förefaller hemma-
stadda på sin plats bak på skjutsen. Bildens sammantagna intryck är att 
de utför någon sorts arbete, men det är oklart exakt vad.  

När jag frågar producenten om hon känner till vilka arbetsuppgifter 
de hade, svarar hon först lite vagt att de hjälpte till i arbetet, men för-
klarar sedan att det ibland inte går att få svar på alla frågor och att vissa 
måste släppas för att tiden inte räcker till. Detta är ett exempel på ett 
sådant fall. Vad arbetet mer exakt bestod av verkar vara en kunskap 
som ingen av de inblandade i produktionen verkar äga. Och om det 
ändå skulle finnas någon annan på museet som vet det, så förefaller 
detta inte ha ansetts som tillräckligt väsentligt för att föras vidare. De 
unga kvinnorna bakpå kontrollmjölksdiligensen förblir anonyma yrkes-
företrädare för något som ingen längre minns eller nänns minnas. Det 
blir en utställningspoetik som övermannats av potestas utan feministisk 
förbindelse.

Den 12-åriga flickan med skjutshästen fångad på laveringen av Fritz 
von Dardel blir heller ingen potentiafylld representation sett i sitt sam-
manhang. Gestaltningen av henne skulle ha kunnat fokusera kring den 
kontroll hon har över ekipaget, men hon får inte spela denna roll. I ut-
ställningstexten blir hon istället skildrad som ett offer. Någon att tycka 
synd om. Ett citat ur den namngivne fransmannen Charles Ogiers 
dagbok från 1600-talet artikulerar detta i utställningstexten: 

Det gjorde mig ont att se så många flickor och gossar som följde 
med skjutsen /…/skulle få vänta hela nätterna och frysa ute på 
vägarna för deras (herremännens, min anm.) nöjes skull. 
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Här råder en undertext som tycks antyda förhållanden som inte borde 
finnas. Det är ett entydigt ont, som den samvetsömme aristokraten ytt-
rar sig missbelåtet om. Om situationen förorsakar mest obehag i her-
remannens sinne eller för barnen kan vi inte säkert veta. Och inte hel-
ler om de alternativ som annars stod till buds för barnen hade varit 
bättre. Text och bild tillsammans gör att flickan på Dardels lavering 
inte längre blir laddad med potentia. När hon springer bredvid skjutsen 
med tömmarna i handen är det inte längre med en skicklig yrkesstolthet 
som hon tycks styra ekipaget. Hon framställs som ett offer. Det här 
skulle ändå kunna ses som en feministisk figuration med potestas, alltså 
en gestaltning genom vilken en plats där förtryck existerar kan identifi-
eras.

Men det blir något av ett slag i luften dels genom att explicit anknyt-
ning till någon genusteoretisk ram saknas, dels genom att det här är en 
plats för förtryck som sedan länge förändrats och inte längre är i behov 
av att reformeras. Ett sätt att få en sådan figuration att bli mer angelä-
gen idag vore att tydligt länka den till en något nu existerande område 
som är i behov av reformation. Men det har inte gjorts. Texten och en 
kopia av laveringen är vidare placerad utanför ena valvmontern, på 
själva kanten av den stenram som omsluter montern. Den sitter vid si-
dan av, i marginalen, och smälter på håll med sitt svarta tryck på vit 
kartong ihop med stenramens gråa ton. 

Det som händer här är att gestaltningen inte blir något annat än en 
återspegling av mannens blick och artikulation. Hon blir den Andra av 
den Samme. Utställningens poetik koncentreras till det negativa och 
potestasbemängda i mannens version. I denna figuration kombineras 
vidare klass och kön i ett universum där två herremän – von Dardel 
och Ogier – i den traditionellt asymmetriska hierarkin får en företrä-
dande roll än idag – en i ord och en i bild. 

Det här är de enda historiska representationer jag finner i utställ-
ningen, där kvinnor kopplas till hästen genom ett yrkesrelaterat värv. 
Att kvinnor historiskt haft och även idag har arbetsmässiga relationer 
till hästen är ett betydelsebärande besked som blir underkommunicerat 
i utställningen. Tystheten kring yrkeskvinnor och hästar blir ett i raden 
av exempel på den, i freudiansk och lacansk bemärkelse, stora mörka 
kontinent som kvinnor i detta språkliga trossystem alltid utgjort (jfr Jo-
hannisson 1994). De ovan antydda feministiska figurationer som var 
fyllda med potentia, har vid det här laget blivit så oskarpa i konturerna, 
att de i den utställningskontext som privilegierats förefaller vara svåra 



”KÄNN DIG SJÄLF” 

252

att urskilja och den feministiska figuration med vars hjälp en plats för 
förtryck skulle ha kunnat lokaliseras blir tom i sin historiska isolering. I 
en sådan läsning verkar de feministiska figurationerna falla och den ne-
gativ kraften potestas kan ta över läsningen helt.

4.2.11. Flickan i den vita stärkklänningen 
Även om gestaltningen av den starka, skickliga hästflickan underkom-
municerats, så finns Flickans relation till hästen representerad i en an-
nan gestaltning än de redan nämnda på fler sätt i utställningen. Ett 
uppförstorat fotografi som sitter i mitten av hästflicksmontern visar en 
ung kvinna och en häst. Det här fotografiet visar sig vid intervjun med 
producenten vara en mycket central representation av hästflickan:

– Den står som representant för Flickan-vem-som-helst, som hade 
en relation till hästen i vilken tidsålder, i vilken epok, i vilken 
nutid dåtid som helst. Alltså, den bilden där hästen står så där 
och hon står lite på avstånd och vågar knappt… Närmar hon sig 
hästen eller inte?/…/ Den är så symbolisk! Den sa jag bara di-
rekt: Den ska bara sitta där! I mitten alltså! I centrum! Cent-
ralt!

Fotot är taget av en okänd fotograf och inte daterat, men ser ut att vara 
från någon gång vid förra seklets första decennier. På en solbelyst 
sommaräng står den unga kvinnan iförd vit stärkklänning. Av produ-
centen tillskrivs hon i intervjun nästan madonnaliknande egenskaper: 
”Och hon är så skir och ser ut som en ängel eller en älva.” Hon sträcker försik-
tigt fram sin hand mot hästens mule. Det finns en tveksamhet mellan 
handens rörelse och hästens bortvända huvud. Ett stelnat ögonblick 
som kameraögat har fångat. Om hennes hand verkligen nuddade häs-
ten, om hon hastigt drog den tillbaka eller om hästen backade är för 
betraktaren fördolt.

Bilden visar inte en självklar och invand relation emellan flickan och 
hästen. Istället tycks den rymma ett mått av förstagångsförsiktighet 
från kvinnans sida. Hon verkar vara en främling i hästens värld. Liknel-
sen vid en ängel eller älva från en annan värld stämmer väl. Alltså nå-
gon som egentligen inte hör hemma där. Någon som är utanför. Nå-
gon som försiktigt prövar att närma sig en okänd värld från margina-
len.
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Fotografiet smälter sömlöst in i den fallogocentriska berättelsen, där 
Kvinnan just fått spela en liknade roll i marginalen. Fotografiet tycks 
vara själva sinnebilden av flickan och hästen. Likt en spegling av något 
tidlöst som alltid varit och alltid kommer att förbli. En bild med arkais-
ka undertoner som framställs som om den inte vore skapad. Följaktli-
gen passar denna bild av Kvinnan väl i detta narrativ.

Likt en ”älva” närmar sig Flickan-vem-som-helst i vit stärkklänning försiktigt den bortvända häs-
ten. Originalfoto av okänd fotograf, Nordiska museets bildarkiv. Foto: Wera Grahn. 

Detta verkar alltså vara den centrala representationen av hästflickan. 
En bild som på många sätt knyter an och förstärker den kulturellt 
imaginära bilden av vad en hästflicka ska och bör vara. Med andra ord 
en skör madonnaliknande gestalt och främling i en värld som 
egentligen inte är till för henne. Som kvinna blir hon återigen en 
representation av den Andra av den Samme.

En företeelse som på ett märkligt sätt kontrasterar mot den skira 
hästflicksgestalten är att den berättelse som aktiveras med hjälp av 
audioguiden vid just hästflicksmontern inte bara är den avsedda. Vid 
denna monter kommer plötsligt den allmänna berättelsen om Nordiska 
museet och Gustav Vasastatyn i hörlurarna när audioguiden sätts igång. 
Det här är en oavsiktlig ljudteknisk effekt, som med Latour kan ses 
som en aktant som påverkar läsningen av utställningen, och blir en del 
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av den även om det alltså inte varit avsett. Rösten från ovan som 
plötsligt gör sig gällande, kan både ses som en symbolisk och 
bokstavlig gestaltning av den gudsliknande position utifrån vilken en 
stor del av den västerländska vetenskapen och historien är skapad, som 
alltså Donna Haraway kallar ”god-trick-position” (1991:189). Den här 
oavsiktliga ljudtekniska felkopplingen förstärker intrycket av en 
uppdelning i två strikt skilda världar, en maskulint och en feminint 
laddad och gör dem båda ”naturliga”. 

Bilden av flickan i den vita stärkklänningen har många sedimentera-
de betydelselager, som alla tycks konvergera mot samma punkt och bli 
en tidlös privilegierad spegling av unga kvinnors relation till hästar ge-
nom alla tidsåldrar, en slags ikon. Det är en ikon som väl tycks sam-
manfalla med många andra berättelser i denna berättartradition. Den 
tidlösa Flickan-vem-som-helst och hästen tycks fylla ut alla eventuella 
tomrum i den musealt imaginära föreställningen om hästflickan.  

4.2.12. Det institutionella motståndet 
Utställningen överskrider emellertid gränser för det förväntade i andra 
hänseenden, framför allt när det gäller ett ämnesval. Detta handlar om 
sexualitet. I ett eget avdelat rum skildras människans relation till hästen 
i erotiska termer. Sexualitet och erotik är inte ett särskilt vanligt tema 
att behandla på kulturhistoriska museer, även om det som sagt före-
kommit tidigare på andra museer. För Nordiska museets del torde det, 
att döma av vissa reaktioner, ha varit ett djärvt steg. Att gestalta detta 
rum var inte friktionsfritt enligt producenten. När idén blev känd väck-
tes starka känslor inom museet. Producenten berättar: 

– Och det blev ett ramaskri! Alltså någon hade läckt att vi satt 
och diskuterade det här rummet och det var ju inte alls färdigt. 
Och då fick jag mail där det stod att jag fick inte skämma ut 
museet.

Blotta talet om ett rum där sexualiteten skulle kunna tänkas komma in 
tycks verka skrämmande och skapa panik. Historiskt sett har just sex-
ualitet varit centrum för förskjutning av sociala rädslor och panik (Segal 
1997:192). Det blir en plats dit många olika former av social ångest 
flyttas vilket detta skulle kunna vara uttryck för.

Trots att rummet ännu inte gestaltats förefaller det att ha skapat oro. 
Eller kanske just därför att det inte ännu har det. Föreställningen om. 
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Tanken på. Det okända verkar skapa ängslan. Rummet blir en tummel-
plats för något som ännu inte artikulerats. Med detta blir det också öp-
pet att potentiellt kunna fyllas med allt, även det outtalade. Det blir en 
plats för det som inom psykoanalysen kallas det omedvetna, det vill 
säga undertryckta minnen (Segal 1997:196). Ett motstånd och en rädsla 
för vad som skulle kunna tänkas bli artikulerat i detta hemliga rum 
tycks ha skapats bland vissa i personalgruppen. Kanske kan det ses 
som en skyddsmekanism mot det oartikulerade omedvetna. En mur 
mot okända djup inom varje människa som kan hota själva existensen 
om de blir synliga. 

En annan intressant aspekt som citatet belyser är att diskussionen 
tycks ha förvandlats från en gestaltningsfråga som gällde en liten del av 
en utställning, till att handla om hela museets anseende. Det blev ett 
ämne för moral som förlades på den institutionella nivån. 

Här finns historiska paralleller till hur sexualiteten kontrollerats. Hi-
storiskt sett har institutioner och diskurser kring moderniteten spelat 
en viktig roll i regleringen av sexualiteten, enligt Foucault. Detta befäs-
tes i slutet av 1800-talet (Segal 1997:209). Som tidigare framhållits 
sammanföll detta med framväxten av det vi idag betraktar som museer 
(se t ex Foucault 1986:26; Bennett 1995/1999). Nordiska museet är 
inget undantag härvidlag. Det verkar alltså finnas historiska kopplingar 
till konstruktionen av museer och konstruktionen av sexualitet.  

Utifrån detta perspektiv blir det intressant att diskussionen om sexu-
alitetens vara eller inte vara även idag förläggs just till den institutionel-
la nivån, att det skulle kunna skämma ut museet att ta upp ett sådant 
ämne. Det blir med detta en fråga som förs i institutionens namn. Tan-
ken på institutionen som kontrollerande regim för sexualitet förefaller 
alltså i viss mån leva vidare ännu i våra dagar på museet.

Motståndet mot att skildra sexualitet i utställningen blev emellertid 
inte avgörande i slutändan. Ett rum byggdes där ämnet kunde tas upp. 
Med detta ämnesval kan gränser sägas ha överskridits som traditionellt 
varit tabubelagda på många kulturhistoriska museer. Det är något nytt 
som förts in. Ett område som tidigare vanligen inte accentuerats har 
med detta fått artikulation. Det kan sägas att en yta, ett mellanrum, en 
plats öppnats, som feministiska figurationer potentiellt kan inta.
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4.2.13. Kvinnlig beröring och närhet på egna villkor 
Det mest intressanta i det här rummet ur feministisk synvinkel är kan-
ske en videoinspelning som visar en kvinna och en häst. Pernilla Zet-
terman, samma kvinnliga konstnär som producerat videoverken om 
hästflickorna, har gjort denna video. Det är inga osäkra, trevande klap-
par som syns på bilden. Installationen är laddad med erotik. Kvinnan 
omfamnar hästens huvud och bringa med både sina armar och hela sin 
överkropp. Det är nära smekningar, där hästen ibland verkar svara. 
Ibland tycks den vilja dra sig bort som om omfamningarna kändes för 
tvingande. Videoverket har också den dubbeltydiga titeln Close, som an-
tingen kan innebära nära, intim, förtrolig eller stänga av, spärra av. 
Hästmulen, hästkroppen och även kvinnans kropp kommer tittaren 
nära. Här finns kroppsvärme och intimitet. Njutning och sensualism. 
Men också tvång, makt och underkastelse av djuret.

Precis som i de två andra videoverken vid Kristinaporträttet finns 
inga män närvarande här heller. Som visats ovan har det funnits en vilja 
från konstnärens sida att just lyfta fram stallet som en särskild värld för 
tjejer. Ett frirum där de kan ta plats på sina egna villkor. Även om det 
inte är den bilden som framför allt kommer till uttryck i dessa video-
verk, så finns detta närvarande i videon Close. Här är det en kvinna som 
styr handlingen. Det är hon som bestämmer. Öppnar upp och sätter 
gränser. Det är på hennes egna villkor detta sker. Det speciella och an-
norlunda med videoinstallationen i det här sammanhanget är att den 
ger en annan bild av kvinnlig sexualitet än den gängse.  

I den traditionella berättelsen om sexualitet har kvinnan setts som 
passiv och mannen som aktiv. Det är en diskurs som levt kvar sedan 
den viktorianska eran, varit vidhäftad såväl darwinismen, psykoanaly-
sen som andra riktningar och som även idag återfinns i viss samhälls- 
och naturvetenskaplig forskning, i populärkultur och inte minst i vissa 
former av pornografi (Segal 1997:193). Det är ett mönster som uppre-
pats och upprepas. En sorts matris för en rådande föreställning kring 
sexualitet. En tydlig del av det sexuellt imaginära.  

I videoverket Close är däremot inte kvinnan passiv. Här är det hon 
som bestämmer och har kontroll. Det är hon som har kommandot och 
initiativet. Hon gör det på sina villkor. Det är en bild som visar en an-
nan än den bild av kvinnlig erotik vi är vana att se. Sett ifrån denna 
synvinkel blir detta en berättelse om kvinnlig sexualitet och erotik ge-
staltad och framförd på en kvinnas egna villkor. Det kan ses som en 
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manifestering av ”jouissance”, det kvinnliga begäret i Irigarays bemärkel-
se (se t ex Braidotti 2002:48, 53; Bryld & Lykke 2000:37,155). 

Luce Irigaray och Rosi Braidotti har, som diskuterats förut, pekat på 
att kvinnor historiskt sett varit berövade en plats utifrån vilken de kun-
nat definiera sig själva som autonoma subjekt. Kvinnor har inte haft 
tillgång till en egen plats att tala utifrån. De har saknat en röst som inte 
är del av den fallogocentriska ordningen. En feministisk figuration som 
kan ge symbolisk representation åt den andra av den Andra (Braidotti 
1994:160, 2002:2–15). 

Videoverket Close skulle kunna ses som en sådan feministisk figura-
tion som representerar det andra av den Andra. Den kvinnliga konstnären 
beskriver stallet som ett frirum för tjejer. Här har hon funnit en plats 
där flickor och kvinnor inte behöver förhålla sig till det motsatta könet. 
Här kan de själva ta plats och skapa sina egna villkor. Stallet kan ses 
som ett rum där den fallogocentriska ordningen inte styr, en ”in-between 
place”. Här kan en symbolisk representation komma till uttryck utifrån 
en annan matris än den fallogocentriska. Här kan det kvinnliga begäret, 
”jouissance”, få fäste. 

4.2.14. Andra tolkningar än den heteronormativa 
Ytterligare en intressant aspekt av att en kvinnlig konstnär i videover-
ket Close ger symbolisk representation åt en närhet och sensualism som 
dikterats utifrån hennes egna villkor i en miljö som kan uppfattas som 
fri från den fallogocentriska regimen, är att installationen inte nödvän-
digtvis riktar tanken mot en heterosexuell närhet. Det öppnar upp för 
andra läsningar än den som tillhandahålls av den heteronormativa ma-
trisen.

Heteronormativiteten har kritiserats av många feminister (se t ex Iri-
garay 1974/1985a, 1977/1985b; Rich 1980; Wittig 1992; Butler 1990, 
1993). Att ifrågasätta den heterosexuella matrisen är viktigt inte minst 
därför att den av många anses utgöra grunden för alla andra typer av 
förtryckande könsskillnader (se t ex Butler 1990:33, 1993:123). Att det 
heteronormativa mönstret är hierarkiskt ordnat enligt den fallogocent-
riska normen och stabilt är en förutsättning för alla andra former av 
underordning baserade på kön. Det är en ordning som upprepats ge-
nom performans så att det med tiden stelnat och ger intryck av att vara 
”naturlig” och given. 
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Till skillnad från de rådande representationerna öppnar det här video-
verket alltså upp för en multipel tolkning av sexualitet, erotik och när-
het som inte nödvändigtvis bygger på ett tvingande heterosexistiskt be-
gär. En kvinna söker närhet och beröring på sina egna villkor, utan 
Mannen. Här utstakar och kontrollerar hon själv beröringens gränser. 
Kvinnan är centrum för begäret och det hon begär har inga givna fält.  

Många feminister har framhållit att konstruktionen av sexualitet varit 
ett sätt för männen att få makt över kvinnors kroppar och njutning (se 
t ex Segal 1997:185). Att som kvinnan i videoverket gestalta begär och 
njutning utan det heteronormativa imperativet blir en utmaning, samti-
digt som det bär på ett löfte om en annan ordning. Sett i sin enskildhet 
har en förskjutning av betydelse satts i stånd, som medför att det sexu-
ellt imaginära kan vidgas. Här tar med andra ord en feministisk figura-
tion form som den andra av den Andra.

I det här avsnittet har enbart en närgranskning av vissa delar av Close
gjorts, men andra betydelselager aktiveras däremot i ett helhetsperspek-
tiv. Eftersom detta är nära sammanbundet med konstruktionen av 
maskulinitet har jag valt att behandla detta under nästa rubrik. 

4.3. Maskuliniteter 
Även om en vilja att integrera genusperspektiv i utställningen verkar ha 
funnits med under hela utställningsprocessen, så tycks avtrycken av 
detta så här långt vara förhållandevis begränsade. Visserligen förefaller 
kvinnliga och manliga representationer på ett övergripande plan ha till-
delats ett likvärdigt utrymme till både yta och antal, men det innehåll de 
hittills analyserade kvinnliga gestaltningarna tillskrivits ger inte alltid ut-
tryck för en fullständigt genomtänkt genusmedveten hållning, särskilt 
inte betraktade i sitt sammanhang. De ansatser till feministiska figura-
tioner som en närläsning av vissa enskilda delar av utställningen ger ut-
tryck för blir flertydiga sedda i en bredare kontext. De olika avsnitten 
talar med varandra och laddar om de flesta berättelser som skulle ha 
kunnat fungera som feministiska figurationer med potentia. I de privi-
legierade berättelserna om femininiteter verkar de traditionella fallogo-
centriska betydelserna oftast ta överhand. Problemet tycks alltså inte i 
första hand vara att det skulle saknas kvinnliga representationer, utan 
hur de är skapade och vilka sammanhang de satts in i.  

Men hur ser de representationer av maskuliniteter ut som finns i ut-
ställningen? Byggs här en alternativ berättelse upp som sätter den fallo-
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gocentriska betydelsen av kön under förhandling? I det följande kom-
mer jag att undersöka hur maskulinitet har konstruerats och kommer 
inledningsvis att återknyta diskussionen till utställningsavsnittet som 
behandlar sexualitet. Här kommer konstruktionen av manlig sexualitet 
att lyftas fram och relateras till videoverket Close för att undersöka vad 
som händer när det läses in i den omgivande kontexten. Efterhand in-
kluderas även de övriga maskulina konstruktionerna i analysen.  

4.3.1. Heteronormativitetens återkomst 
I viss mån kan utställningen alltså sägas spränga traditionella teman, 
inte minst när det gäller sexualitet. Det tillhör, som jag påpekade ovan, 
inte direkt vanligheterna att kulturhistoriska utställningar har sexualitet 
som tema. Videoverket Close gestaltning av kvinnligt begär på egna vill-
kor kan sägas inta en särställning i det här sammanhanget. En kvinnas 
begär bortom Mannen tar plats.

Men när jag undersöker vad hela detta avsnitt innehåller närmare, 
finner jag inte bara kvinnan i Close utan också Kvinnan som heterosex-
uellt objekt beskriven utifrån en manlig blick (jfr Lövkrona 
1991/1994:272f). Denna berättelse får inleda hela avsnittet om ”Hemliga 
rummet” och slå an tonen. Här är det en mans omdöme om en kvinnas 
upplevelse av sexualitet som ges företräde:

DRÖMMAR, FANTASIER OCH EROTIK 

… stoet hade slitit sig och satte nu av över gärdesgården. Därpå 
följde frieriet. 

Helene stod utanför och lockade, men det vilda djuret hörde ej 
mer. Därinne gick volten i rasande fart och situationen började 
bli ömtålig. Hingsten frustade vitt skum, vilket stod som en rök 
ur näsborrarne. 

Helene ville fly, ty scenen ingav henne fasa. Hon hade aldrig sett 
naturmakternas raseri i levande kroppar och hon kände sig upp-
rörd till det yttersta av detta obeslöjade utbrott. 

Stoet ville hon aldrig mer se. Det var orent. 
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Utställningstexten är ett citat ur August Strindbergs Giftas och i egen-
skap av inledning styr den läsningen av hela avsnittet. Det är en man 
som definierar en kvinnas inställning till sexualitet, som starkt påmin-
ner om den viktorianska synen på Kvinnan som i grunden asexuell 
(Segal 1997:190). Här är det inte längre en kvinna som utifrån egna 
villkor utforskar gränserna för sina begär, utan en mans bild av en 
Kvinna fylld av sexualskräck som lyfts fram. Med en självklarhet tar 
denne mans röst rummet i besittning och tilldelas genom den inledan-
de rollen rätten att staka ut det sexuella territoriet.  

Mannen ges här rollen som allsmäktig iakttagare och domare och ta-
lar utifrån en plats som Haraway kallar en ”god-trick-position” – alltså en 
illusorisk osynlig plats där allt kan ses, till och med de tysta tankar och 
känslor som rör sig inuti en kvinnas huvud. Det är ett könsstereotypt 
mönster som går igen, där mäns och kvinnors syn på sexualitet skapas 
som diametralt motsatta.  

Det är svårt att tolka ett citat som detta som ett medvetet försök att 
identifiera en plats för förtryck – en feministisk figuration med potestas 
– eftersom ett sådant omvänt brechtskt gestaltningssätt uttryckligen 
inte använts överhuvudtaget i utställningen. Det här är vidare bara det 
inledande exemplet i en lång rad av manliga gestaltningar av sexualitet 
som skapar en fallogocentrisk norm som även laddar om de antydning-
ar till alternativa feministiska skript som finns.

I det ”Hemliga rummet” blir en ung kvinna riden av en ”ondskefull”
mara som ”plågar” henne, enligt audiogudien. Det är tavlan Mardrömmen
av Heinrich Füseli som avses. Rösten i audioguiden berättar att konst-
nären målade den efter att ha drömt att han älskat med en flicka som 
avvisat honom. Den skulle kunna ses som en antydan om vad som kan 
hända den kvinna som försmår en man och talar även den ett helt an-
nat språk än Close. Återigen verkar en berättelse ha privilegierats där 
villkoren för Kvinnans sexualitet stakas ut av en Man. I båda exemplen 
ovan tillåts Mannen skapa bilden av Kvinnan som den Andra av den 
Samme.

Här finns också en stor tavla med en svart hingst målad av 1600-
talskonstnären David Klöker Ehrenstrahl. Det var egentligen inte just 
denna Ehrenstrahlmålning som producenten ville ha i det "Hemliga rum-
met”. Det är ett tredjehandsval som fått fylla upp en hel valvmonter, ef-
tersom de två andra som hade varit att föredra var i för dåligt skick för 
att ställas ut. Producenten förtydligar vad hon i själva verket hade velat 
ha:
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– Jag ville ha en Ehrenstrahlmålning som inte är den som står 
där nu. De två som jag hade valt ut var verkligen ”Den svarta 
hingsten”. Den riktigt svarta hingsten som stod i en stegrad posi-
tion! /.../ Alltså fick jag ta den näst, näst bästa. Så den ut-
trycker egentligen inte riktigt det jag hade avsett: Att den var kol-
svart och att den stod i en riktig machoställning.  

Tavlan förefaller alltså vara tänkt att symbolisera en manlig sexualitet 
genom den potenta svarta hingsten. Gestaltning av manlig virilitet i en 
tydligt överordnad ställning verkar vara det som getts en framträdande 
plats här, en bild som ekar av den Samme.

Den mest iögonfallande delen av rummet består av en ottoman, på 
vilken en officersliknande dräkt och en klänning från förra sekelskiftet 
ligger. Den höga cylinderformade, plymförsedda, guldkantade officers-
hatten ligger på den upphöjda huvudändan av soffan. Strax nedanför 
ligger jackan förhållandevis prydligt hopvikt, med guldgalonerna fullt 
synliga och intill denna har de militära långbyxorna placerats ordentligt. 
Vid fotändan ligger en vit sekelskiftesklänning ovikt i en hög, som om 
den vore avriven under stor brådska. Ovanpå klänningen är en värja 
placerad.292 Över ottomanen hänger en stor klarröd lackad rektangulär 
skiva. På den sitter de redan nämnda piskorna, ett par lädergrimmor 
försedda med gulddetaljer, något som liknar ett par svarta skygglappar 
påsatta på en stickad svart huva och ett guldglänsande metallspänne. 

Här finns ingen utställningstext utan installationens betydelse lämnas 
åt besökarens egen fantasi. I den patriarkala miljö denna iscensättning 
tar plats, kan läsningen obemärkt formas till ytterligare ett i raden av 
restriktiva exempel på kvinnlig underordning och manlig överordning i 
en heterosexuell inramning. Det är henne hästattributen tycks vara av-
sedda att tygla och han som verkar vara ämnad att kontrollera redska-
pen.

                                                     
292 Scenen är enligt producenten inspirerad av August Strindbergs Fröken Julie. I förordet 
till denna pjäs beskriver Strindberg fröken Julies karaktär som en förkrympt människas, 
som tror att hon skulle kunna vara jämlik mannen, vilket han uppfattar som en orimlighet. 
Kvinnor kan enligt hans uppfattning aldrig komma ikapp mannens försprång, vare sig med 
”… lika undervisning, lika rösträtt, avväpning eller nykterhet…” (Strindberg 1888/2000:7). 
Liksom i inledningscitatet av Strindberg verkar även den förebild som använts här vara en 
beskrivning av kvinnligt begär i nedvärderande termer utifrån en manlig blick.  
Utställningsscenen skiljer sig från pjäsens genom den militära betoningen av mannens 
dräkt. I Strindbergs sättning är den manliga huvudpersonen, Jean, husets betjänt, utan guld-
galoner och värja. Tilläggas kan att värjan fanns vid utställningens invigning, men inte vid 
senare besök. 
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Det här är de gestaltningar som återfinns i det "Hemliga rummet”. Till
skillnad från utställningen i sin helhet som verkar ha strävat efter unge-
fär jämn fördelning, har en Manlig blickpunkt tilldelats tolkningsföre-
träde här när det gäller representationerna både till yta och till antal. En 
historisk kedja från 1600-talets Ehrenstrahlmålning och framåt har pri-
vilegierats, som upprepar ett koncept för sexualitet där ett manligt do-
minant och heterosexuellt begär som främst riktas mot viljelöst under-
ordnade kvinnor – såtillvida att de inte skildras som sexualfientlig – är 
det rådande. Enda undantaget från detta är videon Close.

”Hemliga rummets” centrala föremålsgestaltning. En fri tolkning efter August Strindbergs Fröken 
Julie. Foto: Wera Grahn. 

Från alla dessa representationer sipprar det fallogocentriska budskapet 
ut och spiller över på videoverket Close. Trots att försök att bryta detta 
har gjorts genom att verket Close efter producentens ingripande fått en 
mer central placering i rummet än det hade till en början – som av del-
ansvariga i arbetslaget ursprungligen placerats i skymundan bakom ett 
skynke, en handling som kan läsas som en manifestation av vilken typ 
av sexualitet som potentiellt skulle kunna skämma ut museet – så för-
mår detta inte att nyansera stämningen i rummet. Konstverket tycks 
laddas om i denna Manligt formulerade kontext och får en annan inne-
börd. Det kommer i detta sammanhang mer att likna en potestasfylld 
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uppvisning inför Mannens blick än en feministisk figuration av kvinnlig 
erotik på egna villkor som antyddes ovan.  

Intrycket av ett manligt primat förstärks av att uppgifter som skulle 
ha kunnat nyansera denna bild inte artikulerats. Igenstans nämns att 
konstnären Pernilla Zetterman både är filmare och aktör i denna instal-
lation.293 Detta har inte formats till en poäng i utställningen, utan ute-
lämnats. Utan denna information blir andra läsningar än den patriarkala 
svåra att nå fram till. Potentia kannibaliseras åter av potestas i uteslu-
tande negativ bemärkelse. 

När den manliga blicken tillåts dominera på detta sätt blir heterosex-
ualiteten ett tvingande paradigm. Heterosexualiteten kommer också 
fram på flera andra ställen i utställningen. Bland annat när det gäller 
den tidigare omnämnda brudsadeln. Bilden av det heliga förbundet 
mellan Man och Kvinna som lyfts upp i den delen av utställningen, kan 
ses som en ordningsskapande försäkring mot de farligare och kanske 
friare förbidelser som det "Hemliga rummet” eventuellt skulle kunna föra
tanken mot. Det sätter ramarna för möjliga föreställningar. Detta in-
kluderar även förståelsen av videon Close, som mot denna bakgrund 
implicerar en manlig motpart eftersom inget annat antyds. Antingen 
som tänkt betraktare, filmare eller symboliskt representerad i skepnad 
av hästen. Tolkningen ovan av kvinnlig sexualitet uttryckt helt på egna 
villkor eller med en annan kvinna som partner försvinner i den givna 
kontexten. Dessa läsarter exkluderas inom den fastlagda tolkningsra-
men. På så vis förhindras videon väcka andra föreställningar än hetero-
sexuella.

Utställningen kan ses som en materialiserad historisk exposé över 
sexualiteten. Med Butler upprepas här stereotypa föreställningar, dess 
utgångspunkter förstärks och gestaltningarna görs självklara (1990:33). 
Genom upprepningen blir mönstren obestridliga ”sanningar” som inte 
ifrågasätts. Den här konstruktionen bildar en solid plattform som alla 
andra hierarkiskt ordnade skillnadsskapande gestaltningar kan få fäste 
på (jfr Butler 1993:123). ”Det hemliga rummet” blir i denna mening inte 
en harmlös marginell företeelse, utan ett centrum runt vilket allt annat 
kan finna sin ”naturliga” plats. Det får en betydelse som sträcker sig 
utanför sexualitetens område och formas till den enda giltiga parlören 
att läsa utifrån.

                                                     
293 Vilket jag först får veta i intervjun med konstnär Pernilla Zetterman. 
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4.3.2. De skillnadsskapande dualismerna 
En intressant aspekt som berör stora delar av utställningen är det all-
männa skillnadsskapande som utställningen byggts upp kring.294 Detta 
är en bärande grundprincip för hela utställningens uppbyggnad förkla-
rar producenten: 

– I den här montern finns symbolen för den här utställningen. 
Det är en loka med janusansikte, som handlar om dualismen. 
Den sitter i den här montern. Vi döpte den till janusansiktet, för 
den här utställningen är dualistisk. 

Dualismen är alltså medvetet inbyggd från början av produktionen. 
Detta återspeglas i skrivet arbetsmaterial såväl som i själva utställning-
en.295 På en mängd olika sätt kommer detta till uttryck. Förutom lokan 
med janusansiktet ställs till exempel nutid mot dåtid och vård mot van-
vård.

Utställningens skillnadsskapande verkar också gälla konstruktionen 
av femininitet och maskulinitet. Ibland utkristalliseras motsatserna i en 
och samma monter och tydliggörs påtagligt och direkt som ordnande 
princip. Det kommer bland annat till uttryck i en glasmonter där det 
förut beskrivna paret stigbyglar i form av grovhuggna lådliknande trä-
stigbyglar från 1600-talet placerats bredvid en gracil liten stigbygel i 
form av en sandal från 1800-talet. Av den finns bara en, eftersom den 
tillhört en dam som ridit damsadel då bara en stigbygel användes. Ut-
ställningstexten lyder: 

Damstigbygel från mitten av 1800-talet. 

Stigbyglar med skyddskåpor av trä och smide från 1600-
talet, med plats för stövlar i mansstorlek. 

Inte bara föremålen utan även texten skapar alltså skillnad. I det här 
fallet skiljs den förstnämnda artefakten ut genom att prefixet dam- fö-
regår huvudordet stigbygel, medan de sistnämnda kort och gott presen-
                                                     
294 Att arbeta utifrån ett tänkande i motsatspar är inte ovanligt i museisammanhang. Se t ex 
Shoemaker (1994:331) för exempel från utställningar i 1990-talets amerikanska naturhisto-
riska museer. Se även Porter (1991a:108f, 1993:51) som tar upp den binära uppdelning som 
hon menar präglar en stor del av museiarbete i Storbritannien. För svenska exempel se Åse 
Magnusson (2001:19ff) som beskriver en liknande utställningsteknik vid analys av utställ-
ningarna Yngre och äldre stenålder, Bronsålder och Järnålder på Historiska museet i
Stockholm år 2000. 
295 Text producerad i arbetsgruppen 2003 0318. 



HÄSTEN

265

teras som stigbyglar utan könsbestämning. Stigbyglar utan könsbe-
stämning blir det självklart maskulina, medan det feminina verkar vara 
påkallat att märkas ut. Till skillnad från damstigbygeln som i texten 
markeras som avvikande med hjälp av könstillhörighet, länkas den 
manliga normalstigbygeln till skyddskåpan genom funktion. Det som 
betecknas som kvinnligt tycks sammanfalla med själva varandet, medan 
det manliga i denna sättning sammansvetsas med görandet.   

Monter med stigbyglar för män respektive kvinnor i utställningen Hästen. Foto: Wera Grahn. 

Återigen reproduceras motsatsparen passiv och aktiv och länkas till 
kvinnligt respektive manligt. Skillnaden framhävs med fetstil. Till skill-
nad från det tidigare visade exemplet med den vikingatida sadeln som 
språkligt rekonstruerade det manliga som norm genom att tilldela det 
en bestämd könstillhörighet, så formas samma manliga norm i den här 
sättningen genom avsaknad av prefix. På båda sätten kan alltså språket 
markera under- och överordning beroende av kontextens form. Pro-
blemet är att det verkar göras på ett sätt så att det kvinnliga alltid tycks 
stå för det avvikande.

Förutom föremålen, dess iscensättning och textens innehåll påverkar 
alltså även formgivningen en utställnings/utställningsavsnitts betydel-
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ser och kan förstärka eller försvaga ett budskap. Detta gäller alltså även 
själva textlayouten. Det här belyser vikten av att beakta utställningens 
poetik och de privilegierade meningar som sammantaget skapas med 
hjälp av de olika utställningsdelarna. Överlag hålls för det mesta häst-
flickans och hästkvinnans värld åtskild från hästpojkens och hästman-
nens i utställningen. Sida vid sida intill varandra, men med var sin 
valvmonter, konstrueras de på helt olika sätt. Färgsättningen skiljer sig 
åt. I den förstnämnda montern kontrasterar rött mot svart bakgrund. I 
den sistnämnda dominerar svart. Flickornas och kvinnornas värld fylls 
med rosa, lila och glitter. Här verkar hästlivet vara en lek och kvinnor-
na enstaka tillfälliga besökare i hästens värld. I pojkarnas och männens 
universum dominerar kriget och dova färgtoner. Medeltida metallrust-
ningar för krigshästar hänger i denna monter och på botten är en armé 
av tennsoldater utplacerad. Här handlar det om krig och om att ”natur-
ligt” forma den lille pojken till krigare som ett ovillkorligt inslag i hans 
uppfostran. Här råder allvar och en träning inför en framtida yrkeskar-
riär i ledande ställning. Dikotomierna lek/allvar, fred/krig, pri-
vat/offentlig och arbete/fritid konstrueras och verkar vara fästa vid 
varsin monter. Det skapar två helt skilda skript att formas utifrån bero-
ende på könstillhörighet.  

Här finns likheter med det sena 1800-talsmåleriet. Utifrån en konst-
historisk position beskriver Griselda Pollock detta som ”… en plats där 
könsskillnad skrivs in.”296 På samma sätt verkar utställningen fungera på 
flera ledder än idag. Kvinnor och män tycks inte göra samma saker, ha 
samma saker eller vara på samma sätt. I utställningens imaginära blir 
bondens och krigarens platser milsvitt särskiljda från ridhästflickornas. 
De två världarna beblandas inte gärna.  

Utställningens poetik betonar och förstärker alltså starkt detta med 
könsskillnad. Det skapar ett mönster som överensstämmer med Butlers 
tal om betydelsen av det upprepade skillnadsskapandet (1990:33, 
1993:123). Särskiljandet verkar sammanfalla med det fallogocentriska 
systemets statiskt hierarkiska struktur. Tolkningarna av utställningen 
överskuggas av bilder av Kvinnan som den Andra av den Samme
och Mannen som den Samme.

                                                     
296 Pollock (1995:198).
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4.3.3. Arbetshästen 
Det är inte bara genom explicita markeringar som skillnader mellan 
kvinnor och män skapas i utställningen. Ibland ligger implicita anta-
ganden i texten som också frambringar ett motsatsförhållande. Detta 
sker till exempel i utställningstexten som tillhör brudsadeln, som under 
ytan förstärker föreställningar om skillnaderna mellan det maskulint 
och det feminint kodade: 

Brudsadeln var i det gamla bondesamhället det enda av hästens 
utrustning som hade med kvinnan att göra. Hästen var i första 
hand ett arbetsdjur, ett dragdjur förutom när det rustades till 
bröllop.

Brudsadeln beskrivs alltså här som den enda utrustningsdetalj som 
hade kvinnlig koppling. Detta bygger på en binär logik där andra hal-
van är osynlig. Den osynliga opposition som citat ovan bygger på im-
plicerar att alla andra delar av hästens utstyrsel hade med män att göra. 
Det är en del i en betydelseekonomi, som pulserar under ytan. Tre-
enighet Mannen – Hästen – Arbetet blir det historiskt musealt imaginä-
ra budskap som privilegieras. En kulturell ikon som aktiveras. Detta 
understryks av den stora betydelse som utställningen även i andra delar 
verkar ge åt sådant som har med män, arbete och hästar att göra, vilket 
inte minst understryks av att kombinationen kvinnor och yrkesarbete i 
relation till hästar nästan inte är skönjbar.

Mannen – Hästen – Arbetet som norm kommer inte bara implicit 
utan även explicit till uttryck, särskilt i den utställningsdel som helt 
koncentreras till hästen som arbetsdjur. Det är mannen och hästen till-
sammans på åkern, i skogen och i gruvan. I såväl text som bildlig ge-
staltning går detta igen. Ett bildspel utgör centrum, där stillbilder och 
filmsnuttar lagts samman till en sammanhängande historia där mannen 
praktiskt taget är exklusiv huvudrollsinnehavare i arbetshästens värld. 
De blir oskiljaktiga arbetskamrater. 

Trots den manliga dominansen finns ändå några kvinnor med i detta 
avsnitt på några ställen. På en skärm till höger om bildspelet finns ett 
förstorat citat ur en bok, där en man jämför sin relation till sin häst 
med den mellan man och kvinna i ett äktenskap.  

Lukas och jag stämde perfekt överens. Det sägs ju att det är vik-
tigt att man och kvinna kompletterar varandra för att äktenska-
pet ska funka och så är det också med häst och människa. 
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Här cementeras den komplementära harmoniska synen på äktenskapet 
mellan man och kvinna som norm.297 Återigen verkar skillnad mellan 
könen skapas som något eftersträvansvärt. I denna ekvation hamnar 
kvinnan på samma sida som djuret, i likhet med grundtanken i det fal-
logocentriska västerländska tänkandet (jfr Shoemaker 1994:321; Pearce 
1997:29; Bryld & Lykke 2000:7f, 15 och Ravin 2000:14). Baksidan av 
samma skärm täcks av en förstoring av ett annat citat där kopplingar 
mellan kvinna och djur också görs: 

Det gick an att det inte var hästen, sa bonden när hustrun dog. 

Precis som citaten i Månadens föremål av markis Lagergren står bägge 
dessa citat också helt okommenterade, vilket gör det svårt att förstå hur 
de är tänkta att fungera. Båda kan ses som speglingar av mäns relation 
till hästen. Starka band av mellanmänsklig karaktär tycks råda. Men ci-
taten ger också uttryck för en syn på kvinnan i bondesamhället, där 
hon jämställs och i sistnämnda citatet till och med underordnas djurets 
ställning. Genom att synliggöra detta skulle de kunna ses som kritik rik-
tad mot kvinnans ställning i bondesamhället och kanske även mot den 
svaga ställning kvinnor fortfarande har på många områden, alltså som 
en feministisk figuration med förändringsbar potestas.

Men i den ram som omger dem blir det svårt att läsa dem på detta 
sätt. Dels finns ingen annan öppen kritik av könsmaktordningen i ut-
ställningen som sådan, dels finns det inte heller någon sådan i den 
starkt patriarkalt könskodade byggnad som själva museet utgör och 
som omger utställningen.298 I avsaknad av explicit kritik mot kvinnors 
underordning i övrigt blir det långsökt att plötsligt tolka dessa två citat 
på det sättet, i synnerhet när ingen vägledning privilegierar en sådan 
tolkning.299 Snarare kommer de förstorade citaten att fungera som fak-

                                                     
297 Jfr Lundgren (1994:347) som bl a har pekat på det problematiska med just det kom-
plementära och harmoniska synsättet på relationen mellan män och kvinnor som varit do-
minerande inom etnologiämnet. Se även Lövkrona (1999:33–35) som framhållit att tanken 
på könskomplementaritet är länkad till 1800-talets moderna borgerliga projekt. 
298 Se Grahn (2005b), där jag analyserar museibyggnadens inre och yttre utifrån genusper-
spektiv och i detalj redogör för ett mycket starkt patriarkalt könskodat rum. 
299 Se även Lundberg och Ågren (1999:167) som för ett liknande resonemang om besöka-
res svårigheter att kunna utläsa något om relationerna mellan könen, när fokus i en utställ-
ning inte ligger på denna nivå.  
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tiska konstateranden av något som inte behöver kommenteras – ett
självklart historiskt faktum som verkar vara ”naturligt”.300

På ytterligare ett ställe finns två snarlika fotografier som föreställer 
en kvinna och en häst. Det är i bildspelet om arbetshästen. Till skillnad 
från bildberättelserna om män och hästar är det inte en arbetsrelation 
som skildras där, utan fotografierna visar en finklädd kvinna på en äng 
som försiktigt närmar sig hästen. Likheten med Flickan-vem-som-helst 
i hästflicksmontern är slående. Det är samma kvinnliga utanförskap i 
hästens värld som kommer till uttryck, som om kvinnan bara gjorde ett 
snabbt övergående gästbesök. 

Visserligen har män och arbetshästar oftast varit historiskt tätt sam-
manlänkade, vilket Ella Johansson visar i sin avhandling om konstruk-
tionen av maskulinitet bland skogsarbetare (1994). Men hon poängterar 
att det uppteckningsmaterial hon bygger på huvudsakligen återger 
männens version. Johansson lyfter särskilt fram att män i det material 
hon analyserar ofta verkar ha undvikit att tala om kvinnors närvaro i 
skogen överhuvudtaget, det tycks ha varit ett slags tabu i denna manliga 
yrkesretorik (Johansson 1994:133–137). Möjligen kan detsamma över-
lag gälla bristen på narrativ om relationen kvinnor, arbete och hästar. 
Men även om män sannolikt dominerat relationen till hästen som ar-
betsdjur betyder det inte att kvinnor aldrig använt hästar på liknande 
sätt. Som valvmontern i den andra ändan av utställningen visar, var 
kvinnor och flickor ofta förare av skjutshästarna och vid kontrollen av 
mjölk fanns kvinnor med bakpå diligensen, även om dessa teman un-
derkommuniceras i det här sammanhanget. Utanför utställningens kon-
text finns flera exempel på kvinnor som haft huvudansvar för gårdens 
skötsel och då självklart använt häst (se t ex Östman 2001). Det är inte 
heller sannolikt att hästen stod outnyttjad vid mannens bortavaro, som 
t ex under tider av krig, då kvinnorna ensamma stod för familjens hu-
vudsakliga försörjning och överlevnad. Det här lyfts emellertid inte 
fram i utställningen. Arbetsrelationen med hästen verkar framför allt ha 
reserverats för män.

Under en intervju när arbetet med utställningen fortfarande pågick 
framkom att det fanns olika uppfattningar i producentgruppen om i 
vilken mån kvinnor skulle förekomma annat än som tillfälliga besökare 
i avsnittet om arbetshästen. Till skillnad från producenten verkar de 

                                                     
300 Jfr Porter (1988/1995:117) som pekar på en liknande betydelseförskjutning hos re-
klamteckningar från en annan tidsepok som okommenterade sätts in i en museiutställning. 
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som haft specialansvar för denna del ha uppfattat att alla var överens 
om att koncentrera just detta avsnitt till hästen och mannen. Denna 
uppfattning förefaller i slutändan ha varit så stark att den kommit att 
dominera.

I ljuset av detta blir det begripligt varför tämligen lättillgängliga hi-
storiska representationer av kvinnor och hästar i arbete inte tagits till-
vara i utställningen.301 Till exempel hade de kvinnor som enligt Olaus 
Magnus arbetade med att tämja hästar (Ohlander & Strömberg 
2000:43) kunnat finnas med, på samma självklara sätt som bilder från 
samma källa på kvinnor som rider gränsle användes i hästflicksmon-
tern.

Här skulle det också ha kunnat finnas representationer av mer senti-
da kvinnor som använt hästen i åkerbruket. Om svenska exempel varit 
svårfunna skulle mer lättåtkomliga nordiska exempel ha kunnat integre-
ras i utställningen, inte minst med tanke på att denna i andra fall302

bygger på nordiskt material och att Sveriges gränser därutöver inklude-
rat eller inkluderats i stora delar av detta område under det tidsspann 
som utställningen behandlar. Både Norges och Danmarks nationella 
kvinnomuseer innehar åtminstone var sina lättåtkomliga fotografier av 
åkerbrukande kvinnor med häst, varav det sistnämnda museet även har 
låtit trycka upp fotot i vykortsform. 

Vidare har Ann-Catrin Östman i sin forskning pekat på att kvinnor 
som red gränsle på väg till arbete på någon utmark var en vanlig syn i 
slutet av 1800-talet i Österbotten (2001:45). I samma artikel finns ett 
fotografi på två systrar som plöjer med häst på 1920-talet (2001:50). 
Denna artikel är för övrigt publicerad av Nordiska museets eget förlag. 

                                                     
301 Vid ovan nämnda intervju erbjöd jag mig t ex att förmedla fotografier som visar kvin-
nor och hästar i arbete, men erbjudandet rann ut i sanden. 
302 T ex bröllopssadeln och Osebergsdrottningen. 
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Meta Jensen från Nøvling, Danmark ca 1930.Foto: Troligen Ella Christoffersen. Fotografiet finns 
på Kvindemuseet i Århus Danmark, även som vykort. 

När jag i slutet av avhandlingsskrivandet tar del av mötesanteckningar 
från utställningen som finns samlade på museet, men som ännu inte 
arkiverats, finner jag att utställningsgruppen faktiskt haft kännedom 
om och tillgång till en modell som föreställer en änka som plöjer jor-
den med häst i byn Andersvattnet från 1629.303 Denna återfann jag 
inte i utställningen. Det verkar alltså inte i första hand ha varit brist på 
möjliga gestaltningar av kvinnor och hästar i arbetsrelation som styrt 
urvalet, utan andra bevekelsegrunder. 

Med en övergripande ram som på detta sätt privilegierat relationen 
Mannen och Arbetshästen kannibaliseras304 även det fåtal små repre-
sentationer av kvinnor och arbete som i övrigt trots allt finns i utställ-
ningen. De sistnämnda försvinner till förmån för ett narrativ där Man-
nen verkar ta makten över ord och bild och ljud som den Samme.
Ikonen av mannen förenad i arbete med sin häst förefaller inte gärna 
förflytta sig i det musealt imaginära. Snarare förstärker och cementerar 
de många gestaltningar av detta i utställningen det här som masternar-
rativ.
                                                     
303 Mötesanteckningar 2002 11 19. 
304 Se Braidotti (2002:73) och Bryld & Lykke (2000:21ff). 
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4.3.4. Den beridna högvakten och andra män med status 
Även andra manliga yrkesrelaterade förhållanden till hästen har levan-
degjorts i utställningen. Kopplingen mellan ord, bild och ljud blir tydlig 
i gestaltningen av den beridna högvakten, en nutida relikt från förr när 
militärer och män hörde ihop.

Redan vid utställningens invigning utgör den beridna högvakten ett 
centralt inslag. Tjugotalet hästar med musicerande militärer tar över 
både syn- och ljudintrycket när de marscherar upp till museet och 
stannar till vid huvudentrén. Blänkande trumpeter och hjälmar i silver 
glimmar i solljuset. Marschmusiken dånar och trummornas taktfasta 
mullrande får en av pukhästarna att rista på huvudet. Detta utgör själva 
inledningen på hela utställningsöppnandet och slår alltså an tonen. In-
slaget med den beridna högvakten får uppta en tredjedel av hela invig-
ningsceremonin.

Till höger om ingången till museet hänger dagen till ära ett stort 
silkscreentryck som gör reklam för den beridna högvakten.305 Inne i 
museet återfinns de också. I ett av valven är en monitor placerad som 
visar en film om den beridna högvakten och det är just denna film som 
är särskilt intressant att jämföra med videoinstallationerna med ridhäst-
flickorna. Filmen om högvakten och konstnärens videoverk har kon-
takt med varandra, såtillvida att bägge kan iakttas från ett och samma 
ställe. När jag vänder huvudet åt vänster kan jag se högvakten och 
vänder jag det åt höger är hästflickorna i centrum. Att integrera den be-
ridna högvakten i så hög utsträckning i utställningen var aldrig produ-
centens intention, utan är ett beslut som togs av andra aktanter utanför 
utställningsgruppen. Intrycket blir likväl detsamma oavsett vem som 
tagit avgörandet.306

När de ses tillsammans på detta sätt blir skillnaderna mellan dem 
tydliga. Installationen med flickorna är svartvita tagningar. Den beridna 
högvakten visas i färg. I filmen med ridhästflickorna verkar kameravin-
keln och positionen ha varit fast och ett intryck förmedlas av att det 
bara är en enda scen som återges. Den beridna högvakten däremot får 
vi möta på en mängd olika platser och se från en mängd olika vinklar. 
Ridhästflickorna har ingen egen röst – de verkar sakna språk. Det lik-
nar en iscensättning av den traditionella positionen kvinnor haft i hi-
                                                     
305 Jfr Leeb-du Toit (2005:137f) som framhåller att stereotyper av män som krigare och 
kvinnor som pärlmakare och esteter framför allt är det sätt som naturvetenskapligt präglade 
museer i Sydafrika formar sina presentationer kring.  
306 Enligt uppgift togs beslutet direkt av styresmannen och dåvarande marknadschefen. 
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storien där den manliga betydelseekonomin blir den enda rådande (Iri-
garay 1974/1985, 1977/1985; Lykke 1992:45, 48). I stallmiljön är det 
bara en kvinnlig ridinstruktör som tilldelats en röst, men den är inte in-
tegrerad i någon film, utan är åtskild från alla rörliga bilder och det är 
en röst som ekar av den Samme genom den Andra av den Samme.

De manliga beridna militärerna får däremot själva framträda med 
sina egna röster, till skillnad från de stumma ridhästflickorna – de all-
varliga som alltså verkar sakna språk. I filmen om högvakten finns en 
manlig speakerröst som ramar in och förklarar den beridna högvaktens 
betydelse.307 Filmen är lång. Bredvid monitorn finns broschyrer om 
den beridna högvakten. Man kan bli stödjande medlem om man betalar 
in en summa med den bifogade inbetalningsblankett som medföljer 
broschyren. Jag ser inga liknande till förmån för ridhästflickors väl och 
ve.

När jag efter sommaren kommer tillbaka till museet igen är plötsligt 
utställningspartiet med den beridna högvakten borta ur utställningen. 
Jag undrar vart det tagit vägen. Tänker att någon kanske klagade på 
otillbörlig reklam. Men så är inte fallet. På producentens begäran har 
den beridna högvakten lyfts ut ur utställningen, men inte från museet. 
De har istället fått ett alldeles eget rum att tala i och synas ifrån. Det 
ligger till vänster om entrén sett från stora hallen. Återigen tycks den 
fallogocentriska ordningen inta en dominerande plats på museet.  

Tillbaka i Hästen-utställningen finns även ett särskilt avsnitt som be-
handlar hästen som statussymbol. Bara män finns representerade här. I 
mitten ståtar den adliga familjen Bielkes förgyllda praktvagn bakom 
glas. Audiogudien kan berätta att åka i den ”… det var adelsmannen förun-
nat”. Adelsvapnet har placerats ovanför vagnen. Intill finns en monter 
med ett par silversporrar som ägts av fadern till museets grundare, ge-
neral J A Hazelius. Och dessutom ett par som varit Karl XV:s. Här 
finns också en silverskål tillverkad med en infälld hästsko i silver i bot-
ten, gjord av guldsmed Peter Henning till Karl XII:s kröning.

De män som meriterats här är antingen kungliga, adliga eller fram-
stående yrkesmilitärer. Tillsammans med könstillhörighet tycks börd 
och profession alltså vara avgörande. Intressant att lägga märke till här 
är också den skillnad i fokus som den manlige kungen Karl XII och 
den kvinnliga drottningen Kristina får. På den närbelägna stora tavlan 

                                                     
307 Jfr Porter (1996:110) som beskriver liknande sätt som brittiska museer konstruerar fe-
mininitet och maskulinitet på. 
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med drottning Kristina är det abdikationen som privilegierats, medan 
det passande nog är Karl XII: s kröning som lyfts fram i avsnittet om 
hästen som statussymbol. Båda faller på så sätt väl in i det hierarkiska 
mönster som är rådande.

Det är framför allt mannen som personifierad kronprins, kung, her-
reman, militär, befälhavare, härförare, ryttare och kavallerist som tar 
plats i utställningen, även om mannen helt kort omnämns som anonym 
död, sårad och sjuk vid ett tillfälle i hästmannens monter. Skyter, hun-
ner, mongoler och husarer befolkar de historiskt museala slagfälten. På 
andra ställen skymtar kejsare och riddare fram. Det är maktbemängda 
män till häst som privilegierar de manliga representationerna.

Trots utställningens initiala intentioner att integrera genus, förefaller 
ändå betydelsen av Mannen som den Samme att ta över som utställ-
ningsnarrativ. Detta tycks alltså ske fastän Hästen-utställningen innehål-
ler ansatser till feministiska figurationer. Exemplen på den Samme ra-
das ändå upp och skapar en nästan ogenomtränglig vägg, som skym-
mer de alternativa läsningarna. Men det finns några enstaka figuratio-
ner av maskulinitet som skiljer sig från de ovan nämnda, som ännu inte 
analyserats.

4.3.5. Den känslosamme mannen 
En av de ännu inte berörda alternativa maskuliniteter som är närvaran-
de förs fram i styresmannens tal som citerats ovan. Där betonas man-
nens vänskap med hästen. Det finns även delar i utställningen som 
fångar upp den känslosamhet som förband mannen och hästen. Här 
finns alltså öppningar mot en annan beskrivning av maskulinitet än de 
tidigare nämnda. En sådan finns till exempel i ett avsnitt som handlar 
om Vardagsslitets hästar. I en passus i huvudtexten till detta avsnitt sätts 
män, hästar och en antydan om känslor samman. Utställningstexten 
kan berätta: 

Det gemensamma slitet skapade starka band präglade av fysisk 
närhet. Mannen kunde tala och kela med sin häst. Hästen blev 
arbetskamrat och vän…

Mannen tillskrivs alltså här ett känsligt och nära band till hästen. Ut-
trycken ”fysisk närhet” och ”tala och kela med sin häst” understryker detta. 
Här betonas sidor som traditionellt sammanlänkats med femininitet. 
Det kan ses som en maskulin feministisk figuration som fokuserar på 
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en känslomässig stämning och kan sägas öppna upp för en konstruk-
tion av en alternativ manlighet, den andre av den Samme.

Men när utställningstexten läses i sin helhet blir bilden av den käns-
losamme mannen inte lika entydig. Stycket ovan inleds med att Bon-
den-Hästen-Arbetsrelationen återigen poängteras och avslutas med att 
mannens roll som familjeförsörjare lyfts fram: 

…men samtidigt ett djur att nyttja och utnyttja för familjens över-
levnad.

Här har den vänskapligt keliga tonen skärpts och blivit hårdare. Hästen 
beskrivs med termen djur och det är ett som inte bara brukas, utan ut-
nyttjas. Detta tonläge skruvas upp genom att berättelsen i nästa stycke 
hoppar över till skogs- och gruvbolagens hästar: 

Skogs- och gruvbolagens hästar hade få vänner. De lastades tungt 
och kördes hårt, pressade till sitt yttersta som förbrukningsvaror i 
ackordens penningekonomi. 

Strax intill finns ytterligare en textskylt som med ett citat på ett ännu 
mer detaljerat sätt redogör för den brutalitet som många arbetshästar 
utsattes för. Om hästen inte orkade dra loss lasset när det kört fast 
hände det att den: 

… fick stryk med tömmen eller den spak som köraren använde 
för att lätta tunga lass som frusit fast på vägen – jag såg timmer-
körare som slet så hårt i tömmen, att tränsen skar upp i munnen 
på hästen så att blodet flöt från såren och färgade snön och vägen 
röd.

Ytterligare en utställningsskylt bredvid berättar vidare på samma tema: 

Den som kört ihjäl de flesta hästarna under en säsong betrakta-
des av såväl arbetskamrater som bolagsherrarna som den bästa 
timmerköraren.

En brutal råhet länkad till Mannen förstärks vidare genom det intillig-
gande ovan redan nämnda förstorade citatet med bonden som tyckte 
sig ha tur när det var frun och inte hästen som dog. En hänsynslös bild 
av mannen lämnar fler och starkare intryck än mannen som god i ut-
ställningen. Gestaltningen av den känslosamme och snälle mannen för-
svinner ibland mängden av brutala texter. De färgar av sig och laddar 
om förståelsen av den första textdelen genom att de dominerar. Den 
vänskapliga relationen mellan man och häst ger intryck av att ha för-
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bytts mot en där manligt utövat våld och aggressivitet är rådande. Istäl-
let för bilden av mannen som den andre av den Samme tycks den Samme
återigen ha privilegierats.

4.3.6. Den barnslige mannen 
En annan ansats till alternativa figurationer av manlighet synliggjordes i 
en av intervjuerna med utställningens producent. I utställningen finns 
en målad bonad som föreställer Karl XII ridande på en häst. Denna 
bonad har valts ut med tanke på att ge en annan bild än den traditionel-
la av Karl XII. Den traditionella bilden av Karl XII är enligt producen-
ten en glorifierad hjältekonung, men med den här folkliga bonaden har 
hon velat lyfta fram en annan bild. Hon utvecklar tankarna bakom va-
let:

– Han är den där lilla, lilla pojken, som också när han var ute i 
kriget – vid Poltava och Narva – måste ha varit väldigt, väldigt 
rädd. Jätterädd! Det är jag övertygad om! Och jag tycker att det 
finns med i bonaden. 

Bonadens naiva måleri ger Karl XII:s anletsdrag och kropp likhet med 
ett barns. Det barnsliga anslaget har accentuerats genom att bonaden är 
placerad mitt emot den gunghäst som antas ha tillhört Karl XII som 
barn. Hästen på bonaden intar samma ställning som gunghästen, vilket 
också understryker kopplingen till barns värld.

Representationen ger en motbild till den historiskt imaginära av 
kungen. Kungen har förbarnsligats och rädslan har hamnat i centrum. 
Här upphöjs egenskaper som traditionellt förknippats med kvinnor i 
nedsättande mening. I detta sammanhang skulle det kunna ses som po-
sitiva egenskaper som artikulerar en alternativ maskulinitet. 

Men att någon förbarnsligas kan också tolkas på ett annat sätt. Stuart 
Hall är en av dem som framhållit infantilisering som en vanlig repre-
sentationsstrategi för att beteckna ”de Andra”. Det har särskilt använts 
i nedsättande syfte för att representera män av annan etnisk härkomst 
än den dominerade och kvinnor. Infantiliseringen av män har ofta gällt 
svarta män och kan förstås som en symbolisk kastration. Genom att 
mannen görs till barn berövas han sin maskulinitet (Se Hall 
1997/2001b:262).  

Den här utställningsdelen skulle kunna ses som ett försök att använ-
da samma representationsstrategi som svarta män har utsatts för, men i 



HÄSTEN

277

subversivt syfte på en kunglig hjälte. Karl XII – den av svenska nazis-
tiska grupper hyllade gestalten – blir infantiliserad och detroniserad. 
Detta skulle kunna utgöra en startpunkt för diskussioner och tankar 
kring såväl betydelse av klass, etnisk härkomst som konstruktionen av 
maskulinitet.

När utställningens delar förs samman försvagas emellertid ovanstå-
ende tolkningar. Den tryckta text som refererar till bonaden med Karl 
XII kommenterar överhuvudtaget inte att det är en liten pojke som 
målningen föreställer: 

Bilden av Karl XII som krigare till häst spreds tidigt bland fol-
ket. Målningen bakom dig mitt emot valvmontern kommer från 
en bondgård i Hälsingland och är utförd 1746 av en av våra 
mest berömda allmogemålare Gustav Reuter, själv korpral. 

Tankarna på pojkens rädsla som producenten läser in i bonaden har 
ingen motsvarighet i texten. Här är det Karl XII som krigaren som pri-
vilegierats. Inte heller audiogudien riktar in förståelsen på det sätt som 
producenten poängterar: 

Om du vänder dig om så ser du Karl XII som vuxen till häst på 
en målad bonad från en hälsingebondes hem. Hästen intar sam-
ma pose som gunghästen. En pose för härförare och kungar. 
Länge var hästen intimt sammanbunden med det militära. Man 
tror att skyterna var ett utav de tidigaste folken som utnyttjade 
hästen i krig. Ryttarfolk som hunner och mongoler byggde sin 
framgång på hästen. Långt fram i tiden var kavallerister och hu-
sarer omistliga enheter på slagfältet. Även som kanondragare har 
hästen varit oumbärlig i krig. 

Det är alltså inte Karl XII ett barn, utan en fullvuxen man bonaden vi-
sar. Det är hans roll som kung och militär härförare som betonas. Här 
knyts en genealogisk historisk exposé till narrativet om Karl XII, som 
sammankopplar honom med tidigare folkslag som varit framgångsrika i 
krig och haft hästen som hjälpmedel vid sina erövringar. 

Karl XII som liten rädd pojke blir aldrig en figuration som tar plats i 
utställningen. Inget av det som producenten berättar om här finns med 
i text eller ljudåtergivningar. Den som har tyckt sig lägga märke till de 
barnsliga anletsdrag som kungen tilldelats på bonaden och vars tankar 
börjat gå i producentens riktning, väcks sannolikt upp om och när au-
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dioguiden aktiveras och tänker om. Det blir ett slags facit som kan rätta 
det som tolkats fel. 

Utställningens poetik privilegierar även denna gång bilden av Man-
nen som den Samme och kartan ritas på det sedvanliga fallogocentris-
ka sättet. 

4.3.7. Den humanistiske, praktälskande mannen
Ytterligare en alternativ maskulinitet som medvetet lyfts fram i utställ-
ningen är den praktälskande mannen. Producenten visar en rikt orna-
menterad sadel i guld som varit Gustav III:s som ytterligare ett exem-
pel på en alternativ representation av maskulinitet:

– Den skulle lika gärna kunna vara med i en operett. En opera 
eller operett! Den är utsmyckad! Den har mycket guld och är 
prunkande och överdimensionerad! Den är väldigt påkostad! 

På min fråga om vilken typ av maskulinitet detta motsvarar förklarar 
producenten: 

– Den här mjukare, humanistiska. Även om jag inte vet om han 
var det, så har jag ställt ut det så. Det är motsatserna. Den här 
sadeln representerar machot i det manliga och den här sadeln re-
presenterar den feminina sidan i det manliga. Förstår du? Mer av 
operettkungen och det feminina. Jag ser Gustav III så.308

I motsats till den mörka icke-ornamenterade sadeln som placerats 
bredvid intar den guldutsmyckade en särställning. Den får stå för en 
annan typ av maskulinitet än den gängse som förknippats historiskt 
med hästen. Det är enligt producenten en mjukare, mänskligare man. 
En som sammanfaller med vad hon uppfattar som en mer kvinnlig 
framtoning, en som gillar prakt och utsmyckning. Precis som i flera ex-
empel ovan har dualismen varit vägledande även vid uppbyggnaden av 
detta avsnitt:

– Och här har jag medvetet valt att ställa ut en harnesksadel 
från 1500-talet tillsammans med en sadel som skänktes till Gus-

                                                     
308 Vid en genomläsning av texten vill producenten förtydliga och betona att hon inte upp-
fattar Gustav III som enbart feminin, utan att det handlar om tankarna och intentionerna 
bakom just detta utställningsavsnitt. 
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tav III:s hov från norra Afrika. Och där sätter jag dualismerna 
mot varandra. 

Det här skulle kunna fungera som alternativ figuration för maskulinitet 
där ett mellanrum i den fallogocentriska ordningen öppnas och fylls 
med en alternativ maskulinitet. Men samtidigt andas denna uppställ-
ning en orientalism som pockar på en annan läsning.

Just Gustav III:s faiblesse för det orientaliska är känd. En vurm för 
Orienten blev under 1700-talet ett mode. Vid Haga lät han uppföra 
turkiska paviljongen. Turkiska tält, divaner och kiosker konstruerades. 
Operaföreställningar sattes upp med turkisk musik. Men allt detta hade 
inte sin grund i ett djupare intresse för islam, skriver Sigrid Kahle i för-
ordet till den svenska översättningen av Edward Saids Orientalism. Den 
svenske kungen behövde helt enkelt den turkiske sultanens stöd mot 
Ryssland (1978/2000:13). Det kan ses som ett led i en diplomati, vilket 
sannolikt den rikt ornamenterade guldglänsande sadeln är en del av. 

I ljuset av en sådan läsning sluter sig mellanrummets öppning. 
Kungen kan sägas spegla sig i Orienten. Occidenten använder Orienten 
för sina egna syften. Figurationen är för historiskt belastad för att fun-
gera väl. Inte heller detta försök till alternativ representation av masku-
linitet är tydligt, utan kan läsas på flera sätt. 

De ovan presenterade är de enda försök till alternativa gestaltningar-
na av manlighet som jag tillsammans med producenten finner i utställ-
ningen Hästen. Utställningen ifrågasätter aldrig på allvar konstruktionen 
av maskulinitet. Detta att vara man tycks förbli orört. Den kulturellt 
imaginära bilden av maskulinitet förblir mestadels stabil.309 Fast detta 
är en utställning som från början till slut medvetet försökt att integrera 
genusperspektiv, så förefaller det inte att ha blivit förverkligat på ett 
genomgripande kritiskt sätt. 

Den karta som ritats upp här verkar överraskande nog sammanfalla 
med den som kom till uttryck i Månadens föremål och i exemplen som 
togs upp i kapitlet om den hemlösa kvinnan, även om vissa skillnader 
kan skönjas. En strävan efter jämn fördelning av antalet representatio-
ner av män och kvinnor och yta finns i utställningen Hästen och vid en 
närgranskning av vissa gestaltningar finns ansatser till ett innehåll som 
verkar bryta mot gängse narrativ i det fallogocentriska systemet. Men 

                                                     
309 Se även t ex Losnedahl (1993:47,49, 54f) och Mandt (1994:66) för exempel på den re-
gelmässighet med vilken det maskulina lämnas oproblematiserat. Jfr Grahn (1999b, c, 
2004) för liknande diskussion kring Tekniska museet. 
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när gestaltningarna sätts in i utställningens hela kontext och de privile-
gierade betydelser som skapats där, blir de feministiska figurationerna 
av maskuliniteter och femininiteter emellertid otydliga. I stora drag 
verkar samma matris ligga under skripten för såväl Hemlösa kvinnans bo-
hag, Månadens föremål som Hästen. Hur kan detta förstås? 

4.4. Formandets betydelse 

4.4.1. Utställningens och museets poetik  
I utställningsgruppen verkar det visserligen ha funnits en medvetenhet 
om de rådande asymmetriska maktförhållandena mellan kvinnor och 
män. Men den artikuleras aldrig explicit. Snarare kan den skönjas i de 
val som gjorts under själva utställningsprocessen. Det har till exempel 
funnits en vilja att särskilt synliggöra kvinnors förhållande till hästar. 
Drottning Kristina, Heliga Birgitta, Osebergsdrottningen o s v är resul-
tat av denna vilja. Men sett i ljuset av hela utställningen är de sin storlek 
till trots för små och för otydligt artikulerade för att få riktigt genom-
slag. Utplacerade som små separata öar i ett oändligt patriarkalt hav 
försvinner de. Utställningens olika delar kommunicerar med varandra 
och laddar om eventuellt könsmaktskritiskt tänkta delar. 

Men inte bara utställningens poetik – sammanhangen i just denna 
specifika utställning – gör att det blir svårt för ett kritiskt perspektiv att 
göra sig gällande. Institutionen i sig påverkar vilken läsart som privile-
gieras (jfr Barthes 1977:16). Som tidigare antytts är även själva musei-
byggnaden stereotypt kodad med maskulina förtecken (Grahn 2005b). 
Som skulpturer inhuggna i museibyggnadens väggar och i form av sta-
tyer, såväl inomhus som ute, manifesteras detta. I en kontext där ut-
ställningar i allmänhet på kulturhistoriska museer därutöver ytterligt 
sällan framför någon explicit och stark kritik av vare sig föreställningar 
om forntida eller nutida könsmaktstrukturer och/eller reducerande ste-
reotyper blir det svårt att på ett implicit, subtilt och diskret sätt göra 
sådana ifrågasättanden. Dessa försvinner i en läsart som redan från 
början är privilegierad enligt en fallogocentrisk matris. Inte bara den 
enskilda utställningens utan även museets poetik påverkar alltså också 
betydelsen.

Om faktiska förhandlingar om betydelse ska äga rum, krävs att såväl 
del som helhet samverkar. För att ett budskap som går på tvären mot 
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det rådande ska få genomslag måste alla till buds stående medel tas i 
anspråk. Här måste formgivningen, texter och narrativ i audioguiden, 
föremålen och deras placering, och del och helhet på alla ledder koor-
dineras mot samma mål för att en historia med annan klang ska kunna 
skrivas.310 Formgivningen måste liksom föremål, texter, ljud och pla-
cering arbeta tillsammans för att förstärka intensiteten i framställning-
en. Det måste vara en medveten strategi där alla delar i utställningens 
poetik styr mot samma mål. När den patriarkala densiteten är hög för-
mår inte en liten blinkning här och där att uppväga detta.311

4.4.2. Den självklara berättelsen tar över 
Det som gör det extra svårt för en alternativ berättelse att ta plats i 
snart sagt vilken utställning och vilket museum som helst är att vårt 
samhälles könsmaktstrukturer oftast är självklara.312 De är så internali-
serade att de flesta vanligtvis inte reflekterar över dem och än mindre 
ifrågasätter dem. Det är det som gör dem så effektiva. Dessa strukturer 
är något som nästan alla i ett samhälle mer eller mindre medvetet är 
med om att reproducera varje dag i en mängd olika situationer. Ett kri-
tiskt könsmaktsperspektiv är ingen självklar och primär tolkningsram 
gemene kvinna och man dagligdags kan förväntas bära med sig.313

Om så gott som alla öppna konflikter mellan könen därtill är oarti-
kulerade i en utställning blir det ännu svårare för en alternativ läsning 
att aktualiseras. En förhållandevis konfliktfri och harmonisk relation 
mellan en manlig och kvinnlig sfär har målats upp i utställningen Häs-
ten. Förutom att en utställningstext vid hästflicksmontern explicit lyfter 
fram att det ansågs opassande för kvinnor att rida gränsle i en tid då 
”män dikterade moral och värderingar”, så finns bara den ovan nämnda tex-
                                                     
310 Vikten av att genomgående repetera samma budskap med hjälp av nyckelbegrepp i en 
utställnings olika delar poängteras också av Rachel Hasted (1994:408). Om inledningstex-
ten saknar genusrelaterad ansats är det t ex mycket svårt att upptäcka antydningar av sådana 
i ett utställningsavsnitt. 
311 Jfr Barbara Woods diskussion om gestaltningar av kvinnor på tavlorna i New Gallery 
på Museum of London (1996:55f). Woods har iakttagit att dessa är placerade på så perifera 
delar av tavlorna att de nästan försvinner ur sikte. För att de ska uppmärksammas i patriark-
alt laddade miljöer menar hon att detta måste göras explicit. 
312 Jfr Porter (1988/1995:121, 1991b:162), Jonsson (1993:21), Losnedahl (1993:21f), 
Sommerseth Jacobsen (2003:319), Belloni (2005:158f) och Ahlsén, Berg & Berg 
(2005:177f) som alla diskuterar problem med självklara berättelser. Se även not 291. 
313 Jfr Lundbergs och Ågrens diskussion kring svårigheten för en besökare att i en arte-
faktcentrerad utställning kunna sluta sig till något om relationer mellan könen (1999:167). 
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ten om brudritten – som dessvärre tycks ha instabil historisk bäring – 
som skulle kunna sägas antyda motsatsen.

De flesta kvinnor som får finnas med i hästens värld verkar framstäl-
las som tämligen ofarliga. Antingen befinner de sig i marginalen – som 
den anonyma 12-åriga flickan med hästskjutsen, de två kvinnorna bak-
på kontrollmjölkdiligensen och kvinnan i videoverket Close – eller så 
har de på ett eller annat sätt trätt tillbaka och utgör inget hot mot mak-
ten – som drottningen Kristina och den Heliga Birgitta. I en omgivning 
där maktasymmetrierna mellan könen för övrigt inte ifrågasätts blir de 
antydningar som finns för små markörer för att de ska nå fram.

Vare sig den individuella eller den strukturella samhälleliga under-
ordningen av kvinnor berörs därutöver explicit. Av avtrycken i utställ-
ningen att döma verkar mer tid, energi och kraft ha lagts ner på att lyfta 
fram historiska såväl som nutida exempel på hästens underordnade 
ställning. Bolagens cyniska inställning till djuren, våldet som utövats 
mot dem, vanvården och mer eller mindre tortyrliknande hästattiraljer 
är några exempel. I en utställning som specifikt fokuserar på hästar är 
det naturligtvis inte anmärkningsvärt eller konstigt att detta tas upp, 
tvärtom. Men mot bakgrund av att utställningen i olika dokument och i 
intervjuerna presenterats som en produkt där en medveten genusinte-
grering har varit en viktig del, ger den otydlighet som det framförs med 
ett märkligt intryck. 

Konfliktperspektiv undertrycks också genom att den maskulina 
oproblematiserade slagsida som utställningen är behäftad med inte kri-
tiseras nämnvärt. Det anonyma citatet med bonden som var glad att 
det var hustrun och inte hästen som dog, lämnas som redan berörts 
exempelvis okommenterat. Likaså även citatet av August Strindberg ur 
Giftas. Det manliga ifrågasätts aldrig öppet eller granskas kritiskt. Det 
förblir orört och oproblematiserat. Genom att citaten tillåts stå obe-
stridda ger de intryck av vederhäftighet. Med detta naturaliseras män-
nens påståenden, som framstår historiska ”sanningar”. 

Könsmaktskonflikter undviks alltså för det mesta och motsättningar 
hålls borta ifrån den medvetet artikulerade nivån. Det blir ett sätt att 
överbrygga motsättningar och skapa en ostörd helhet som inger lugn 
och avskiljs från den sociala världens motsättningar. En imaginärt kon-
fliktfri värld skapas.314

                                                     
314 Jfr diskussionen i en artikel av Ronny Ambjörnsson, Eva Persson, Staffan Cullberg och 
Bengt Olvång (1969):1. 



HÄSTEN

283

Graham Dawson beskriver just denna mekanism i sin bok Soldier heroes 
(1994:189).315 Där analyserar han konstruktionen av Lawrence av Ara-
bien och visar hur en imaginärt konfliktfri bild skapas genom att temat 
om den kvinnodominerade domestika sfären avskiljs från äventyrarens. 
Den ena har inte med den andra att göra och motsättningar kommer 
därför aldrig i dagen. På samma sätt förefaller ett imaginärt konfliktfritt 
universum ha skapats i utställningen Hästen.

4.4.3. Begränsat och partiellt genusperspektiv 
Ytterligare en aspekt som väsentligt påverkat integrering av genusper-
spektiv negativt är sannolikt den förhållandevis snäva betydelsen ge-
nusperspektiv tilldelats. När jag frågar hur genus och genusperspektiv 
ska förstås i utställningen svarar producenten: 

– Synliggöra! 

 – Det är det du tänker på? frågar jag. 

 – Därför att mannen alltid haft tolkningsföreträde genom histo-
rien i allting, förklarar hon. Och jag vill synliggöra kvinnor och
barn. Flickor, men också små pojkar. Barn och kvinnor vill jag 
synliggöra.

På ett självklart sätt länkas genus till kvinnor, men inte till män – såtill-
vida att de inte är små pojkar. Kvinnorna sammanbinds också helt ”na-
turligt” med barn. Synliggörandet av kvinnor och barn blir en samman-
länkad tankefigur som verkar utgöra huvudingrediensen i detta museala 
genusperspektiv. Först efter min explicita fråga om ett ifrågasättande 
av makthierarkier mellan kvinnor och män också har funnits med un-
der produktionen artikuleras även detta: 

– Självklart om man tänker på kvinnans närvaro i mannens 
värld och hästen så finns makten där under alltihopa! Som det 
här med alla skildringarna man läser om hur hästen var bondens 
och att kvinnan fick ta hand om sysslorna med hästen som han 
tyckte var tråkiga och inte fyllda med status. Det finns hela vägen 
exempel på det här.  

                                                     
315 Dawson har som tidigare nämnts introducerat begreppet ”det kulturellt imaginära”.
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De exempel som tas upp i citatet ovan finns emellertid inte med i nå-
gon av utställningstexterna. Visserligen framhålls att tankar på makt har 
funnits med under utställningsprocessen, men dessa förefaller inte ha 
artikulerats och integrerats i utställningen. Problematiseringen av kvin-
nors bristande makt sträcker sig som längst till berättelserna om dam-
sadeln och brudritten. Det här kan till viss del förklaras av att det varit 
svårt för projektgruppen att finna representationer av kvinnor och barn 
och att den övervägande produktionstiden därför ägnats åt letande, vil-
ket producenten också understryker: 

– Och det har jag letat efter i hela det här materialet. Och det är 
inte så lätt, för det finns ju inte så mycket. /…/ Det har varit 
nummer ett att synliggöra, och det har inte varit alldeles enkelt i 
det här materialet. Det har varit svårt att få fram historiska ex-
empel.

Sökandet efter representationer av kvinnor och barn verkar inte bara 
ha överskuggat maktproblematiken, utan i vissa fall också kommit att 
dominera arbetet så mycket att innehållet i representationerna fått en 
underordnad betydelse. Att hitta historiska gestaltningar där kvinnor 
och barn ingår har varit det väsentligaste, inte hur de representeras. 
Genus tycks på detta sätt ibland okritiskt ha kommit att användas för 
allt som på något vis har med kvinnor att göra, oavsett hur svag kopp-
lingen är eller hur den ser ut. En berättelse som framkom vid en av in-
tervjuerna kan exemplifiera detta. Det handlar om tankarna bakom 
produktionen av en monter med en död orm i en träbit. Ormar place-
rades, som förut nämnts, inte sällan i stalltröskeln för att skydda hästar 
mot det onda.  

– Nu får jag ta det väldigt schematiskt utifrån genusperspektiv. 
Och då finns det med här, säger producenten och pekar på mon-
tern med ormen i tröskeln./.../Och vad man trodde hände i stal-
let – och det är jag övertygad om att det fortfarande lever kvar i 
vissa delar om man går ut på landsbygden i Sverige – det var att 
på natten så kom maran in i stallet och red hästen sjuk. Och den 
maran har man i många landsdelar tolkat som en kvinna. Ma-
ran var en kvinna som kom på natten. Alltså en slags otyg. 
/…/ Så det finns en massa kopplingar till genus och kvinna 
där.
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Kanske är det just svårigheten att finna historiskt användbart material 
som gör att en orm i en träbit kan inordnas under benämningen ge-
nusperspektiv i detta exempel. Bortsett från detta visar det på problem 
med att huvudsakligen använda synliggörandet som strategi vid integre-
ring av genusperspektiv. Kopplingen mellan kvinnor och ormar i ex-
emplet ovan blir obegriplig om inte berättelsen tydligt knyts till t ex det 
judiskt/kristna narrativa arvet kring Eva, ormen och syndafallet som 
präglat en mycket stor del av vår västerländska historia, en legend som 
under årtusenden försvarat och legitimerat kvinnors underordnade 
ställning (se t ex Witcombe 2000). Denna myt kan ses som ett led i de 
gammaltestamentliga profeternas kamp mot den parallellt existerande 
Baal/Astarte-kulten,316 i vilken ormen och den kvinnliga modergudin-
nan Astarte var centrala gestalter. I utställningens berättelse om maran 
finns likheter med den under medeltiden omhuldade kristna myten om 
Lilith – Adams ”första hustru” – som i egenskap av en ond demon om 
natten likt en mara red oskyldigt sovande män (Witcombe 2000). Lilith 
förvandlas enligt en legend till en vinddemon och ses ibland i ormens 
roll i berättelsen om syndafallet. Lilith är i detta narrativ den som över-
talade Eva att äta av kunskapens träd (Daly 1979/1995:86).  

Dessa eller liknande historiska referensramar och länkar saknas 
emellertid vid montern med ormen i träbiten och kommer inte heller 
till uttryck i intervjun, vilket gör kopplingen mellan orm, kvinna och 
genusperspektiv mycket svårtolkad och bräcklig. Den kunskap som 
finns idag inom feministisk forskning verkar inte ha tagits till vara här.

Det museala genusperspektiv som uttrycks ger intryck av att vara 
avhugget och kan med Edward Saids formulering ses som en stympad 
överdrift (1978/2000:242). Om brist på kunskap och förståelse för ge-
nusproblematiseringens möjligheter existerar, blir uppgiften att integre-
ra sådana tankar en omöjlig uppgift, vilket torde vara en viktig orsak till 
att utställningen trots goda initiala intentioner inte lyckas nå fram med 
detta.317

Sett i sin helhet blir det svårt att se Hästen som uttryck för vad som 
skulle kunna betecknas som ett synliggörande, eftersom de ansatser 
som finns överröstas i den sättning som både museet och utställningen 
sammantaget skapat och detta därför inte blir särskilt synligt alls. För 
                                                     
316 Om motsättningen mellan den judiska tron och Baal/Astarte-kulten, se t ex Domarbo-
ken 2:13ff i Bibeln. 
317 Jfr Carlström (2003:2) för exempel på en allmän osäkerhet som tycks råda i museisek-
torn när det gäller definition av genusbegrepp och därmed genusperspektiv. 
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att kunna tala om ett synliggörande räcker det inte med att inkludera 
ungefär lika många feminint som maskulint kodade gestaltningar i en 
utställning med ett historiskt patriarkalt laddat tema som iscensätts i en 
patriarkal miljö. För att det underrepresenterade könet verkligen ska 
synas krävs sannolikt större ansatser än så. Det underrepresenterade 
könet måste dominera t ex genom att låta utställningen utgå ifrån och 
kretsa kring insatser från denna grupp. Ett synliggörande kräver en 
medveten satsning som gör att det som inte är givet syns. 

Men även andra faktorer tycks ha haft en avgörande inverkan på 
produktionen. Arbetsorganisationen, både institutionellt och inom pro-
jektgruppen, förefaller ha haft betydelse för att genusperspektiv inte 
integrerats i högre grad, vilket jag kommer att behandla närmare nedan. 
Här kommer jag också att återknyta diskussionen till Latour för att få 
syn på de icke-mänskliga aktanter som omger utställningen. 

4.4.4. Den institutionella arbetsorganisationen 
Med Latour har en mängd översättningar, transformationer och re-
ningsprocesser tagit plats under resans gång, innan den slutgiltiga ver-
sionen äntligen tar plats i en utställning. Precis som när det gäller för-
värvet av den hemlösa kvinnans tillhörigheter och produktionen av 
Månadens föremål har en mängd aktanter varit involverade även i Hästen.

Klockan och almanackan kan ses som aktanter som utställningstea-
met kämpade emot.318 Visserligen hade idén till en utställning om häs-
ten funnits i museet sedan många år och olika utställningsförslag skri-
vits.319 Men inget av de tidigare förslagen påminner nämnvärt om den 

                                                     
318 Tidsbrist var en faktor som även framfördes som förklaring till det skeva urval och 
brist på fördjupad diskussion i Månadens föremål (se not 152 ovan). Tidsbrist förs även 
fram på andra museer som anledning till att inte en fördjupad reflektion skett kring hur en 
produktion skulle kunna ha gjorts annorlunda. Detta har t ex medfört att en kvinnlig samla-
res artefakter inte integrerats i en utställning (Lundberg & Ågren 1999:47f, se även Ahlsén, 
Berg & Berg 2005:177).  
319 Redan så tidigt som 1989 kom ett första förslag. Detta förverkligades aldrig, men har 
funnits bland underlagen till den nuvarande utställningen. Det förslaget tillkom med anled-
ning av det ryttar-VM som skulle hållas i Stockholm påföljande år (Utställningsförslag 
1989 03 31 av Hans Medelius och Matyas Szabo. Kostnadsberäknat förslag 1989 05 09 av 
Berit Rönnstedt samt en osignerad skiss från juni 1989.) År 2001 kom Ann-Sofie Forsmark 
– som då var tillfälligt knuten till Nordiska museet dåvarande Forskningscentrum – med ett 
nytt förslag, Utställningsförslag 2001 10 11 som redan nästa månad ledde till det första mö-
tet med den dåvarande arbetsgruppen, vilket kan sägas vara upptakten till den slutliga Häs-
ten-utställningen. Minnesanteckningar från möte 2001 11 13. Ytterligare underlag arbetades 
senare fram av museets egna medarbetare. Ingen från de tidigare arbetsgrupperna kom dock 
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slutliga synopsen. Själva arbetet med denna produktion startade inte 
förrän hösten 2002. Den tid de hade på sig att färdigställa produktio-
nen var knapp och klockan och almanackan formades till aktanter att 
söka övervinna, vilket producenten betonar:  

– Ja, det är väldigt ont om tid! Det kan jag säga! Det är en kort 
produktionstid. Vi har haft allt som allt åtta månader på oss! 
Från absolut ingenting, till färdig utställning i södra hallen! 

Arbetet drog igång på allvar i mitten av september 2002. Då samman-
strålade den frilansande producenten med de övriga i den slutgiltiga 
produktionsgruppen – som förut nämnts, en frilansande formgivare, 
en tillfälligt anställd utställningsassistent, samt från museets personal-
styrka en biträdande producent och en produktionsassistent. Till detta 
knöts en referensgrupp av sju sakkunniga museianställda, som hade en 
mer perifer roll i arbetet. Därtill kopplades en extern producent för 
produktion av audiogudien in ett par månader före vernissage.

Redan i slutet av oktober skulle synopsis vara färdigställt, alltså un-
gefär en och en halv månad efter det att en grupp möttes som aldrig 
tidigare hade samarbetat. Invigningen skulle hållas den 7 maj följande 
vår. Då skulle idéerna vara uttänkta, urvalet och eftersökningarna vara 
gjorda, föremålen vara framtagna eller inlånade och konserverade, fo-
tografierna tagna och framkallade, experterna tillfrågade, bygget slut-
fört och montrarna larmade och ljussatta, audioguiden och texterna 
vara klara, programblad och reklambroschyr tryckta, invigningstalare 
vidtalade, pressmaterial och material till hemsidan färdigställt och 
pressvisningar hållna, för att nämna några händelser. 

Nordiska museet har vanligtvis inte valt att engagera utomstående 
producenter till stora utställningar. Oftast har detta varit ett uppdrag 
för fast anställda intendenter. För det mesta har de flesta i projektgrup-
pen också varit knutna till museet för en längre tid. I många år hade 
museet till och med en fast anställd formgivare, men så är inte längre 
fallet. Det är därför naturligtvis svårt att som extern producent komma 
till ett museum med en sedan länge inbyggd hierarkisk struktur,320 sär-
skilt för den som är tänkt att ha en ledande roll. Det är också svårt för 
deltagarna i en grupp att utan kännedom om varandra komma samman 
och under mycket kort tid prestera ett stort arbete.  

                                                                                                                         
att ingå i den slutgiltiga projektgruppen för Hästen, men två av dem kom att ingå i en lösare 
knuten referensgrupp som sakkunniga. 
320 Jfr Grahn (2005b) för mer om museets hierarkiska struktur. 
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Det är givetvis även komplicerat för den arbetsstyrka som redan finns 
på museet att få sina invanda arbetssätt omstrukturerade. Vid den ak-
tuella tidpunkten hade museet också för inte alltför länge sedan bytt ut-
ställningschef, som rekryterats externt. Att ändra arbetsrutiner och 
skapa nya arbets- och förhållningssätt kan lätt framkalla konflikter och 
spänningar och verka för en allmän tröghet i maskineriet. Skilda kom-
munikationsstrategier och kunskapstillgångar har en förmåga att skapa 
tidskrävande missförstånd.

Arbetet med utställningen kom också periodvis att vara kantad av 
sådana samarbetsproblem mellan de olika deltagarna. När mycket tid 
ägnas åt att överbrygga klyftor och räta ut missuppfattningar minskar 
den tid som skulle kunna ha avsatts för att t ex genomarbeta och syn-
liggöra det eller de genusperspektiv som valts ut på ett tydligt sätt. Till 
exempel lämnades hästflickornas monter till allra sist vid utformning 
och ordentlig tid att arbeta igenom det "Hemliga rummets” teman fanns 
inte heller. Ett annat exempel är produktionen av audioguiden som fick 
lämnas över till en extern redaktör – som inte tidigare aktivt hade del-
tagit i arbetsprocessen och de diskussioner som försiggått där – för att 
tiden inte räckte till. Ytterligare ett är att slutversionerna av utställnings-
texterna producerades av en av dem som ingick i den mer perifera refe-
rensgruppen av museets sakkunniga. Detta reducerar möjligheten till 
kreativ laborering av utställningens olika delar. Möjligheten att slipa till 
och förstärka väsentliga budskap försvagas. Den förstärkande verkan 
utställningens poetik skulle ha kunnat ha, går därmed förlorad. Detta 
sker till exempel vid den stora tavlan av drottning Kristina som i kon-
texten förlorar i feministisk sprängkraft. Ett annat exempel är Beridna 
högvaktens närvaro som bestämdes från annat håll än producentgrup-
pens, som delvis fick den olyckliga följden att den privilegierade bety-
delsen av videoverket med ridhästflickorna blev förskjuten. Ingen tid 
verkar heller ha funnits till att efter vernissage färdigställa och sätta upp 
texter som varit tänkta att ingå i utställningen och som funnits produ-
cerade, men av någon anledning inte kommit upp – som den om polis-
inspektör Ulla-Carin Carlsson och hästen Utter – eller att återfinna bil-
der som plötsligt försvunnit under produktionen – som den av Heliga 
Birgitta.

Både den knapphändigt tilldelade tidsramen för utställningsproduk-
tionen, tillkomsten av nya aktanter och nya arbetsrutiner verkar ha haft 
en negativ inverkan på produktionen. Olika aktanter förefaller på skilda 
vis ha transformerat och översatt innehållet på ett sådant sätt att de an-
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satser till genusproblematiseringar som existerade initialt kommit att 
försvagas. Detta skulle kunna vara ett sätt att förstå att fokus ibland 
kommit att ligga på enskildheter som inte främjar integrering av genus-
ansatser, vilka inte riktigt förmår att nå fram i utställningen. I nästa ka-
pitel återkommer jag kort till tidspressen och arbetsorganisationen och 
jämför den med tidsramen för Mah-Jong och i det därnäst följande, ka-
pitel 6, kommer de institutionella kontexterna att ytterligare undersö-
kas. Men innan dess vill jag sammanfatta det här kapitlet. 

4.5. Den kringskurna förhandlingen 
I utställningen Hästen verkar en förhandling om betydelse av kön ha förts
till skillnad från i Månadens föremål. I Hästen har, som visats, antalet 
gestaltningar av kvinnor/män och kvinnligt/manligt varit förhållande-
vis lika. Detsamma gäller den yta de tilldelats. Här har också ansatser 
till alternativa representationer av kvinnor – den andra av den Andra – 
och i viss mån även av män – den andre av den Samme – funnits med på 
olika ställen. De antydningar till positivt laddade feministiska figuratio-
ner med potentia eller negativt laddade med potestas som skulle ha 
kunnat ringa in platser för förtryck, blir emellertid sedda i utställning-
ens sammanhang alltför otydliga eller långsökta för att nå fram. Trots 
uttalade goda intentioner har dessa ansatser varit alltför svaga för att 
kunna ses som exempel på en medveten kritisk integrering av genus-
perspektiv.321 Den fallogocentriska berättelsen tycks ha kommit att 
dominera där figurationerna den Samme och den Andra av den 
Samme tilldelats huvudroll. Genusintegrering i den här formen verkar 
alltså inte göra så stor skillnad när det gäller det innehåll som tillskrivs 
de feminint och maskulint kodade representationerna, men däremot 
när det gäller förhållandevis jämn numerär representativitet.322

Det här kan förstås som ett resultat av flera olika samverkande fak-
torer. En av dessa är att skript länkade till den fallogocentriska ord-
ningen privilegierats i utställningen som helhet, vilket verkar förstärkas 

                                                     
321 Ett annat exempel på en utställning där viljan att integrera genusperspektiv initialt fun-
nits med, men som ändå tycktes försvinna i slutprodukten är utställningen The People of 
London år 1993, som analyserats av Rachel Hasted (1994:397–409).  
322 Jfr Losnedahl (1993:28) som mot bakgrund av sin studie av utställningar i Bergenom-
rådet i Norge, framhåller att det inte räcker med att enbart visualisera representationer av 
kvinnor i utställningar, utan betonar också vikten av att vara uppmärksam på hur presenta-
tionen görs. 
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genom att detta även är en betydelseekonomi som kan läsas i själva 
museibyggnaden. För att alternativa berättelser ska kunna ta plats i en 
sådan kontext måste alla delar av utställningen riktas in mot samma 
mål, för att inte kannibaliseras av det rådande binära betydelsesystemet. 

Detta kan också ses i ljuset av att genusperspektiv i utställningen i 
första hand verkar ha varit begränsat till att synliggöra kvinnor och i 
viss mån barn. Ett enkelt likhetstecken förefaller ha satts mellan ge-
nusperspektiv och representation av dessa grupper, oavsett innehåll. 
Ett synliggörande av feminint kodade gestaltningar har i detta fall inte 
heller tillåtits att dominera iscensättningen, utan vara ungefär lika 
många som de maskulint kodade. I en patriarkalt laddad miljö som 
Nordiska museet blir inte heller detta tillräckligt för att det ska bli syn-
bart, utan en patriarkal läsning verkar lätt kunna ta över. Här saknas 
också ett ifrågasättande av grundläggande maktskillnader mellan kvin-
nor och män.323 Konflikter kommer aldrig riktigt upp till utställningens 
yta. Vidare problematiseras inte heller en maskulinitet som gestaltas 
som överordnad, utan den blir en självklar och obestridd norm för 
män. Det är en otydlig och förhållandevis snäv syn på genusperspektiv 
som framträder, vilket indikerar att den kunskap som idag finns inom 
genusvetenskaplig teoribildning inte verkar ha tagits tillvara och än 
mindre getts artikulation i utställningen.

Att de stereotypa skripten dominerar kan också till en del förstås 
mot bakgrund av den institutionella arbetsorganisationen, men även 
som ett resultat av arbetet i den mindre projektgruppen. Tidsramen, 
nya rutiner, blandningen av fast anställda och externt rekryterade är alla 
faktorer som förefaller ha påverkat slutprodukten. Tid som skulle ha 
kunnat ägnas åt att slipa budskapet och fördjupa kunskaperna verkar 
på grund av möten mellan skilda arbetskulturer ha förbrukats på att 
överbrygga kommunikationsproblem och försöka förstå varandras ar-
betsmetoder. 

Sett i sin helhet blir det också problematiskt att det historiekonstrue-
rande momentet inte lyfts fram. Hur utställningen har skapats är osyn-
ligt i den färdiga utställningen. Här syns bara en renad produkt. Precis 
som i Månadens föremål är alla aktanter som ligger bakom produkten 
                                                     
323 Genusperspektiv i denna bemärkelse är inte heller iakttagbara i de utställningar som 
Bengt Lundberg och Per-Uno Ågren behandlar i boken Historiebilder (1999:167). I just de 
exempel som undersöks framhålls att människor överlag verkar påfallande frånvarande, 
vilket föranleder författarna att påminna om att det utifrån enbart en uppställning av före-
mål är en alltför krävande uppgift för besökaren att själv kunna sluta sig till ur relationen 
mellan könen varit om inte detta görs explicit. Jfr not 299. 
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osynliggjorda. Utställningen kommer på så sätt att framstå som ”sann”, 
självklar och naturaliserad, fast den givetvis inte är det.

Det här kan ses som ett uttryck för idén om en kroppslös rationali-
tet, med ursprung i det cartesianska projektet. Här är det mentala skilt 
från det kroppsligt kontextuella. Utställningen tycks inte vara konstrue-
rad av specifika aktanter som talar utifrån bestämda och begränsade 
positioner, utan av museet som en ansiktslös osynlig aktant som befin-
ner sig på en till synes opartisk och allomfattande epistemologisk plats. 
Än en gång aktualiseras alltså Haraways tanke om ”god-trick-position”.
Att situera kunskapen är med andra ord väsentligt för all kunskapspro-
duktion, utställningsverksamhet inbegripen. Detta innebär alltså att det 
även för en museiutställning är viktigt att klargöra vem som står för 
produktion, utifrån vilket/vilka kunskapsteoretiska perspektiv som den 
producerats och vad detta har för konsekvenser för seendet utifrån 
denna position. Detta skulle inte bara explicit tydliggöra att en utställ-
ning är en historiekonstruktion, utan gör den också lättare att granska 
kritiskt och bemöta för den som har en annan uppfattning. Utställ-
ningar som är skapade utan avsändare kan däremot lätt uppfattas som 
”neutrala” och väcker därför inga frågor och ingen kritisk granskning. 

Även om vissa förskjutningar av betydelsen av kön kan skönjas i ut-
ställningen Hästen, kan den ändå i sin helhet ses som ett uttryck för ett 
obsolet modernt tänkande. En ordning som för länge sedan lade grun-
den till museernas verksamhet och som alltså fortfarande tycks existera. 
I nästa kapitel kommer jag att undersöka utställningen Mah-Jong som
likt Hästen från början också haft genus som utgångspunkt vid produk-
tionen, men som på flera sätt verkar bryta mot delar av det moderna 
tänkandet. I detta sammanhang vill jag försöka se vad som händer med 
de privilegierade genusskripten i sådan produktion och försöka förstå 
vad som är annorlunda med just denna. 
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Kapitel 5. Mah-Jong 

5.1. Inledning 
I de tidigare kapitlen har alltså en viss förskjutning i betydelserna av 
könsskripten kunnat iakttas i Nordiska museets utställningsverksamhet. 
Från ganska oproblematiserade bilder av kvinnor och män stöpta i tra-
ditionella former, har också ansatser till mer problematiserade gestalt-
ningar fått plats i museets narrativ om än med viss oregelbundenhet. 
Vad som särskilt utmärker Hästen är att här kan en medveten och be-
stämd vilja att tilldela representationer av femininitet och maskulinitet 
lika stor plats i utställningen avläsas. Både till antal och till yta är för-
delningen förhållandevis jämn. Avtryck av tydliga förhandlingar om be-
tydelser av kön kan också ses i flera intressanta ansatser till feministiska 
figurationer t ex i form av kvinnan i videoverket Close och på bilderna 
av den fysiskt funktionsnedsatta flickans seger över kroppen. 

Men som framgått är det inte en entydig framgångshistoria utan 
vändningar och brott som kan utläsas ur de enskilda utställningarna 
som behandlats. I Nordiska museets privilegierade narrativ verkar 
många gestaltningar existera som kan ses som uttryck för en stereotyp 
fallogocentrisk ordning.  

I det här kapitlet kommer jag att fokusera på en annan utställning 
som på många plan radikalt bryter mot denna ordning. Det är utställ-
ningen Mah-Jong Pret-a-protester som under drygt två månader vid års-
skiftet 2003/2004 visades på Nordiska museet. Utställningen är emel-
lertid inte producerad av Nordiska museet, utan av Riksutställningar324

som vandringsutställning. Det som gör den intressant är att den är 

                                                     
324 Utställningen har producerats i samarbete med Textilmuseet i Borås och företaget Fu-
turniture. För arbetet har också de tre Mah-Jonggrundarnas – Veronica Nygrens, Helena 
Henschens och Kristina Torssons – insatser varit mycket betydelsefulla. I avhandlingen 
kommer emellertid fokus framför allt att ligga på Riksutställningar. Detta beror på att Riks-
utställningar dels är den part som utarbetat ett mångfasetterat material på sin hemsida som 
en del av utställningsproduktionen och själva utställningen, vilket är ett material som är be-
tydelsefullt för min analys och som jag kommer att integrera i studien, och dels att de dess-
utom har en för det här sammanhanget speciellt intressant institutionshistoria som kommer 
att diskuteras senare. 
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mycket annorlunda jämfört med de tidigare genomgångna utställning-
arna på flera olika sätt, inte minst när det gäller konstruktionen av be-
tydelser av kön, men även sexuell läggning, klass, nationalitet och et-
nisk härkomst. Utställningen innehåller därutöver en påfallande annor-
lunda gestaltning av en hemlös kvinna, vilket gör att den blir extra in-
tressant här. Jämfört med den museala kontext den är placerad i, står 
den ut som ett pregnant utropstecken som tycks rulla igång förhand-
lingar om betydelser. I det följande kommer jag att undersöka vad det 
lite mer precist är som gör denna produktion annorlunda med fokus på 
konstruktionen av de nämnda skripten. 

5.1.1. En feministiskt förankrad postmodern alteritet 
Den annorlundahet – alteritet – som utställningen ger uttryck för kan 
förstås som ett annat sätt att tänka kring utställningsproduktion och 
vad en utställning är, jämfört med de tidigare beskrivna exemplen. Det 
skulle kunna ses som ett konkret försök att tydligt öppna upp ett mel-
lanrum i Braidottis mening – ”in-between spaces” – som utmanar den fal-
logocentriska ordningen och startar en förhandling om betydelse.  

Den feministiska teoretikern Teresa de Lauretis har genom det film-
teoretiska begreppet ”space-off” presenterat en intressant ingång som 
kan fördjupa förståelsen av vad det konkret är som gör detta mellan-
rum annorlunda (de Lauretis 1989:25f). ”Space-off” är inom filmteorin 
den yttre ram en film är producerad inom. Här finns allt som är nöd-
vändigt för att skapa en film. Det handlar om kameran, ljussättningen, 
konstruktionen av kulisser, den tänkta åskådaren etc. Men allt detta är 
osynligt i den klassiskt kommersiella filmen. I avantgarde film däremot 
existerar ”space-off” samtidigt och jämsides med filmens explicita tema. 
Genom att applicera ett explicit ”space-off”-perspektiv där tillblivelse-
kontexten är synlig i filmen framträder det konstruerade draget.

 ”Space-off”-begreppet knyter på ett intressant sätt an till Braidottis 
diskussion om mellanrum. ”Space-off” är, enligt de Lauretis, den plats 
där alternativa representationer av femininitet kan formas. Rent territo-
riellt placerar de Lauretis ”space-off”-ramen i sprickorna i institutioner-
nas berättelser. Detta kan ses som en materialisering av de mellanrum – 
”in-between spaces” – Braidotti talar om. Det ger konkretion åt den an-
norlundahet – alteritet – som är nödvändig för att en alternativ berät-
telse ska kunna ta form.
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Detta har jag funnit vara en fruktbar ingång för att diskutera vad som 
är annorlunda med just Mah-Jong-utställningen. Här kommer jag att 
knyta begreppet ”space-off” till synligheten av utställningens produk-
tionsram – allt det som finns bakom den färdiga produktionen – och i 
det följande visa konkret hur den kommer till uttryck i Mah-Jong och 
vilken betydelse det har. 

Men jag vill inte stanna här, utan vill vidga förståelsen för det vidare 
sammanhang som denna alteriteten skulle kunna sägas vara uttryck för. 
Här har jag valt att anknyta till de tankegångar som Nina Lykke och 
Mette Bryld utvecklat i förhållandet just till ”space-off”-begreppet (Bryld 
& Lykke 2000:3f). Med hjälp av Heidegger menar de att osynliggöran-
det av den skapande kontexten inte är vilken harmlös representations-
teknik som helst. Det är en grundläggande beståndsdel i den moderna 
epistemologin. Att synliggöra ”space-off”-sammanhangen kan däremot 
utifrån detta perspektiv ses som uttryck för en postmodern hållning.

Det postmoderna tänkandet har tidigare kopplats samman med ana-
lys av museiverksamhet – och särskilt då utställningar – av Eilean Ho-
oper-Greenhill (2000), vilket jag funnit användbart för min förståelse. 
Hon har utvecklat synen på en ny typ av museer som börjat växa fram 
under de senaste decennierna som hon valt att kalla ”post-museer” 
(2000:x). Det här är den typ av museer som hon menar har tagit hänsyn 
till de kunskaper som producerats utifrån en post-modern, post-
kolonial och post-strukturalistisk position (Hooper-Greenhill 
2000:142). Hooper-Greenhills postprefix läser jag som symbol och 
sammanhållande begrepp för att beteckna de olika kunskapsteoretiska 
inriktningar som ifrågasatt ett modernt epistemologiskt paradigm i ve-
tenskapsteoretisk mening. I det följande kommer jag att benämna den-
na museityp ett postmodernt inspirerat museum.325

I det Hooper-Greenhill menar karaktäriserar ett postmodernt influe-
rat museum ingår vissa aspekter som jag delvis redan varit inne på, – 
som t ex delar av Haraways och Latours tänkande – även om hon inte 
hänvisar till just dessa referenser. Hooper-Greenhill uppfattar ett 
postmodernt inspirerat museum som en plats där kunskapen är tydligt 
situerad eller positionerad (2000:141).326 I museiutställningar är det 
viktigt att klargöra vem det är som talar och varifrån. I det postmo-
                                                     
325 Valet har gjorts dels därför att jag teoretiskt vill knyta an till flera postmoderna ansat-
ser, särskilt med feministisk anknytning, och dels för att undvika alla eventuella betydelse-
växlingar med det i Sverige existerande Postmuseum, d v s Postens museum i Stockholm. 
326 Jfr Haraways (1994) tal om vikten av situerad kunskap.  
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dernt inriktade museet är det inte en auktoritativ anonym röst som ta-
lar, utan en tydligt lokalt positionerad stämma. Inte heller är envägs-
kommunikation önskvärd i denna typ av museum. Här har gestaltning-
ar som bygger på ett cartesianskt binärt tänkande upplösts till förmån 
för hybrider.327

Det konstruerande momentet är också tydligt framhävt (Hooper-
Greenhill 2000:141).328 Det postmoderna museet försöker också att 
involvera besökarens känslor och fantasier (Hooper-Greenhill 
2000:143).329 I det postmodernt influerade museet lyfts berättelser som 
blivit undangömda fram och masternarrativen utmanas (Hooper-
Greenhill 2000:145).

Till det här vill jag addera ytterligare några kännetecken som jag upp-
fattar skulle kunna karaktärisera ett postmodernt inriktat museum. Ett 
av de utmärkande drag som brukar tillskrivas postmoderniteten är in-
tertextualitet, ett begrepp som Julia Kristeva introducerat (Kristeva 
1969:146; Pearson 2001:249, 287). Intertextualitet innebär att spår av 
en tidigare producerad text återfinns i en annan (Genette 
1982/1990:19). Ett intertextuellt förhållningssätt kan enligt min me-
ning förekomma både i moderna och postmoderna sammanhang. I 
modern mening skulle intertextualitet innebära att en text på ett enkelt 
sätt refereras eller citeras i en annan och fungerar i dessa sammanhang 
ofta som bevis för något. Referenser till andra texter som används som 
belägg för något – som t ex många av citaten i Hästen – är inte intertex-
tualitet i postmodern mening, utan tillhör en modern tradition. Inter-
textualitet i postmodern mening skulle alltså inte handla om ett enkelt 
refererande av andra texter i en ny text, utan om att medvetet visa att 
man använt andra texter för att göra något nytt, som så att säga skruvar 
till de första texterna. Intertextualitet används här på ett medvetet sätt, 
som i det här sammanhanget skulle det kunna kallas en reflexiv 
intertextualitet.330

Ett sätt att specificera intertextuella relationer i postmodernt influe-
rade sammanhang är pastischen. En pastisch kan antingen användas 

                                                     
327 Jfr Latour (1993), Haraway (1994) och Braidotti (2002) som också talar om hybrider. 
Konkreta exempel på hybrider är Braidottis och Deleuzes nomadiska subjekt, Irigarays 
kvinna som inte-en, Haraways cyborg, Cixous nya Medusa (Braidotti 2002:262f). 
328 Jfr Latour (1993) som visar hur föreställningen om det moderna projektet är en chimär. 
329 Jfr Braidotti (2002), Deleuze & Guattari (1977/2003), (1980/2003) och deras strävan 
att inkludera det affektiva. 
330 Här vill jag särskilt tacka min handledare Nina Lykke för detta begrepp.  
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för att i positiv bemärkelse uttrycka samhörighet – genom att efterlikna 
stilen hos en annan författare eller stilen från en annan period – eller 
för att skapa distans genom karikerande överdrifter som ligger nära en 
ironiskt hållen parodi (Genette 1990:32ff; jfr Pearson 2001:286f).331

Pastischen i form av överdriven parodi ligger nära Bachtins tidigare 
nämnda begrepp hyperbol. Bachtin har också haft stor betydelse för 
Kristevas tänkande bl a när det gäller begreppet intertextualitet (Moi 
1986:36f).332 Nedan är det framför allt det sistnämnda stildraget, pasti-
schen som ironisk parodi, jag kommer att koncentrera uppmärksamhe-
ten till. 

 För att återknyta till reflexivitet – som tidigare berördes i inled-
ningskapitlet – kan detta bland annat iakttas i ett medvetet intertextuellt 
förhållningssätt. Men reflexivitet handlar om mer än bara intertextuali-
tet. Det är mer allmänt något som ofta anses känneteckna postmoder-
niteten (se t ex Braidotti 2002:118; Thurén 2003:25).333 Reflexivitet kan 
mer precist också sägas handla om att ställa frågor kring sin egen roll 
eller som Ehn och Klein uttryckt det i boken Från erfarenhet till text: ”… 
tänkandet om sitt eget tänkande” (Ehn & Klein 1999:11). I Ehns och Kle-
ins sammanhang är det forskarrollen som diskuteras och det är också 
så jag använt begreppet när jag i inledningen diskuterade min egen roll i 
denna avhandlingsprocess. Här vill jag emellertid utvidga användning-
en av reflexivitet till att inkludera även dem som producerar utställ-
ningar. Jag vill undersöka om det finns ett reflexivt förhållningssätt 
även i deras praktik och hur det i så fall tar sig uttryck. Kan producent-
gruppens tänkande om sitt eget tänkande iakttas i utställningsempirin? 

Ytterligare ett karaktäristiskt kännetecken för ett feministiskt medvetet 
intersektionellt informerat postmodernt skapande uppfattar jag, är kon-
struktioner av skript för kön, sexuell läggning, klass, nation och etnicitet 
som går emot de rådande fallogocentriska. Sådana skript jag med Braidot-
tis samlande begrepp har valt att beteckna som feministiska figurationer 
(Braidotti 1994, 2002). Det här sistnämnda knyter an till den kunskapsteo-
retiska position som jag inledningsvis presenterade. Det är alltså inte en 
allmänt flytande postmodernt inspirerad position utan gränser jag valt, utan

                                                     
331 Se även Gyldendals Litteraturleksikon (1974:250) och Cornell m fl (1985:260).  
332 Se även Kristeva (1984) och Cornell m fl (1985:187ff).  
333 Andra ser detta som ett senmodernt särdrag, som t ex Giddens (1991) och Fornäs 
(1995). Frågan om postmodernitet kontra senmodernitet är omdiskuterad, men i det här 
sammanhanget väljer jag att förstå reflexivitet som uttryck för ett postmodernt tänkande. 
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precis som tidigare en feministiskt intersektionellt medveten postmodern 
”siting” och ”sighting”.

Sammanfattningsvis vill jag i det följande göra en läsning av Mah-Jong-
utställningen utifrån ovan presenterade antaganden, för att på så sätt försö-
ka förstå alteriteten i denna utställning jämfört med de tidigare diskuterade. 
I empirin kommer jag också att inkludera Riksutställningar som institution.
Skulle det här kunna ses som en feministiskt medveten postmodern utställ-
ning producerad av en postmodern institution och kan detta vara ett sätt att 
förstå vad som är annorlunda med denna utställning? 

5.1.2. Utställningen 
Utställningen handlar om tre unga kvinnliga konstnärer, Helena Hen-
schen, Veronica Nygren och Kristina Torsson, som på 1960-talet bil-
dade det framgångsrika modeföretaget Mah-Jong.334 Det var ett för ti-
den unikt initiativ, både i den bemärkelsen att det var kvinnor som 
startade företaget och att de gjorde succé med sin affärsidé. Företags-
konceptet byggde på enkelhet och funktionalism, kombinerat med en 
djärv nyskapande design i starka färger. Men Mah-Jong var inte bara en 
affärsrörelse i strikt ekonomisk mening, utan hade en tydlig politisk 
och ideologisk profil under 60- och 70-talen. Mah-Jong genomförde 
företagsdemokrati för de anställda och hade starka kopplingar till kvin-
norörelsen och vänstern. Här fanns en öppet uttalad solidaritet för 
människor i tredje världen och ett engagemang för Vietnams folk i kri-
get mot USA. Förutom politik satte Mah-Jong även etisk design på 
dagordningen, något som först nu nästan 40 år senare blivit ett alltmer 
vanligt sätt för företag att profilera sig på.335

Mah-Jong riktar sig till både en ung publik idag och till dem som själ-
va upplevt Mah-Jong-perioden. Den är retrospektiv och samtida på en 
gång och sambandet mellan dået och nuet finns klart artikulerat.

Utställningen är uppbyggd på följande sätt kring sex olika teman: 
mode, identitet, företag, kropp och rörelse, kvinnorörelsen och politik. 
Utifrån är utställningen Mah-Jong Pret-a-protester avskärmad med flera 
beiga skärmväggar, som gör att inget av själva utställningen är synlig 
utifrån. Framför den mittersta skärmväggen står till vänster ett fullska-

                                                     
334 Företaget Mah-Jong har i olika dokument under olika tider stavats både med och utan 
bindestreck. Mot bakgrund av en studie genomförd av Riksutställningars projektgrupp be-
stämdes att företaget skulle stavas med bindestreck, vilket även jag kommer att följa här.  
335 Ur Projektbeskrivningen. 
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lefotografi av ett stelt par med mörka strama kläder. Till höger står ett 
par med ledig hållning klädda i starkt färgade Mah-Jong-kläder. Ytterli-
gare ett steg till höger om dem öppnar sig skärmväggen in till utställ-
ningen. Där är en trenchcoat med en hatt uppriggad. Den har en ljud-
kuliss ansluten. Ljudet är en nyproducerad parafras på ett program med 
husmorsgymnastik. Både det stela paret och trenchcoaten är tänkta att 
symbolisera 50-talets tidsanda och ge ett stelt och färglöst intryck, vil-
ket var något som Mah-Jong vände sig emot.336 Väl inne i utställningen 
möts besökaren av en färgsprakande kontrast. Skärmväggar och sitt-
kuddar är fyllda med prov på de uttrycksfulla starkt orangefärgade och 
rosa tygmönster som Mah-Jong producerade och på en klädsnurra pas-
serar klara färgmättade plagg revy. 

Den förhållandevis färgfattiga ingången in till den insynsskyddade färgsprakande Mah-Jong-
utställningen med paret med gammeldags stil respektive den ”nya Mah-Jong looken”. Foto: Olof 
Wallgren, Riksutställningar. 

Direkt till vänster finns ett glasat bord med sittpuffar placerade runt 
om. Bordet innehåller skisser, vernissagekort, tidningsurklipp om och 
från Mah-Jong och här finns också pärmar med tygprover. Detta följs 
av ett klädskåp som symboliserar Mah-Jongs engagemang i sömmers-

                                                     
336 Intervju med projektledare och utställningskoordinator för Mah-Jong, Lina Ahtola, 
Riksutställningar 2005 10 04. 
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kornas arbetsförhållanden och krisen inom textindustrin. Strax intill 
finns en pulpet där företaget Mah-Jong presenteras mer utförligt, med 
firmans egna dokument såväl som samtida dokument om dem som 
andra skrivit.

På andra sidan till höger om ingången, mitt emot det glasade bordet, 
finns en identitetsbox, där besökaren kan kika in och med hjälp av fo-
tografier och spegelprojiceringar se sig själv med Mah-Jong-kläder. 
Boxens utsida är klädd med några modebilder från Mah-Jongs reklam-
kampanjer och här finns också citat från dem som hatade såväl som 
älskade Mah-Jong.

Intill identitetsboxen finns fyra nyproducerade videofilmer som vill 
förmedla en känsla av hur Mah-Jong-plaggen revolutionerade synen på 
kroppen och kroppens rörelser. En tjej och en kille ses först i stela 50-
talskläder och sedan i mjuka Mah-Jong-kläder som är lätta att röra sig i. 
Paret återfinns i fyra olika situationer – som demonstranter, på pick-
nick, hemma i soffan och på dansgolvet. Installationen har en ljudkuliss 
med rockmusik från 1960-talet som liknar den som spelades i Mah-
Jong-butiken. Därefter är en klädsnurra placerad med ett sjuttiotal 
Mah-Jong-plagg som roterar.

Efter klädsnurran finns en vägg med 14 reklamaffischer från Stock-
holms tunnelbana. Sju av dem föreställer Mah-Jongs ordinarie modere-
klamaffischer, men de andra sju härrör från 1972 då Mah-Jong bytte ut 
de vanliga affischerna mot fotografier från Vietnamnkriget med upp-
maningen att stödja FNL. På skärmens baksida visas en redigerad film 
från 1960-talet om politiska rörelser och klädidentitet. I detta avsnitt 
redogörs Mah-Jongs politiska engagemang, dåtidens vänsterrörelsers 
olika bokstavsbeteckningar och vad de stod för och här finns också ett 
utdrag ur säkerhetspolisens arkiv.

Mitt emot bioväggen på samma sida som företagsstationen om Mah-
Jong finns en dockstation. Som parafras till Barbie- och Kendockor, 
har figurerna Barbro och Kenneth konstruerats. Dockorna är klädda i 
kläder av specialtillverkat tyg med Mah-Jong-mönster i miniatyr. De är 
placerade i rosa boxar med plexiglas framför som liknar de kartonger 
Barbieutstyrslar i regel säljs i. I övre delen formar dockorna ett demon-
strationståg mot bl a USA:s krig i Indokina. I den nedre delen visas 
Barbro och Kenneth i lite andra situationer än vad Barbiedockor vanli-
gen placeras i. Här möter vi Barbro som arbetare, Barbro festar, Barbro 
bryter upp, Kenneth är solidarisk och Barbro på stormöte. 
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En återvinningstunna med några Mah-Jong-plagg i botten får sym-
bolisera slutet på Mah-Jong-epoken, men också början till något nytt. 
Här i slutet av utställningen presenteras några företag och modedesig-
ners som likt Mah-Jong i sina kläder gör en koppling till politik och etik 
på olika sätt. Men här har dessutom elever vid några av landets textil-
högskolor fått i uppgift att svara på frågan om hur ett företag som 
Mah-Jong skulle fungera idag. Ett av dessa förslag är Baglady, det mobila 
företaget, där en hemlös kvinna tilldelas en huvudroll.

Mah-Jong består till skillnad från de tidigare analyserade exemplen 
inte bara av själva utställningen, utan även av andra delar som är integ-
rerade. Här finns boken Det är rätt att göra uppror: Mah-Jong 1966–1976
skriven av Salka Hallström Bornold, som producerades parallellt med 
utställningen och kan sägas fungera som avancerad utställningskatalog 
med stor möjlighet till fördjupning.337

Mah-Jong-produktionen är därutöver knuten till Riksutställningars 
hemsida på ett annat sätt än Hästen och Månadens föremål är till Nordiska 
museets. Till skillnad från de sistnämnda har målsättningen här inte i 
första hand varit att enbart göra reklam för utställningen. Istället har 
Mah-Jongs webbplats skapats som ett experiment för att utveckla nya 
former av kunskapsförmedling (Projektbeskrivningen). Hela produk-
tionsförloppet har kunnat följas på Riksutställningars hemsida i takt 
med att utställningen tagit form. Sida för sida har olika dokument 
scannats in under arbetets gång för att exponeras på webben. Här finns 
hela arbetsprocessen från idé till färdig utställning redovisad och den 
har kontinuerligt uppdaterats. Synopsis, projektbeskrivning, mötespro-
tokoll, tidplan, budget, turnéplan, ateljébilder, pedagogisk handledning 
m m har i mer eller mindre oredigerat skick lagts ut på hemsidan.  

Utställningen, boken och dokumenten på hemsidan skapar tillsam-
mans en helhet som i princip varit tillgänglig för museibesökarna. Alla 

                                                     
337 I mötesprotokollen på projektets webbplats kan man följa diskussionerna om utställ-
ningskatalogen och hur den skulle finansieras. Länge var tanken att den skulle produceras 
inom ramen för utställningens budget med hjälp av sponsorbidrag. Detta kunde inte genom-
föras på grund av penningbrist. Här kom förlaget Modernista in som tog på sig ansvaret att 
ta fram en bok mer större bredd och mer fördjupad än vad en utställningskatalog brukar 
vara. Salka Hallström Bornold anlitades och boken Det är rätt att göra uppror: Mah-Jong 
1966–1976 kom till. Även om den inte är en regelrätt utställningsprodukt kan den ändå be-
traktas som en nära integrerad del av utställningen. Boken bygger till ganska stor del på 
samma källmaterial som utställningen, använder samma form- och färgspråk och har dess-
utom funnits till försäljning på de platser utställningen visats, precis som vanliga utställ-
ningskataloger brukar göra. 
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dessa delar kommer att ingå i den analys av Mah-Jong Pret-a-protester som 
jag kommer att göra. 

5.2. Den hemlösa kvinnans återkomst 
En del i utställningen som knyter särskilt an till nutid och framtid har 
producerats tillsammans med studenter från Konstfack i Stockholm, 
Textilhögskolan i Borås, Högskolan för Design och Konsthantverk i 
Göteborg, och Beckmans Designhögskola i Stockholm. Elevernas 
uppgift var, som nämnts, att formulera vad Mah-Jong skulle ha varit 
om det existerat idag och hur det skulle fungera.  

Mitt bland förslagen återfinns en representation av en hemlös kvin-
na, men denna gång gestaltad på ett helt annat sätt än i Månadens före-
mål. Installationen har fått namnet Baglady – det mobila företaget. Det är en 
framtidsvision som producerats av Lotta Lundstedt och Helena Enga-
rås, dåvarande studenter vid Textilhögskolan i Borås. Deras namn finns 
omnämnda både i utställningen, i skriften och på flera dokument på 
hemsidan. Den röst som talar och varifrån den härrör är alltså tydlig-
gjort. Kunskapen är alltså med andra ord situerad i Haraways bemär-
kelse.

Visionen består av en monter med några plagg och ett litet tryckt 
manifest som redogör för ideologin bakom Baglady-företaget. Det
tryckta häftet är i det här sammanhanget det kanske mest intressanta, 
eftersom den tilldelade utställningsytan inte är tillräckligt stor för att 
rymma mer än en begränsad exempelsamling av kläder som företaget 
skulle kunna producera. I skriften utvecklas tankegångarna till projek-
tet. På Riksutställningars hemsida finns också en tidigare version av 
den texten, samt både den projektbeskrivning som eleverna fick inför 
arbetet och mötesanteckning där Riksutställningar, Futurniture och re-
presentanter för textilhögskolorna möts. I den här analysen är det 
framför allt det tryckta häftet som fanns i utställningen som kommer 
att analyseras. Både häftet och hemsidan klargör visionens produk-
tionsram och kan ses som exempel på integrering av ”space-off”-
perspektiv.

I skriften artikuleras att Bagladys affärsidé är ta vara på och återvinna 
det som andra slänger. Kläder är den huvudsakliga varan, men även 
andra secondhand produkter är tänkta att vara till försäljning som väs-
kor och skivor. Ett miljötänkande genomsyrar företaget och går hand i 
hand med ett solidaritetstänkande som sträcker sig både inom och 
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utom företaget. Baglady är ett mobilt företag, vars främsta försäljnings-
lokal är en husvagn, som är tänkt att turnera runt i landet. Ett kompri-
merat sortiment ska också finnas parallellt i form av Baglady-
garderoben. Det är en liten box med ett mindre urval av produkter 
som även andra intresserade personer lätt ska kunna ta med sig på re-
sor. Även postorderförsäljning är ett alternativ och en öppenhet för 
nya, ännu oartikulerade möjligheter verkar vara inbyggt i konceptet.  

Det här framtidsscenariot fyller på flera sätt visionen om ett fram-
tidsföretag på ett vis som det inte vanligen brukar. Invanda begrepp 
fylls med ett nytt innehåll, som sätter igång en rad förhandlingar om 
betydelser när det gäller kön, klass, etnicitet såväl som nationalitet, som 
ifrågasätter den fallogocentriska ordningens narrativ.

5.2.1. Bagladyn som nomad 
Själva titeln på framtidsvisionen – ”Baglady, det mobila företaget” – indike-
rar att det här handlar om något annat än de gängse föreställningarna 
om mode och företagande. Bagladyn är alltså den sammanhållande 
symbolen för en framtida företagsvision i den här utställningsmontern.

Det här projektet skiljer sig från många andra föreställningar om fö-
retagande på ett par olika sätt. Här har för det första den explicita ut-
gångspunkten tagits i en kvinna. Men hon har inte som i huvuddelen 
av de tidigare presenterade berättelserna placerats i den privata sfären. 
Istället har hon lyfts in i det officiella rummet. Här har hon tilldelats ett 
yrke och dessutom länkats till företagsledning och affärsverksamhet. 
Områden som i historiska och även nutida berättelser huvudsakligen 
varit maskulint laddade – en föreställning som de tidigare analyserade 
museala narrativen verkar förstärka – fylls i den här iscensättningen 
med feminint innehåll. Maskulina skript som yrkesutövning, företags-
ledning och affärsverksamhet sätts i Baglady under direkt förhandling 
genom att tilldelas feminina förtecken. Ett mellanrum öppnas på detta 
sätt upp där alternativa representationer får plats. 

För det andra är den kvinna som lyfts fram en kvinna som i de flesta 
andra berättelser – inklusive representationen av den hemlösa kvinnan i 
Månadens föremål – får spela rollen av en av samhällets mest utstötta och 
underordnade individer (jfr Thörn 2004). I den här iscensättningen 
vänds däremot detta perspektiv. De erfarenheter kvinnan har i egen-
skap av hemlös verkar istället bli resurser i företagandet. Detta att ta 
vara på det som andra slänger, som idag för många hemlösa är en nöd-
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vändighet för överlevnaden, blir i den här kontexten en värdefull kvali-
fikation i företagets verksamhet. På samma sätt formas centrala delar i 
en hemlös människas vardag – som erfarenheten att inte ha något hem, 
avsaknaden av en fast punkt, rörlighet och ständiga förflyttningar – till 
en tillgång i ett företag som bygger på den mobila principen. Den spe-
cialistkompetens som en baglady utvecklat tillvaratas här, och det som 
annars ses som nackdelar blir fördelar. Kvinnans tidigare erfarenheter 
är de som gör henne särskilt lämpad för ett framtida entreprenörskap i 
ett framgångsrikt företag av den här typen. Bagladyn är i detta narrativ 
inte längre att betrakta som abjektal eller ett offer, utan en förebild som 
ifrågasätter, utmanar och omförhandlar de gängse gränserna för femi-
ninitet såväl som företagande. 

För den som väljer att fördjupa sig i tankegångarna kring Baglady-
projektet och går vidare till hemsidan med studentprojektet blir det 
tydligt att en ständig förändring och anpassning till olika situationer är 
en viktig del i detta koncept: 

Det känns som att Baglady kan uppstå på flera olika sätt och 
att inget direkt är förbjudet, bara allt följer ideologin som ligger 
bakom./…/ Förändringar kommer att ske beroende på hur 
personer inom företaget löser saker o s v. 

En förståelse av företaget och dess kontext som diversifierad, differen-
tierad och som en kontinuerlig process blir tydlig. Det verkar vara vä-
sentligt för företaget att ha en ständig beredskap för att kunna hantera 
förändring. Olika konkreta materialiseringsformer för företaget verkar 
vara möjliga. Som beskrivits tidigare är det inte bara i husvagnen Bagla-
dy-företaget kan ritas in geografiskt, utan även som lättransportabel box 
för musikgrupper att ta med på världsturné, för politiska aktiva indivi-
der att ta med till protester eller demonstrationer eller andra ännu inte 
tänkbara försäljningsplatser. Mobilitet och förändring är alltså centrala 
här. Ordet ”nomadföretag” är också ett begrepp som explicit återfinns 
både i häftet som finns i utställningen och på projektets webbplats: 
”Företaget är ett nomadföretag.” Det är inte ett färdigt affärskoncept, utan 
affärsidéer i ständig rörelse och förändring, ett företag som lever med 
tiden.

Den rörliga och nomadiska karaktären hos Baglady sammanfaller på 
ett symboliskt filosofiskt plan med synen på subjektet i såväl Deleuzes, 
Guattaris som Braidottis teorier som jag tidigare varit inne på (Deleuze 
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338 I 
och med insikten om att det inte längre går att tala om ett rationellt, 
enhetligt, stabilt cartesianskt subjekt – det som kallas subjektets död – 
ser dessa filosofer det rörliga, nomadiska subjektet som det som istället 
blir möjligt att tala om och utifrån. Det är ett subjekt för vilket detta är 
det enda framtida och nuvarande möjliga sätt att positionerna sig på. 
Begreppet ”becoming-woman”, som presenterades i förra kapitlet, är cent-
ralt för denna teori. För att rekapitulera detta har kvinnor i den fallogo-
centriska betydelseekonomin representeras genom Mannen, utan egen 
röst. Att bryta denna ordning och skapa en artikulation utifrån en fe-
minin subjektsposition – ”becoming-woman” – blir därför en viktig del i 
den nomadiska filosofin. Hos Braidotti stannar som nämnts inte reso-
nemanget på en abstrakt nivå, som t ex hos Deleuze och Guattari. Bra-
idotti går vidare och betonar vikten av att knyta den nomadiska tanke-
figuren till olika differentierade materialiserade föreställningar av kon-
kreta kvinnor. Det är alltså dessa som Braidotti kallar feministiska figu-
rationer – det vill säga alternativa sätt att representera subjektet på, som 
går emot och utmanar fallogocentrismen (Braidotti 2002:2f).  

Det sätt som Baglady-företaget formulerats på i studentprojektet där 
Bagladyn som nomad formats till ett aktivt rörligt subjekt kan läsas som 
ett försök till en konkret gestaltning av en feministisk figuration med 
tydliga nomadiska uttryck, som ifrågasätter de fallogocentriska betydel-
serna av Kvinna, hemlöshet, såväl som företagare. Omständigheter och 
erfarenheter som i tidigare berättelser oftast betraktas som nackdelar 
har här vänts till fördelar i ett framtida imaginärt samhällsbygge.

5.2.2. Bagladyn och en vidare förhandling om kön 
En förhandling om betydelse kring könsskript sker inte bara genom 
bagladyn som figuration, utan det finns även i andra delar av installa-
tionen. En av de idéer som Baglady-företaget artikulerar är att företaget 
vill skapa kläder som kan användas både av kvinnor och män. De ska 
bryta mot det som vanligtvis ger signaler om vad som är typiskt kvinn-
liga eller manliga klädesplagg och vara ett alternativ till det som är rå-
dande idag. Istället för att variera efter könstillhörighet ska kläderna 
vara skiftande och spegla den heterogena sociala verkligheten och be-
tona livsstil och filosofi. 

                                                     
338 För en diskussion om nomadbegreppets historiska och nutida belastning se not 36. 

& Guattari 1977/2003, 1980/2003; Braidotti 1991, 1994, 2002).
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Det här är en tanke som också återfinns – i likhet med flera av de 
andra idéerna i Baglady-konceptet – i Mah-Jongs företagsideologi. Ska-
pat unisexmodeller har även andra modeskapare genom åren gjort, 
bland annat Sighsten Herrgård som jag diskuterar i kapitel 3 ”Månadens 
föremål”. Att föra fram denna tanke är alltså inget nytt i sig, men att 
fortfarande låta detta vara en framträdande tanke i ett framtida mode-
företag kan ses som en viktig markering av att behovet att bryta ett 
könsstereotypt tänkande alltjämt existerar. 

Ett könsöverskridande tänkande skulle också kunna anas i några fo-
tografier som finns i det lilla skriftliga manifestet. Den text som styr 
läsningen till just dessa bilder, handlar om den förut nämnda viljan att 
använda samma mönster och liknande modeller till både dam- och 
herrplagg. Det är bara på den bild som ackompanjerar just denna text 
som en ung kille poserar. Han är en av två män som överhuvudtaget är 
gestaltade i Baglady-avsnittet. I övrigt är det kvinnor som innehar hu-
vudrollerna.

Den unge mannen står vänd med ansiktet och kroppen mot betrak-
taren. Båda armarna hänger utmed sidorna. Framför mannen, med an-
siktet vänt från kameran står en ung kvinna. Hon har placerats närmast 
kameraögat, vilket ger intryck av att hon är fysiskt större än mannen. 
Hon står alltså med ryggen vänd mot kameran och iakttar den unge 
mannen i nästan samma vinkel som utifrån linsens betraktarposition, 
med den skillnaden att hennes bakhuvud befinner sig i bildens övre 
högra hörn. Det gör att hon tittar en aning snett ner på mannen. Den 
unge mannens kropp bjuder in till betraktande, både genom den öppna 
kroppshållningen och genom att den unga kvinnan redan tycks ha tagit 
hans kropp i besittning med sin blick. Det här formar mannen till ett 
objekt för betraktarens voyeurism. Det är ett sätt att se, som tar sig rät-
ten att granska och undersöka (Hirdman 2002:51). Mannen ser ut att 
vara kortare än kvinnan, vilket kan bero på kameravinkeln. Detta gör 
att han ser ut att besvara kvinnans blick genom att se en aning uppåt på 
henne. Detta är en fotokonvention som brukar symbolisera underord-
ning (Hirdman 2002:49), vilket här knyts till en man. Detta är vanligen 
inte en ställning som sammanfaller med stereotypen av Mannen, utan 
bryter mot det vedertagna. Relationer mellan könen verkar alltså vara 
omvända på fotografiet. Mannen hamnar här nästan i ett barns posi-
tion i förhållande till både betraktaren och kvinnan. Erving Goffman 
har vid analys av reklamannonser funnit att kvinnor ofta placeras på ett 
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sådant sätt i relation till män (Goffman 1979:7f; Hirdman 2002:50). 
Denna konvention vänder detta foto på och skapar en annan ordning.  

En av de två män som förekommer i Baglady-manifestet. Den unge mannen tas här i besittning av 
både betraktarens och kvinnans blick. Foto: Lotta Lundstedt/Helena Engarås. 

Det finns naturligtvis inga entydiga och absoluta svar på vad ett foto-
grafis enskilda element betyder. Men flera forskare har pekat på att oli-
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ka sätt att vara vänd mot kameran ofta används för att kategorisera 
människor efter kön, ras, klass och ålder. En kulturellt skapad fotogra-
fisk konvention att avbilda kvinnor och män på skilda sätt tycks existe-
ra. Kvinnor och personer med låg social status tittade till exempel vid 
en genomgång av National Geographic oftare mot kameran än män (Lutz 
& Collins 1993:197ff; Hirdman 2002:52), vilket alltså även denne unge 
man gör. Att med hjälp av flera olika fotokonventionella tekniker låta 
en man inta en traditionellt fotohistoriskt kvinnlig position i Baglady-
manifestet kan ses som ett försök att bryta ett könshierarkiskt mönster. 
Den unge mannen intar en position som kan läsas som ett sätt för-
handla om betydelser av de dominerande sätten att fylla kategorierna 
kvinnligt och manligt.  

Ytterligare ett fotografi på en man finns som antytts med. Det är en 
äldre man som är synlig genom husvagnsfönstret tillsammans med en 
äldre kvinna.339 Mannen tittar rakt in i kameraögat och möter betrakta-
ren med ett öppet leende, ännu en fotografisk konvention som oftast 
används för att skildra kvinnor. Leendet kan sägas symbolisera lättill-
gänglighet (Hirdman 2002:49). Kvinnan på bilden ler visserligen också, 
eller snarare skrattar. Men hon tittar ut åt ett helt annat håll än mannen 
och möter aldrig betraktarens blick. Det är som om hon har fått syn på 
något där ute, som hon skrattar hjärtligt åt. Något som ligger bortom 
både betraktarens och den småleende mannens synfält, något som gör 
henne glad. Förutom att kvinnans blick är riktad så att hennes ögon 
inte går att avläsa bär hon dessutom ett par glasögon som skyddar 
henne mot utifrån kommande objektifierande, granskande blickar. 

Bilden är som flera andra i detta manifest ett collage där olika tekni-
ker blandats. Ofta verkar flera olika fotografier ha mixats samman med 
animerade partier i en och samma bild. Det ger ett surrealistiskt intryck, 
vilket förstärker känslan av en uppochnervänd värld. De kan ses som 
uttryck för hybriditet. Mannens klädsel består till exempel av en ljusblå 
skjorta med inslag av röda romber, som sticker upp ur en brun kavaj. 
Det syns tydligt att skjortan är infogad i bilden. På mannens bröst sitter 
drygt ett tiotal medaljer, vilket kontrasterar skarpt både mot mannens 
öppna, avväpnade leende och skylten nedanför husvagnsfönstret där 
ordet ”Baglady” står skrivet. Högt och lågt blandas med en ironisk 
överdrift. En lek och fri blandning av stilar verkar råda, som ger intryck 
                                                     
339 Även parametern ålder kan här ses som en kategori som förhandling sker kring. Ålder 
kan självklart ingå i ett intersektionalitetsperspektiv, men jag har valt att inte fördjupa mig i 
detta.
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av att detronisera den hegemoniska maskulinitet som medaljerna ger 
uttryck för och skapar en ambivalens och instabilitet i detta begrepp, 
som med Bachtin kan läsas som exempel på en karnevalisk grotesk 
(Bachtin 1986:307–312). 

Mannen blickar rakt in i kameran, medan kvinnan skrattar och tittar på något betraktaren inte 
kan se. Foto: Lotta Lundstedt/Helena Engarås. 

Speciellt män med hög status har, enligt Lutz och Collins genomgång 
av National Geographic, vanligen inte blicken riktad mot kameran utan 
ser likt den skrattande äldre kvinnan med glasögonen bort mot något 
annat beläget utanför linsens blickfång (Lutz & Collins 1993:127ff; 
Hirdman 2002:52). Men i den här utställningsdelen är det kvinnorna 
som placeras i denna position med bortvänd blick. I häftet finns flera 
bilder med kvinnliga protagonister och ingen av dem tittar rätt in i ka-
meran, utan alla har placerats i typiskt manliga poser sett utifrån Lutz 
och Collins undersökning. Kvinnorna tittar antingen på varandra, vid 
det ovan analyserade tillfället ser kvinnan på den unge mannen och fle-
ra gånger verkar de iaktta något som läsaren inte kan se eller på det 
som de själva gör.

När det gäller görandet är det intressant att lägga märke till att kvin-
norna faktiskt tillåts göra något på fotografierna. De är inte gestaltade 
som passiva provdockor för att illustrerar klädesplaggen, utan vattnar 
halvt bortvända från kameraögat ett trädgårdsland eller spelar gitarr. 
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Det kvinnorna gör verkar de att döma av det som syns på fotografierna 
snarast göra för sin egen skull eller för en annan kvinna. Här får ut-
trycket ”doing gender” (West & Zimmerman 1987; Fenstermarker & 
West 2002:4) – det alldagliga vardagsgörandet som formar genusidenti-
teter – en annan karaktär än det traditionella upprepandet av ett invant 
könsstereotypt handlingsmönster.

Att den här kontexten aktivt och medvetet är utformad på ett sätt 
som vänder upp och ner på de gängse föreställningarna, öppnar upp 
för läsningar som även skulle kunna inkludera andra än dem som görs i 
enlighet med den heterosexuella matris som annars dominerar samhäl-
let. Här finns inga explicita exempel bland bilderna och texterna på en 
sådan alternativ ordning, men på två bilder – en där två kvinnor arbetar 
sida vid sida i ett trädgårdsland, och en annan där två kvinnor ser ut att 
föra ett samtal om vad de ska välja ur Baglady-affärens sortiment – skul-
le kvinnorna potentiellt kunna vara partners i en lesbisk relation. Just 
genom den allmänt ifrågasättande föreställningsvärld som Baglady-
visionen rymmer i förhållande till samhällets privilegierade kulturellt 
imaginära bilder av hur saker och ting bör vara, skulle en sådan läsning 
vara möjlig.

I häftet finns visserligen de redan beskrivna två bilderna med en 
kvinna och en man tillsammans som i sin enskildhet skulle kunna läsas 
enligt den heteronormativa matrisen. Men det ser som nämnts inte rik-
tig ut som den konventionella bilden av en parkonstellation, i och med 
att mannen i båda fallen kan sägas signalera en underordnad ställning i 
förhållande till kvinnorna (jfr Goffman 1979:7f). Det sätter själva inne-
hållet i begreppet heterosexualitet under förhandling och kan ses som 
en motbild till de förenklade diskurser kring sexualitet som bl a Anja 
Hirdman visat finns i veckopress som riktar sig till både män och kvin-
nor (2002). Särskilt texten som ackompanjerar bilden av det unga paret 
– som alltså fokuserar på viljan att bryta ett stereotypt tänkande kring 
könsskript genom att göra modellerna lika för män och kvinnor – bju-
der in till andra läsningar. De två nämnda bilderna är också de enda i 
sitt slag i hela Baglady-kontexten, vilket gör dem öppna för många olika 
tolkningar – även sådana som saknar sexuellt normerande undertoner. 
Kanske är kvinnan och mannen på fotografiet gamla kompisar, nyligen 
bekanta, syskon eller arbetskamrater, lika gärna som ett par.  
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5.2.3. Bagladyn och klasskript 
Iscensättningen av bagladyföretaget sätter inte bara skripten för kön 
under förhandling och omformulering, utan även klassbegreppet. Det 
här sker kanske allra främst genom att en kvinna lyfts fram som i de 
gängse definitionerna av samhällsklasser tycks falla utanför alla ramar. 
En hemlös kvinna tillhör som redan framhållits inte överklassen, inte 
heller medelklassen och räknas inte heller till arbetarklassen, eftersom 
hon sällan har ett arbete att gå till. Ingenstans i de allra vanligaste in-
delningarna av samhällsgrupper hör hon riktig hemma.  

Gestalten i Baglady provocerar kanske särskilt starkt genom att hon 
utifrån en roll som klasslös skapar sig en plattform, ett yrke och intar 
arenan som en självklar person, med full rätt och kompetens att forma 
modet, företaget och samhällets ideologi. Bagladyn är i den här visio-
nen ingen olyckligt lottad person som genomlidit mycket för att till sist 
lyckas pressa huvudet över vattenytan. Istället är det just för att hon 
har de erfarenheter som hon har som hon är mest lämpad som före-
tagsledare. En figur med en kulturellt imaginär hemvist vid den ena yt-
terlighetspolen på en klasskala, placeras här självklart vid den andra än-
dan. Detta vänder upp och ner på frågor om samhällsklasser och 
klasstillhörighet och bryter mot de invanda tankesätten och öppnar 
upp och vidgar möjligheterna att tänka nytt.

Det här kan också ses som en lek med klassbegreppen med anknyt-
ning till Bachtins tidigare omnämnda tänkande kring den hyberbola 
grotesken (Bachtin 1986:307–312). Precis som i diskussionen om 
”Drottningens juvelsmycke” i kapitlet ”Månadens föremål”, kan denna re-
presentation tolkas i en sådan genre. Visionen kan ses som en hyperbol 
– en överdrift – genom att något förs över till ett område där det i van-
liga fall inte hör hemma. Bagladyns placering i centrum för företagande 
blir en tankefigur som gör motstånd mot gängse föreställningar i det 
kulturellt imaginära. Den oväntade kombinationen sätter fokus på in-
vanda föreställningar om hemlösa kvinnor såväl som företagande och 
lyfter fram de vedertagna normerna som grotesker. I utställningens 
iscensättning finns samtidigt en förnyelse närvarande som visar på en 
annan ordning, en där även en hemlös kvinna kan ingå och hennes er-
farenheter ses som självklara resurser.

Baglady-företaget knyter därutöver tydligt an till samhälleliga frågor 
på ett sätt som verkar överskrida själva företagandet i sig. Större sam-
hällsfrågor inkluderas och integreras i företagskonceptet. Husvagnen 
som är företagets mobila affärslokal betyder enligt texten i häftet 
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många olika saker, som vanligen inte förknippas med företag och bu-
tikslokaler. Den står, sägs det, bland annat för allas rätt till semester 
och semesterbostad. Den står också för friheten att kunna förflytta sig 
dag för dag. Husvagnen kan, enligt texten i häftet, även ses som sym-
bol för tradition och trygghet, drömmen om ett annat sätt att leva. De 
frågor som valts ut kan ses som sådana som historiskt varit betydelse-
fulla för arbetstagarna – t ex semesterlagstiftningen, lagen om anställ-
ningstrygghet och lösdriverilagens avskaffande som möjliggjorde ett 
fritt resande. Det här företaget företräder inte de frågor som traditio-
nellt länkats till en arbetsgivarroll, utan till arbetstagarna.

Företaget är också annorlunda på flera sätt som har likhet med Mah-
Jongs ideologi. Baglady-företaget ska visserligen gå runt ekonomiskt, 
men bygger inte på vinstmaximering. Det ska inte växa för mycket, för 
då kan det bli för stort för att ge inblick i alla led. Företagsdemokrati 
finns med på agendan och lika lön för alla som arbetar inom Baglady-
företaget, precis som Mah-Jong hade. Målet är att arbetstagarna på sikt 
ska bli delägare och att företaget ägs kooperativt.  

Marknadsföringen ska heller inte ske på vanligt vis. Husvagnen i sig 
är bl a tänkt som en rullande reklam när den förflyttar sig mellan stäl-
len, och om företaget annonserar så ska det vara i undergroundtidning-
ar som de själva delar värderingar med. Marknaden definieras också på 
ett annorlunda sätt. Den finns som antytts på musikfestivaler och de-
monstrationer. Även okonventionella försäljare är som visats också 
tänkta att anlitas som t ex musikband eller politiska aktanter på väg till-
till demonstrationer. Även postorderförsäljning genom Internet ska 
finnas. Företaget är också tänkt att kunna skapa möjlighet för kunden 
att bara köpa utklippta delar till kläder, som kan sys ihop av den som 
tycker det är för dyrt att köpa färdigsydda plagg.

En mängd förhandlingar och omladdningar av begrepp sker som 
t ex arbetsgivare, arbetstagare, kund och försäljare, begrepp som fylls 
med ett okonventionellt innehåll. Företagsdemokrati och lika lön pla-
cerar arbetstagare och arbetsgivare påtagligt nära varandra med ett ut-
tryckligt syfte att utjämna hierarkierna dem emellan. Kunderna åter-
finns som visats inte heller främst bland traditionellt givna köpstarka 
grupper. Inte heller bilden av försäljaren är sig lik. Gränserna för vad 
en arbetsgivare, arbetstagare, kund och försäljare kan vara, tycks satta 
under förhandling och verkar fyllas med ett nytt innehåll. Även i detta 
hänseende verkar skripten för klassamhällets tidigare förhållandevis 
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stabila kategoriseringsprinciper luckras upp. Istället för fasta färdigfor-
mulerade kategorier har hybrider formats. 

5.2.4. Bagladyn, nationalitet och etnicitet 
I Baglady-projektet problematiseras en aningslös hållning till textilindu-
strins framfart i tredje världen. Varje plagg är tänkt att åtföljas av en 
innehållsdeklaration som redogör för hela vägen från fibrer till färdig 
vara. I det nomadiska Baglady-företaget ska ideologiska ställningstagan-
den finnas i affärslokalen i form av uppsatta faktarutor och små histo-
rier som visar på orättvisor i världen. Detta ska få kunden att själv tän-
ka till. I Baglady-manifestet och på projektets webbplats klargörs explicit 
att om tillverkning i tredje världen ska förekomma i det tänkta företa-
get, så ska den ske på dessa människors egna villkor och främja deras 
speciella kultur.

Här tas explicit avstånd från exploatering av de ”etniska Andra” och 
en diskussion artikuleras som aktivt distanserar sig från kolonialistiska 
anspråk, i likhet med Mah-Jong-företaget. Detta är ett förhållningssätt 
som ligger i linje med många feministiska postkoloniala diskussioner 
(jfr t ex Trinh Minh-ha 1989; Haraway 1991:170). 

Men även på andra sätt kan ett marginaliserande förhållningssättet 
till de ”etniska Andra” anses vara ifrågasatt. Detta sker bland annat ge-
nom de fotomodeller som valts till fotografierna i Baglady-manifestet.
De kan sägas vidga gränserna för vilka som kan inbegripas i begreppet 
svenskhet. Det är inte enbart ljushåriga, vita modeller som nödvändigt-
vis ser ut att ha en homogent helsvensk etnisk härkomst som före-
kommer på bilderna. En mörkhårig kvinna som skulle kunna ha syd-
amerikanskt ursprung spelar gitarr på ett fotografi. På flera andra bilder 
förekommer en annan kvinna vars mörka hår och lätt snedställda ögon 
vid en hastig blick kan föra tankarna till ett samiskt eller möjligen asia-
tiskt ursprung.  

En bild av den sistnämnda kvinnan tillsammans med en ljushårig 
kvinna som ger intryck av att ha en mer etniskt helsvensk bakgrund är 
placerad intill följande text:

Produkterna visas på vanliga människor i vardagssituationer. 
Det skulle lika gärna kunna vara din syster, kompis eller mor-
bror.
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Texten trycker explicit på det ”vanliga” när det gäller modellerna. Släkt- 
och vänskapsband betonas också starkt. Detta understryks av att det 
också tas upp på webbplasten. Där skrivs även uttryckligen att företa-
get ska skapa möjlighet till identifikation, så att kunden genom valet av 
modeller ska kunna se en del av sig själv.

Släktskapsliknelserna, vanligheten och igenkännandet blir viktiga in-
gredienser som tillsammans med fotografierna sätter föreställningen 
om svenskhet under förhandling om betydelse. Genom att bilderna 
synliggör fler möjliga existerande släktskapsband än vit homogent 
svenska, får svenskheten i denna läsning mulitetniska implikationer, 
som utvidgar föreställningen om vad skriptet för begreppet kan inne-
hålla. Det är inte bara tanken på ljushåriga vita etniskt svenska svenskar 
som kan ingå i detta koncept, utan det har mycket mer inkluderande 
ansats.

En förhandling om svenskhetsbegreppet kan även iakttas på det fo-
tografi som avslutar Baglady-manifestet. Här sitter en ung kvinna på en 
trappa till en knuttimrad byggnad. Det grånade timret och den ålder-
domliga byggnadstekniken har en nationalromantisk klangbotten, som 
för tankarna tillbaka till det gamla bondesamhället och dess byggnader. 
Det skulle kunna vara en gammal fäbodtrappa som kvinnan på bilden 
sitter på. Bilden av fäboden belägen långt inne i den susande tallskog, 
fäbodjäntan och svenskhet är starkt nationalromantiska element i vårt 
lands kulturellt imaginära (se t ex Montelius 1982:7; Löfgren & Fryk-
man 1979:24, 51, 59). Men kvinnan på fotografiet i Baglady-manifestet
är inte en fäbodjänta av den nationalromantiska karaktären. Hon är en 
nymodig och nutida kvinna med andra kläder i en annan kontext som 
ger helt andra signaler. Det är samma kvinna som är modell här som på 
den ovan nyss beskrivna bilden. Det är alltså inte givet att hon har en 
etnisk helsvensk härkomst, utan skulle som nämnts med sitt mörka hår 
och lätt snedställda ögon lika gärna kunna ha kopplingar till den samis-
ka kulturen eller till en annan kontinent. I denna läsning tas två natio-
nalromantiska starka markörer – den knuttimrade fäboden och fäbod-
jäntan – ut ur sin nationalromantiska kontext och placeras i ett mång-
tydigt sammanhang med flera möjligheter till identifiering än föreställ-
ningen om en homogen etniskt vit, ljushårig svensk svenskhet ger möj-
lighet till.

Men det finns naturligtvis en fara med en sådan här läsning. Samti-
digt som dessa förhandlingar om betydelse verkar ske, finns i detta 
också en ambivalens. Här verkar en multikulturalism antydas, men det 
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är en som löper risk att få essentialiserande innehåll, i och med att frå-
gor om maktasymmetri inte explicit artikuleras. Representationen av 
”de exotiska andra” riskerar bli intressanta men ofarliga exempel på in-
slag av kulturell olikhet som frigjorts från alla frågor om makt och 
underordning (jfr de los Reyes 2001; de los Reyes, Molina & Mulinari 
2003:161).

Baglady vid knuttimrad fäbodliknande byggnad igångsätter en  förhandling om skripten för svensk-
het och nationalism. Foto: Lotta Lundstedt/Helena Engarås.  
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Med detta i åtanke skulle ändå en fri lek med flera kulturellt imaginärt 
betydelsebärande tecken kunna sägas ha försiggått. Den nutida fäbod-
jäntan skulle kunna förstås som en hybrid och en materialiserad vision 
av Trinh Minh-has (1989) och Haraways (1991) begrepp ”the inappropri-
ate/d other”, en feministisk figuration där de tidigare marginaliserade 
andra sätter dagordningen som ett postkolonialt medvetet kvinnligt 
subjekt. Den före detta hemlösa kvinnan har här blivit en framgångsrik 
bagladyentreprenör, som sitter på trappan och kontemplerar över sitt 
livsverk. Detta öppnar upp för ett skript för svenskhet som inbegriper 
även dem som tidigare inte fått plats i folkhemsgemenskapen. Imaginä-
ra gränser verkar ha förflyttats. 

5.2.5. Den hemlösa kvinnan som feministisk figuration 
Läsningen av Baglady-visionen kan naturligtvis göras på en mängd andra 
sätt, men precis som i tidigare analyser har jag här intresserat mig för 
kontextens poetik, de budskap som privilegierats sett utifrån en helhet. 
En och en är skildringarna här inte anmärkningsvärt annorlunda jäm-
fört med delar i andra utställningar. Det finns enskilda partier i de förut 
beskrivna utställningarna som i sin enskildhet öppnar upp för väl så 
genomgripande läsningar. Det som emellertid gör skillnad här, är sam-
manhanget och de vägar som de flesta enskilda delar pekar mot. Det 
som produktionsgruppen har valt att privilegiera. Det är detta som är 
avgörande för den läsart jag här applicerat.  

I den här tolkningen kan en symbolisk omladdning av begreppet 
hemlös kvinna iakttas. Det är inte längre en hemmets vårdande estet 
eller ett offer vi möter, som i Månadens föremål. Här står den hemlösa 
kvinnan för något helt annat. Här har skripten för kön, sexualitet, klass, 
etnicitet och nationalitet laddats om på ett radikalt annorlunda sätt än 
många av de tidigare analyserade representationerna. Den hemlösa 
kvinnan har rekonstruerats som en feministiskt postkolonialt medveten 
entreprenör, med miljömedvetenhet och etik på agendan, som mutat in 
en hittills outnyttjad nisch och gjort den till sitt företag. De erfarenhe-
ter som i andra sammanhang uppfattats som en belastning, blir i denna 
kontext en nödvändig resurs som företaget inte skulle kunna vara utan.  

I textilkonstnärerna Lotta Lundstedts och Helena Engarås Baglady-
vision verkar plötsligt de drömmar ha materialiserats som Nordiska 
museets arkivanteckningar i form av intervjun med den hemlösa kvin-
nan gav uttryck för, som presenterades i kapitel 2, där hon berättade 
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om sin affärsidé att återvinna det som andra människor slänger och säl-
ja det – trots att konstnärerna inte känner till detta. Helt oväntat tycks 
det som om den berättelse som delgavs museet åtta år tidigare plötsligt 
fått liv i Baglady-visionen. Här lyfts en kvinna fram, som i många tidiga-
re narrativ tilldelats en starkt underordnad position, men i denna ver-
sion genomgått en metamorfos och förvandlats till en framtidens före-
gångare och affärskvinna. Vad som framför allt verkar göra denna 
iscensättning annorlunda jämfört med tidigare analyserade representa-
tioner är dess nomadiska karaktär och de alternativa skripten för kön, 
klass, nationalitet och svenskhet. Den hemlösa kvinnan förefaller att ha 
återuppstått som en alternativ figuration fylld med potentia. 

Denna utställningsdel skulle i sin helhet kunna ses som en utställ-
ningsmässig parafras på en Reading out of context-strategi som skulle kun-
na kallas Displaying out of context – det vill säga när man utställningsmäs-
sigt medvetet vänder upp och ner på huvuddelen av utställningsge-
staltningarna som en konsekvent strategi, alltså inte bara på vissa delar, 
utan låter hela kontextens vanligen oförenliga element ingå i detta och 
därmed synliggör något nytt. Till skillnad från Verfremdungseffekten 
som inte nödvändigtvis verkar behöva handla om att främmandegöra 
alla delar i en gestaltning, utan bara vissa – i varje fall när användningen 
av begreppet överförts till museivärlden (se t ex Adolfsson 1989:188 ). 
Den förra skulle alltså här handla om en mer radikalt genomgripande 
form av utställningsstrategi. 

Flera ingredienser av det som kan sägas karaktärisera ett feministiskt 
medvetet postmodernt förhållningssätt kan alltså iakttas här. Förutom 
feministiska figurationer och den nomadiska aspekten är kunskapen 
tydligt situerad och hybrider rådande som gestaltningar, snarare än 
stelnade stereotypa representationer. Genom att ta utgångspunkt i den 
kulturellt imaginärt abjektalt belastade figurationen som bagladyn och 
omförhandla dess innebörd har denna utställningsdel också förmåga att 
väcka starka känslor och fantasier. Här finns också tydliga reflexiva in-
tertextuella referenser särskilt till Mah-Jong – alltså när delar av en tidi-
gare producerad text återfinns i en annan och samtidigt skruvas till.  

Den läsning som gjorts av Baglady-visionen bygger till stor del på att 
den är en del av Mah-Jong-utställningen och utöver detta dessutom står i 
dialog med flera av de grundläggande idéerna som Mah-Jong-företaget 
stod för. I ljuset av detta för Baglady-installationen vidare alternativa 
skript för innehållet i kategorierna kön, klass, nationalitet, etnicitet såväl 
som sexualitet som redan fanns i Mah-Jong-företaget. I det följande 
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kommer resten av utställningen som huvudsakligen handlar om detta 
att analyseras närmare. 

5.3. Mah-Jong och könsskript 
Flera aspekter av Baglady-visionen pekar som visats mot ett annat sätt 
att förhålla sig än de tidigare presenterade exemplen. Visionen är tydligt 
situerad och lokalt positionerad och ”space-off”-ramen är synlig. Istället 
för gestaltningar som bygger på ett strikt uppspaltat cartesianska mot-
satstänkande framträder hybrider i form av alternativa skript. De här 
kan ses som uttryck för ett försök att fylla det mellanrum Braidotti talar 
om, där feministiska figurationer med potentia kan formas. Här har 
tydliga förhandlingar om betydelser ägt rum. Detta är anslag som tidi-
gare utställningsexempel verkar sakna. Men hur ser Mah-Jong-
utställningen i övrigt ut? Vad är det som gör skripten annorlunda även i 
de andra delarna av denna produktion?  

5.3.1. Ämnesval och skripten för kön och sexuell läggning 
En mängd olika skript för femininiteter och maskuliniteter kommer till 
uttryck i Mah-Jong-utställningen. Förutom själva utställningen och den 
tillhörande webbplatsen har som berörts även en bok producerats i an-
slutning utställningen, vilket vidgar fältet för undersökning. Redan äm-
net är valt på ett sätt som befrämjar en gestaltning av alternativa femi-
niniteter.

Här handlar det alltså om de tre framgångsrika kvinnorna – Helena 
Henschen, Veronica Nygren och Kristina Torsson – som startar ett 
modeföretag och gör succé. De gör detta i textilbranschen. En tradi-
tionellt kvinnodominerad sektor, som dittills bara hade haft ett fåtal 
kvinnor i toppen340 och de flesta i botten av hierarkin. Trion Hen-
schen, Nygren och Torsson vände på ordningen genom att själva vara 
de som bestämde, samtidigt som de i sina kontakter med konfektions-
industrin solidariserade sig med de kvinnliga sömmerskorna på fabriks-
golvet – för deras jobb och för att de inte skulle behöva sy på ackord.

Dessa tre kvinnor är själva utgångspunkten för utställningen. Den 
här framställningen ger på flera olika sätt en annan bild av kvinnor och 

                                                     
340 T ex Coco Chanel, Katja Of Sweden, Marimekkos Armi Ratia och Mary Quant (Ut-
ställningen och Hallström Bornold 2003:37–45). 
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arbete än de som framkommit tidigare i kapitel, särskilt när det gäller i 
förhållande till det textila området. Till skillnad från flera av dessa ge-
staltningar, har hela den här utställningen tydligt fokus på kvinnor och 
yrkesarbete. Detta både i form av de tre kvinnornas företagsverksam-
het och av att Mah-Jong-kläderna speglade de nya roller som blev möj-
liga när kvinnan steg ut på arbetsmarknaden. Att välja ett tema som re-
dan i sitt ämne innehåller ansatser som ger en annan bild av femininitet 
än den gängse, gör det sannolikare att alternativa könsskript ska kom-
ma till uttryck än annars.

Däremot är det inte nödvändigtvis så att ett ämnesval i sig med au-
tomatik borgar för alternativa gestaltningar. Ett näraliggande exempel 
på när så inte skedde är gestaltningen av modeskaparen Gunilla Pon-
tén, som analyserades i kapitlet om Månadens föremål. I den representa-
tionen är också en framgångsrik kvinnas yrkesverksamhet i fokus, men 
det narrativ som framfördes har konstruerats på ett helt annat sätt. Där 
upprepas snarare en mängd stereotypa bilder av kvinnlighet – t ex ge-
nom kopplingar till det irrationella, kroppsnära, skira och ljuva – än 
skapades motbilder. På ett vanemässigt sätt tilldelas Gunilla Pontén 
därutöver efter några rader bara ett förnamn, vilket kan uppfattas som 
ytterligare reducerande. I Mah-Jong däremot namnges kvinnorna med 
sina fulla namn och projektledarens svar på min direkta fråga i inter-
vjun är att det aldrig någonsin föresvävat henne att kvinnorna inte skul-
le omnämnas med sina fullständiga namn.341

Det är troligtvis särskilt sannolikt att ett slentrianmässigt upprepande 
av stereotyper sker inom ett område som just det textila. Detta med 
tanke på att fältet som nämnts sedan länge formats som en naturalise-
rad del av kvinnors verksamhetsområde som inte behandlats med 
samma dignitet som mäns verksamhetssfärer, vilket gör det extra svår-
gestaltat (jfr Svensson & Waldén 2005:16, 20). Därför är det särskilt in-
tressant att Mah-Jong-utställningen inte fört vidare en sådan bild, utan 
skapat en alternativ framställning. Det är alltså inte bara ämnesvalet, 
utan också hur det gestaltas i ord och bild som är avgörande. 

Förutom att Mah-Jonggrundarna genomgående representeras med 
hela sitt namn är också tonen i de narrativ som förs fram förhållande-
vis seriös och inte sällan med en officiell klang. Stilen har likhet med 
tidigare analyserade representationer av framgångsrika affärsmän som
t ex jeansens skapar. Exempel på detta är att många av Mah-Jong-texterna

                                                     
341 Intervju med Lina Ahtola, projektledare på Riksutställningar. 
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är inriktade på sakinnehåll och inte sällan består av citat från olika offi-
ciella dokument. Här finns utdrag från säkerhetspolisens arkiv, en lång 
rad av bokstavsförkortningar av olika politiska organisationer, företa-
gets programförklaring, utdrag ur internprotokoll från Mah-Jong, en 
genealogisk lista i punktform över föregångare som inspirerat Mah-
Jong, statistiska uppgifter, explicit anknytning till samhället i stort och 
världen m m. I utställningen finns också företagshistorien skildrad med 
pärmar, tidningsklipp, fakturor och en telefon i vars lur en röst kan hö-
ras som gör beställning av Mah-Jong-kläder på italienska. Alla dessa 
element är stilformande markörer och innehåller kodord som tillsam-
mans leder tankarna till det officiella.

Ett annat exempel på att ämnesvalet i sig innehåller alternativa skript 
för femininitet och även för sexuell läggning, finns i utställningsavsnit-
tet som handlar om Mah-Jong och politik. Här finns de fjorton förut 
nämnda affischerna från Mah-Jongs annonskampanjer i tunnelbanan 
som visar flera alternativa bilder av femininitet. En affisch föreställer 
två kvinnor som håller om varandra som vore de ett par. Och på ytter-
ligare en finns återigen två kvinnor som försiktigt tycks närma sig var-
andra i vad som skulle kunna läsas som ett kärleksmöte. De kläder de 
gör reklam för är bikinis, men det liknar inte ordinärt utformad reklam 
där plaggen är i centrum. Den ena kvinnan verkar sakta röra sig mot 
den andra. Den andra kvinnan står avvaktande stilla med båda armarna 
korsade över bröstet och bikinibehån. Det lite speciella är att båda 
kvinnornas ansikten och kroppar är vända från kameralinsen – precis 
som i Baglady-manifestet. De verkar inte posera för eller vara intresse-
rade av någon betraktare, utan ser ut att vara till för sig själva. De blir 
inte objektifierade av betraktarens blick, vilket som ovan nämnts är ett 
otraditionellt sätt att representera kvinnor på (jfr Lutz & Collins 
1993:127ff; Hirdman 2002:52). Visserligen finns på två andra affischer i 
närheten, ett äldre respektive ett yngre par som skulle uppfattas som 
heterosexuellt orienterade. Men detta blir inte normerande, eftersom 
de inte är de enda exemplen på tänkbara relationer som visas. Här 
finns förutom de nämnda representationer av kvinnor i nära gemen-
skap t ex också återkommande gestaltningar av potentiella tresamheter, 
där två kvinnor och en man poserar tätt slingrade tillsammans, och där 
de två kvinnorna vid ett tillfälle har sina händer vant placerade på 
mannens skrev som en sexuell invit. Utöver detta vänder utställningen i 
övrigt på många sätt upp och ner på invanda föreställningar, vilket som 
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nämnts i sig kan vara ett fruktbart verktyg för att öppna upp och ge 
plats åt andra tolkningar.  

En trekant med erotisk ansats där besökaren själv kan komma att ingå om hon/han tittar in i 
identitetsboxen. Originalfoto: Carl Johan De Geer. Foto: Olof Wallgren, Riksutställningar. 

Sju affischer är vidare som redan nämnts identiska med dem som sattes 
upp på Mah-Jongs ordinarie annonsplatser vid Östermalmstorgs och 
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Odenplans tunnelbanestationer i protest mot USA:s bombningar i Vi-
etnam. Bland dessa återfinns också alternativa representationer av fe-
mininitet. Här finns två affischer med kvinnliga fabriksarbetare. Här 
finns en bild av en armé av sammanbitna kvinnor med skjutvapen i 
händerna redo att försvara sig. Och här finns också bilden av en kvinn-
lig soldat mitt i stridens hetta på slagfältet. Bland affischerna finns ock-
så en bild på en död kvinna och hennes döda dotter. De gestaltas här 
som offer för USA:s flygbombningar. Men de utgör inte det enda möj-
liga synliga skriptet för femininitet i denna utställning, utan är i motsats 
till exemplen i Månadens föremål ett undantag från en i övrigt domine-
rande matris av starka, kraftfullt gestaltade kvinnor. Exempelvis är affi-
schen där kvinnorna som står redo att försvara sig en särskilt tydlig 
motbild som nyanserar och motverkar en ensidig bild av Kvinnan som 
offer.

Men det finns även andra dimensioner i ämnesvalet som befrämjar 
alternativa representationer av kön och det är att de huvudpersoner 
som valts ut själva var medvetna om kvinnors underordnade ställning 
och aktivt verkat för att bekämpa detta. De har inte gjort detta som en 
liten perifer del av sina liv, utan detta verkar ha haft en relativt framträ-
dande plats både i och utanför arbetet.

I det just beskrivna utställningsavsnittet som handlar om Mah-Jongs 
politiska engagemang klargör utställningstexten explicit att grundarna 
och även anställda var aktiva inom kvinnorörelsen. I ett annat avsnitt 
som handlar om Mah-Jongs solidarisering med sömmerskorna på fa-
brikerna finns även detta engagemang gestaltat. I ett skåp som repre-
senterar ett omklädningsrum återberättas delar av deras ojämna kamp.  

Dessutom tas Mah-Jong-kvinnornas feministiska ställningstaganden 
upp i ett särskilt avsnitt. Grupp 8 omnämns, att de som företagare an-
grep modeindustrin men även gick till attack mot vänsterrörelsen och 
att Mah-Jong-kläder blev en slags uniform för många inom kvinnorö-
relsen. Här finns också lite faktauppgifter från 1965–67 som lyfter fram 
viktiga frågor för dåtidens kvinnokamp. Ett citat från Gunilla Thor-
grens bok Grupp 8 & jag (2003) finns uppförstorat på en vägg, där 
vänsterns mansdominans och ointresse för kvinnokampen tydliggörs. 
Här synliggörs även Mah-Jongs velourman som vågade ompröva och 
ifrågasätta den traditionella mansrollen, vilket jag återkommer till lite 
längre fram.

Dessa teman tas också upp i Salka Hallström Bornolds bok (2003) 
och på hemsidan – främst i form av föreläsningsmanus av Kristina 



MAH-JONG 

323

Torsson och Veronica Nygren och i den Pedagogiska handledningen – 
men skymtar även fram i protokoll, synopsis och projektbeskrivning. 
På både webben och i boken finns information som fördjupar förståel-
sen för deras engagemang.342 Vidare tar både Kristina Torsson och 
Veronica Nygren i sina föreläsningsmanus upp kvinnokampen. Deras 
starka engagemang och anknytning till Grupp 8 blir särskilt tydligt med 
uppgifterna om att Grupp 8:s tidskrift Kvinnobulletinen såldes i Mah-
Jongs butik.343 För en stor del av kvinnorörelsen blev Mah-Jong-
kläderna ett tecken på grupptillhörighet. Mah-Jongkläder har ibland be-
tecknats som kvinnorörelsens enhetliga klädedräkt.344 I företagets 
ideologi ingick tidigt som förut nämnts att de ville göra en likartad klä-
dedräkt för kvinnor och män.345 Det speciella med Mah-Jong när det 
gäller detta är att de – förutom att de var tidiga med detta tänkande – 
genomförde unisexkonceptet mer konsekvent än andra under en lång 
tid.346 Även i själva butikslokalen tycks en strävan efter lika villkor för 
båda könen ha fått ett rumsligt uttryck. Här var provrummen i korru-
gerad plåt gemensamma för både kvinnor och män.347 I en sammanflä-
tad väv kan kunskapen om Mah-Jong fördjupas med hjälp av såväl ut-
ställningen, boken som hemsidan. Alla dessa delar står i samverkan 
som på olika sätt ökar förståelsen för hur viktig kvinnokampen var och 
hur oskiljaktig den var från deras liv i övrigt.  

Att kvinnorna både i och utanför sin företagsverksamhet haft uttalat 
feministiska värderingar gör att även dessa aspekter redan självklart 
finns inneboende i själva utställningsämnet. Detta gör att det blir näst 
intill oundvikligt att behandla denna fråga, den följer så att säga med på 
köpet. Det är här som denna utställning på ett avgörande sätt skiljer sig 
från tidigare presenterade representationer.  

Men inte heller av detta följer att en utställning med ett ämne där 
detta finns immanent ovillkorligen behöver lyfta fram just det. Genom 
att exklusivt rikta in narrativet på något annat – som t ex teknik, design 

                                                     
342 Hallström Bornold 2003:106, 133–140 och Pedagogiska handledningen. 
343 Hallström Bornold 2003:89, 171 och Pedagogiska handledningen. 
344 Hallström Bornold 2003:121, 139, 208, 212. 
345 Hallström Bornold 2003:86 och Kristina Torssons Föreläsningsmanus på Riksutställ-
ningars hemsida. 
346 Pedagogiska handledningen. 
347 Hallström Bornold 2003:147 och Kristina Torssons Föreläsningsmanus, 
Riksutställningars hemsida. 
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eller stilhistoria – skulle hela denna fråga kunna lyftas bort.348 Det skul-
le också kunnas tonas ner genom att tilldelas ett litet utrymme och pla-
ceras på en oansenlig plats – i ett dåligt ljussatt hörn, längst ner mot 
golvet, i ett svårläst typsnitt satt med en mindre grad i ett fåtal punk-
ter.349

 I alla utställningsproduktioner försiggår hela tiden en mängd urval 
av vad som ska var med, vad som ska väljas bort och hur viktiga de 
olika delar som ska finns med ska få vara. Det finns med Latour en 
mängd aktanter som på olika sätt påverkar slutprodukten. Men det är 
ändå framför allt de människor som ingår i den närmaste producent-
gruppen, som i samspel med den specifika institution där en utställning 
utformas, som slutgiltigt bestämmer vad som ska sägas och hur. Oav-
sett hur många som är involverade i denna beslutsprocess kan de här 
valen aldrig bli objektivt neutrala. De är mer eller mindre alltid formade 
av de värderingar och normer som artefakterna, människorna, institu-
tionen och samhället bär med sig. Ibland sker mer genomgripande för-
handlingar om betydelse mellan aktanter med skilda föreställningar, 
varvid en del får ge vika för sina synsätt för att jämka samman en slut-
produkt. Andra gånger kan det råda högre grad av konsensus. Det här 
medför att om det råder tillräcklig stor enighet om att exempelvis ett 
feministiskt perspektiv ska underkommuniceras och förespråkarna för 
detta är tillräckligt starka, så kommer detta att få underordnad betydel-
se oavsett hur mycket det här än finns inneboende i ämnet i sig.  

Ämnesvalet som sådant kan alltså aldrig sägas garantera att sådana 
aspekter kommer att behandlas som redan ligger i ämnet. Däremot kan 
detta anses underlätta och skapa möjligheter för att så sker.  

5.3.2. När Barbie blir Barbro och Ken blir Kenneth 
Intressant i den här utställningen är att integreringen av Mah-Jong-
kvinnornas och de anställdas engagemang inom kvinnorörelsen varken 
                                                     
348 Detta skulle kunna sägas ha skett när det gäller Carl Gustaf Widlunds och Sighsten 
Herrgårds dokumenterade homo- och bisexualitet (se kapitel 3 Månadens föremål). Det här 
är något som skalats bort från de museala narrativen om dem. De utställningar där de två 
männen förekommit i har så gott som uteslutande koncentrerats till deras yrkesverksamma 
gärning.
349 Se t ex Grahn (2004:86) där en motorcykelutställning på Tekniska museet kan illustre-
ra hur de kvinnliga motorcykelförarnas historia förpassades till ett litet avsnitt för sig, pla-
cerat på golvet. Ytterligare ett exempel är utställningen 90-tal på Nordiska museet, där ett 
avsnitt som handlade om den reglementerade prostitutionen placerades gömt bakom Gustav 
Vasastatyn. 
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skalats bort eller reducerats till några sakligt formella upplysningar om 
Mah-Jongs feministiska intresse i en eller annan mening i en utställ-
ningstext i utkanten. Detta finns som beskrivits ovan representerat på 
flera ställen i utställningen, i Salka Hallström Bornolds bok (2003) och 
dessutom på projektets webbplats. 

Utöver detta har ett särskilt avsnitt skapats, där en iscensättning 
formats som överskrider det feministiska innehåll som finns i själva 
materialet kring Mah-Jong-företaget. Här har producentgruppen gjort 
en egen tolkning och iscensatt detta i en iögonfallande gestaltning. Ge-
nusintegrering av olika slag kan appliceras på snart sagt alla livets om-
råden, även på sådant som i sig inte alls bär en sådan immanent ansats. 
Det är viktigt att komma ihåg detta, inte minst eftersom det bara är en 
väldigt liten del av museers samlingar som explicit kan sägas spegla fe-
ministiska aspekter och så att säga i sig skulle kunna främja en sådan 
integrering.

 Den utställningsdel i Mah-Jong som överskrider ämnets inneboende 
feministiska anslag tar utgångspunkt i Barbie- och Kendockan, som i 
sin originalkontext inte bär på några speciellt explicita feministiska sär-
drag. Men här har de satts in i ett avsnitt som fokuserar kvinnokamp 
och där transformerats till Barbro respektive Kenneth. I dessa nya 
sättningar skapar de alternativa skript för kvinnlighet, som sätter gamla 
värderingar under kraftfull förhandling. 

Barbro och Kenneth som Barbieparafras i ombytta och ovanliga roller. Foto: Olof Wallgren, Riks-
utställningar.  
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Dockorna har iklätts i Mah-Jong-mönstrade kläder miniatyr. Montern 
innehåller sex scener som även formmässigt gestaltats med samma 
språk som Barbiedockor. Den monter detta utspelas i har som antytts 
fått en lika rosa färg som de originalkartonger med Barbiedockor som 
står uppradade på butikshyllorna och montern i sin helhet har utfor-
mats som sex sådana förpackningar. På originalkartongerna till Barbie-
dockor brukar det förutom själva varumärket finnas texter som dels 
beskriver innehållet – t ex Barbie gifter sig, Barbie till häst eller Barbie 
som hejaklacksledare – och dels talar om vad man kan göra med den 
nya Barbiemodellen – som att Barbiedockan nu även kan slänga brud-
buketten. I utställningen finns även detta med på respektive förpack-
ning, men nu med Barbro och Kenneth som aktanter i helt andra situa-
tioner än de i butiker vanligen förekommande.  

Närbild av över Barbroboxen. Barbro demonstrerar. Foto: Olof Wallgren, Riksutställningar. 

Den övre iscensättningen är betydligt större än de andra, en lyxför-
packning om man så vill. Här har Barbro och Kenneth blivit aktivister i 
ett demonstrationståg och kräver sin och andras rätt. Fonden i denna 
kartong utgörs av ett svartvitt fotografi från ett demonstrationståg nå-
gon gång sent 60-tal eller tidigt 70-tal. Både unga och gamla kvinnor 
syns på bilden och här och var en man. De bär på banderoller och pla-
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kat med texter som: ”KVINNA KRÄV EKONOMISKT OBEROEN-
DE ”, ”STÖD SÖMMERSKORNAS KAMP” och ”RÄTT ATT JOB-
BA. DAGHEMSPLATS ÅT ALLA BARN”.

På lådans ena kortvägg finns ett fotografi av kravallutrustad polis 
och kravallstängsel. Fotot med poliserna är hotfullt uppförstorat så var-
je polisman ser ut att vara mycket större än någon av demonstranterna. 
Framför står däremot två leende Kennethdockor i polisuniform med 
varsin hund i koppel. Hundarna bär visserligen munkorg, men ser i öv-
rigt mer ut som ett par snälla knähundar än polishundar och poliserna 
ser med sin lediga hållning mer ut att vara ute på kvällspromenad än på 
demonstrationsövervakningsuppdrag. Längst fram i tåget går en röd-
klädd Barbro i manchesterkostym med plakatet: ”STÖD SÖMMERS-
KORNAS KAMP.” Efter henne kommer paret Kenneth och Barbro. 
Hon drar en barnvagn liksom flera av kvinnorna på fotografiet. Den 
här uppställningen av Barbro och Kenneth kan läsas som en represen-
tation av ett heterosexuellt par. Kenneths manchesterjacka och byxor 
signalerar dock att han som velourman sannolikt solidariserar sig med 
Barbro och barnet. Som en motvikt kommer därefter en Kenneth med 
skägg och långt hår med ett plakat med texten: ”KROSSA KÄRNFA-
MILJEN”.

Fem mindre rosa kartonger är placerade under den stora förpack-
ningen. Där finns längst till vänster en som tagit fasta på Barbro som 
yrkeskvinna och heter: ”Barbro blir Arbetare ™.” Här har Barbro trätt ut 
i yrkeslivet och står iklädd blåställ med ena handen på en spade. På hu-
vudet har hon ett par orangfärgade hörselskydd och ett par svetsglas-
ögon på näsan, som har blivit svart av sot. Ur ena byxfickan sticker ett 
paket rulltobak upp. I bakgrunden finns ett svartvitt fotografi från en 
byggarbetsplats. Längst ner på kartongen finns en reguljär förbudsmar-
kering för lek av barn 0 till 3 år och den sedvanliga texten att kartongen 
innehåller smådelar översatt till olika språk, som vanligtvis brukar fin-
nas på leksaksförpackningar som innehåller sådant som utgör en kväv-
ningsrisk för ett litet barn. På framsidan står skrivet ”Barbro ®”.

Nästa kartong tar tag i Barbros önskan att studera och förkovra sig. 
Denna lekuppsättning föreställer ”Barbros Marxistiska Studiecirkel™”.
Fonden utgörs av ett svartvitt foto med några kvinnor. Förpackningen 
innehåller två Barbrodockor som vidgar sina vyer genom att fördjupa 
sina kunskaper. Lekinstruktionerna som står på förpackningen uppma-
nar bland annat till: ”Träffa nya kompisar. Diskutera med likasinnade”.
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Därefter följer boxen: ”Barbro bryter upp™” och skildrar Barbros av-
ståndstagande från kärnfamiljelivets tunga börda. Här finns också två 
dockor, men till skillnad från den förra är det både en Barbro- och en 
Kennethdocka som figurerar. Barbro står längst fram. Hon ser glad ut 
och håller huvudet högt, har en väska i ena handen och ser ut att vara 
på väg ut ur kartongen. Kenneth däremot står bakom henne med lite 
nedböjt huvud och en tår på ena kinden. Det nya i denna förpackning 
är: ”Tryck Kenneth på magen och han gråter!” Som inspiration för leken 
uppmanas barnen: ”Låt Barbro lämna Kenneth. Låt Barbro lämna Barnen. 
Låt Barbro lämna hemstaden – eller alltihopa!”. Intill Barbrodockan finns 
några redan färdigkomponerade repliker till leken: ”Hej då! Det är slut 
nu. Aldrig mer!” Tvärtemot många populärkulturella teman blir mannen 
lämnad av kvinnan. Lämnad att ta hand om barn och det obetalda ar-
betet i hemmet.  

Ytterligare nästa rosa förpackning har fått namnet: ”Sex, Droger och 
Barbro™.” Här får Barbro lära sig att släppa loss och ta ut svängarna 
ordentligt. Bakgrunden utgörs av en svartvit bild från en fest. Att döma 
av fotot verkar det ha festats loss rätt länge, för de som syns på bilden 
hel- eller halvligger och ett par stycken sover. En kvinna som är i fokus 
på verkar mycket trött. Hennes mascara har mestadels hamnat under 
ögonen och hon ser ut att ha svårt att hålla dem öppna. Barbro halvlig-
ger också i kartongen, men hon verkar inte alls lika trött som de andra. 
Hon ser ut att kunna stå pall många timmar till. Med klarvakna ögon 
och en cigarett i ena handen vinkar hon glatt åt någon bekant som hon 
just verkar ha fått syn på. Texten på framsidan av boxen lyder: ”Barbro
vet hur man roar sig. Vet du?”.

Den sista kartongen heter: ”Kenneth är solidarisk™.” Här finns två 
dockor – Kenneth och en babydocka. Kenneth håller babyn inlindad i 
en filt på ena armen och en stor gryta med mat i den andra. I fonden 
finns ett svartvitt fotografi av en överfull diskho. Lekinstruktionen de-
klarerar: ”Låt Kenneth ta hand om barnen medan Barbro är ute och roar sig! ” 
Här får Kenneth utföra det reproduktiva arbete som kvinnor traditio-
nellt haft huvudansvar för. Barbro kan under tiden träna på att ta för 
sig på ett sätt som många män gjort under århundraden. Med Kenneth 
och Barbro är ingenting som förr, de har formats till hybrider. Till gläd-
je för vissa, men sannolikt till harm för andra. 

I alla dessa scener ligger en kritik av den traditionella kvinnoroll som 
fortfarande på många sätt existerar även idag (se t ex SCB 2002, 2004). 
Det är en satir över kvinnors underordning när det gäller yrkesarbete, 
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studier, det obetalda arbetet i hemmet, vård av barn, ett frigjort festan-
de på egna villkor och rätten till sin egen sexualitet. I överdriven paro-
disk stil härmas och transformeras Barbiedockornas värld och görs om 
till något annat som bryter de stereotypa mönstren. Det är inga försyn-
ta uppmaningar till emancipation, utan rättframma uppmaningar att 
bryta mot invanda föreställningsmönster. Mah-Jong-utställningen inne-
håller som titeln anger – Mah-Jong pret-a-protester – en protest, och bo-
kens titel talar uttryckligen om uppror – Det är rätt att göra uppror: Mah-
Jong 1966–1976. I Barbiedocksavsnittet får de rosa imitationerna av ori-
ginalförpackningar för dockor samma subversiva klangbotten som fär-
gen i Nina Björks förut nämnda bok Under det rosa täcket (1996/1999) – 
men som jag däremot saknade i Hästen-utställningens rosa arrangemang 
i hästflicksmontern. Mah-Jong-utställningen tar tag i de traditionella 
skripten för femininitet och omformar och fyller dem med nytt 
innehåll i en överdriven stil, som kan väcka känslor och fantasier till liv. 

Med hjälp av form, färg, namnhärmningarna, lekinstruktioner, ny-
hetsmarkeringar, förbudsmarkeringar och de små symbolerna ”™” och 
”®” imiteras och parodieras originalversionerna av Barbie.350 Här råder 
en intertextualitet som skulle kunna ses som en komisk förvrängd satir, 
en grotesk eller hyperbol i Bachtins bemärkelse (1986). Även detta ger 
uttryck för en reflexiv intertextualitet som medvetet omformar och 
överdriver ett sedan tidigare välkänt uttryck och ger det form av en 
ironisk pastisch (Genette 1982/1990:32 ff; Pearson 2001:286). 

5.3.3. Velourmannens återupprättelse 
Som redan nämnts finns velourmannen omtalad och gestaltad i utställ-
ningen. Han återfinns dels i texten som tillhör avsnittet som handlar 
om kvinnokamp, och dels kan han ses i form av Kennethdockan som 
tar ansvar för barn och hemarbetet och går i demonstrationståg till-
sammans med Barbro. Han finns också representerad på ett par bilder i 
identitetsboxen och på reklamaffischerna från Mah-Jongs reguljära an-
nonskampanjer. På projektplatsen på webben finns han omnämnd i ut-
ställningssynopsis och den Pedagogiska handledningen. Utöver detta 

                                                     
350 En extra twist, som Lina Ahtola särskilt pekat på, ligger också i att Barbie ofta var en 
förbjuden leksak för barn som växte upp med föräldrar med vänsteråsikter. Barbie var fult 
och stod för kapitalism. Men det är något som en av utställningens målgrupper – ungdomar 
– har växt upp med och känner igen. 
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har Salka Hallström Bornold (2003) ägnat ett helt kapitel åt honom i 
sin bok.

Det speciella med velourmannen var att det syntes utanpå genom 
klädvalet vem som var eller inte var velourman. Mah-Jong var i högsta 
grad delaktiga i skapandet av honom, med sina velourdresser och andra 
kroppsföljsamma kläder för män. De har beskrivits som ensamma i 
modehistorien om att ha skapat en helt ny typ av man som radikalt 
bröt de stereotypa förställningarna, detta utan att snegla bakåt på histo-
riska förebilder (Hallström Bornold 2003:135).  

Velourmannen fick under 1980-talet och 90-talet ett oförtjänt dåligt 
rykte, enligt Hallström Bornold. Många gick till attack mot honom ge-
nom mer eller mindre ytliga angrepp. På 80-talet kom han att bli mål-
tavla för många borgerliga sympatisörers skräckblandade hat. På 90-
talet blev han förlöjligad genom figurer som t ex Farbror Barbro i 
teveserien Nile City. Han kom att konstrueras som en omöjlig och 
löjlig manstyp och blev ett exempel på manlighet i sönderfall. 
Egenskaper som tycks ha aktiverats av att det sakförhållandet att han 
tog sig an traditionellt kvinnliga ansvarsområden och explicit 
artikulerade detta med sina kläder (Hallström Bornold 2003:133ff).  

 Sett utifrån ett feministiskt perspektiv är velourmannen emellertid 
på flera sätt unik och kan betraktas som en förebild och föregångare. 
Genom klädvalet bröt han radikalt mot de traditionella stereotypa ma-
skulinitetsskripten. Men det som gör honom extra intressant utifrån 
detta perspektiv är att han var en man som på allvar försökte att leva 
jämställt och lät detta synas på kläderna. Det här skiljer velourmannen 
från både det oföränderliga konventionella herrmode som omhuldats 
av konservativa och från en stor del av vänsterrörelsens manliga före-
trädare. Många inom de vänsterradikala grupperingarna var tvärtemot 
velourmannen omvittnat manschauvinistiska (se t ex Bornold Hall-
ström 2003:135–142; Thorgren 2003). De föredrog i arbetarromantisk 
anda plagg som snickarbyxor och murarskjortor, inte sällan köpta på 
Arbetarboden – en butikskedja med slitstarka kläder tillverkade främst 
med tanke på hantverkare. 

Velourmannen prövade däremot i praktiken att dela ansvaret för det 
obetalda arbetet i hushållet och ansvaret för barnen. Han avsade sig 
sina karriärambitioner och vågade visa känslor. Han stod för en alter-
nativ maskulinitet. Velourmannen har betecknats som det hittills enda 
försöket av män att möta kvinnor på halva vägen, utan att gömma un-
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dan grundläggande feministiska värderingar som han delade med sin 
partner under klädedräkten. 

Kenneth axlar med ett leende det obetalda arbetet i hemmet. Foto: Olof Wallgren, Riksutställning-
ar.

Alldeles vid ingången till själv utställningen står som beskrevs i utställ-
ningsintroduktionen en fullskalegestaltning av velourmannen barfota i 
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blå velour dress. Placerad ett steg bakom kvinnan, som bär dito röd 
dress som likaså har valt att ta av sig sina skor, står han till synes redo 
att följa henne. De blå velourbyxorna återkommer också hängande på 
övre delen av klädsnurran som visar en klädkavalkad av Mah-Jong-
modeller genom tiderna som står mitt i utställningen. Här syns också 
en grålila hel velourdress på snurrans mittenparti.

Velourmannen är framför allt också märkbar i utställningsavsnittet 
om Barbro och Kenneth, som nämnts. Här är det Kenneth som står i 
bruna velourbyxor med ett barn på armen och en gryta i handen, med 
det tidigare antydda socialrealistiska fotot av ett berg av disk som tor-
nar upp sig bakom honom syns. I en annan av dessa iscensättningar so-
lidariserar han sig med kvinnor i demonstration för daghemsplatser åt 
alla. Men inte bara i form av dockor utan också på de tidstypiska foto-
grafier från demonstrationståg som insidorna av Barbro kartongerna är 
klädda med dyker velourmannen upp. Han syns också på bilder i iden-
titetsboxen verkar vara i en hemma- eller möjligen daghemsmiljö med 
barn runt omkring.

Särskilt tydlig blir velourmannen i Salka Bornold Hallströms bok. 
Här ägnas, som nämnts, ett helt kapitel åt honom och diskussionen 
fördjupas kring velourmannens betydelse (2003:132–141). Här finns 
också en mängd fotografier särskilt av Johanna Hald som stod för den 
mer vardagsnära realismen som kännetecknar Mah-Jongs senare image 
– till skillnad från Carl Johan De Geers tidiga bilder i häftiga kamera-
vinklar – som på ett påtagligt sätt synliggör velourmannen sida vid sida 
med kvinnor och barn eller i färd med att sparka boll tillsammans med 
några kvinnor på skolgården. 

Men i utställningen finns även exempel på en manlig representation 
där skriptet för maskulinitet fylls med ett mer stereotypt innehåll, som 
vare sig är laddat med feminism eller vänsterpolitik. Här tycks klädvalet 
mer handla om individualism, funktion och ekonomi. Dessa begrepp 
sammanfaller både med ledord till 1800-talets konstruktion av ”the
American selfmade man” (jfr Rotundo 1993:18–25) och den moderne 
ingenjören (Berner 1996; Ek-Nilsson 1999) och kan föras till samma 
sida som Mannen i det västerländska språksystemet.  

Men sett i utställningens helhet blir bilden av den individuelle, eko-
nomiske och funktionsinriktade mannen inte den som tar över och 
dominerar, på det sätt som de fallogocentriska representationerna tycks 
göra i huvuddelen av de andra analyserade utställningarna. Den övriga 
utställningskontexten privilegierar en annan läsning. Den andra rösten 
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är så distinkt och stark att den inte låter sig tystas av patriarkala an-
språk. De andra stämmorna är tillräckligt tydliga i relation till utställ-
ningens poetik, men även i förhållande till museets, för att höras.

Det sistnämnda har att göra med placeringen i museibyggnaden och 
utformningen av själva utställningen, vilket skiljer den från Hästen-
utställningen. Den senare var transparent och stod i och med det i öp-
pen dialog med stora delar av museets maskulint präglade miljö i övrigt 
– t ex den enorma Gustav Vasa statyn och en stor banderoll som 
hänger ned från ena kortsidan med August Strindbergs namnteckning 
som ska locka besökare till en utställning om honom belägen på plan 3.

Mah-Jong-utställningen är i likhet med Strindbergs-utställningen också 
placerad på plan 3, men i ett av gallerierna. Trots att de båda utställ-
ningarna står ganska nära interagerar de inte med varandra. Det beror 
framför allt på att Mah-Jong inte är transparent utan omges av förhål-
landevis höga massiva väggar, som inte går att se igenom. Eftersom 
Mah-Jong är producerad som en vandringsutställning har den utformats 
med tanke på att passa alla typer av lokaler, vilket alltså verkar vara en 
fördel när det gäller att tydliggöra de privilegierade betydelser som fo-
kuserats här. Själva utställningen har också formgetts i Mah-Jongs star-
ka neonfärger, vilket gör att den blir särskilt iögonfallande och drar 
uppmärksamhet till sig. Alla dessa byggnadstekniska och formspråks-
mässiga enskildheter gör att stora delar av det övriga museet utestängs. 
Samma effekt torde ha uppnåtts nästan oavsett var i Nordiska museets 
lokaler utställningen placerats. Den patriarkala tyngd som råder i muse-
et överförs med detta inte lika lätt till Mah-Jong.

 Med velourmannen representeras alltså ett skript för maskulinitet 
som går emot det gängse, som kan ses som exempel på en feministisk 
figuration med manliga förtecken – den andre av den Samme.

5.4. Förhandling om Klass och Politik 

5.4.1. Det politiskt laddade språket 
En aspekt som skiljer den här utställningen från tidigare analyserade 
exempel är som nämnts att utställningen låtit Mah-Jong-grundarnas 
politiska engagemang bli en synlig del av själva utställningen. 
Skildringar av folkhemmet och den skötsamma arbetarklassen har 
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    visserligen tidigare tilldelats utrymme på Nordiska museet351 och delar 
av utställningar har också förut behandlat vänsterpolitiska rörelser.352

Men det speciella med Mah-Jong är att de politiska vänstersympatier 
som legat i själva ämnet öppet artikulerats i utställningen, i likhet med 
Baglady-visionen. Att fokusera en hel utställning på ett företag med en 
klart uttalad vänsterpolitisk ideologi och att därutöver låta det politiska 
få ta en förhållandevis stor plats har mig veterligen inte varit speciellt 
vanligt i Nordiska museets historia. Precis som när det gäller de femi-
nistiska innebörderna, så har produktionsgruppen alltså valt att inte 
heller sopa Mah-Jongs ideologiska ståndpunkter under mattan. Istället 
har de fört upp dem till en synlig nivå och även valt att lyfta fram de 
ideologiska motsättningarna som var aktuella under den tid Mah-Jong-
företaget existerade. 

Å ena sidan skulle det här kanske kunna läsas som ren propaganda 
och marknadsföring av en bestämd politisk åsikt. Å andra sidan kan det 
ses som uttryck för en form av situering av kunskap som inte på ett 
förment sätt neutraliserar eller döljer ämnets politiska laddning. Detta 
torde vara att föredra även i utställningar av diametralt motsatt politisk 
riktning. Detta ger en tydligare möjlighet för besökaren att själv ta till 
sig eller opponera mot ett budskap. 

Det öppet politiska och revolutionära tilltalet ligger invävt på många 
olika ställen. Redan utställningens titel Mah-Jong Pret-a-protester slår an en 
ton som skiljer sig från både Månadens föremål och Hästen. Det är en 
ordlek med uttrycket prêt-à-porter – kläder färdiga att bara hoppa i till 
skillnad från dyra kläder skapade i Paris modehus. Men därutöver har 
ordet ”porter” har bytts ut mot ”protester”. Titeln signalerar med detta att 
det här handlar om något som går utöver kläder och mode. Något som 
har med uppror, politik, samhälle och förändring att göra.  

Även inledningstexten till hela utställningen har politisk klang. Re-
dan i den första meningen slås det fast: ”Kläder är politik”. Ett litet ax-
plock ur några av de andra utställningstexterna visar just på en politiskt 
laddad terminologi:  

Revolutionen kommer prêt á porter. /…/ Gensvaret blev starkt. 
Mah-Jong var hippt och revolutionärt. Det passade ungdomsmo-
det som protesterade mot allt gammalt./…/ Upp till kamp i 

                                                   

351 T ex i utställningen Ur den svenska fattigdomens historia (1956), Svensk bostad
(1973), Svensken 100 år – Känn dig själv (1973). 
352 Som t ex Framtidstro (1999) med avsnittet Alternativ framtid. 
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Mah-Jong. Motstånd och uppror var självklara ledord för alla 
inom den progressiva rörelsen oavsett om det handlade om politik, 
kultur, jobbet eller familjen. /…/ Grundarna och de anställda 
var aktiva inom olika vänstergrupper, inom FNL-grupperna och 
i kvinnorörelsen. Det gjordes ingen skillnad på jobbet och det pri-
vata engagemanget. Bland annat var företaget en kanal för en or-
ganisation som samlade in pengar till stöd för olika befrielserörel-
ser och i butiken gick det att köpa politiska tidskrifter, hämta 
flygblad och få information om demonstrationer och möten./…/ 
Att bära Mahjongkläder signalerade vänster och progressiva 
åsikter, både till vänner och motståndare.  

Bara i det här fåtalet meningar får ett stort antal vänsteranknutna be-
grepp plats: ”Revolution”, ”revolutionärt”, ”protesterade”, ”Upp till kamp”,
”uppror”, ”progressiva rörelsen”, ”politik”, ”vänstergrupper”, ”FNL-grupper”,
”kvinnorörelsen”, ”befrielserörelser”, ”politiska tidskrifter”, ”flygblad”, ”demon-
strationer och möten”, ”vänster ” och ”progressiva åsikter”. En vägg har också 
fyllts med en lista över bokstavsförkortningar med förklaringar på de 
då mest frekventa vänsterpolitiska organisationerna.

Även på hemsidan blir det tydligt att fokus inte enbart ligger på det 
textila. Det verkar i själva verket inte ens vara det huvudsakliga temat, 
för en skylt talar om att utställningsämnet är ”Samhälle”. Undertiteln till 
utställningspresentationen är ”Mode och politik”. Här talas också om ide-
ologi och etik, mode och konsumentmakt. Här återfinns också ett lik-
nande vokabulär som i utställningen: ”revolutionärt”, ”politik”, ”jämställd-
het”, ”intellektuella vänstern”, ”manifest”, ”radikalt”, ”anti-mode”, ”emot 
modekapitalism”, ”förändra”, ”vänsterrörelsen”, och ”ideologisk kamp” för
 att nämna några.

Det här är något som inte bara återkommer i texter som explicit be-
rör Mah-Jongs politiska engagemang. Det återfinns även i texter som 
handlar om material och design, som t ex dem som finns vid företagar-
stationen. Hela inledningstexten till detta avsnitt har fått rubriken: Var-
för konkurrera när vi kan samarbeta? Det var med denna replik som de tre 
Mah-Jong-kvinnornas samarbete startade och är en ståndpunkt som 
återigen går emot en av marknadsekonomins grundstenar – konkurren-
sen. Även själva Mah-Jong-företagets formgivning verkar delvis ha haft 
revolutionära förebilder, vilket lyfts upp i texterna som producerats till 
ett glasat bord som fyllts med tidningsklipp och modet på 60-talet. Det 
kan läsas att: Fickorna på låren var lite Che Guevara, men inspirationen kom 
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också från Maos folkuniform. Även när fokus i texterna ligger på material 
och teknik, så undviks alltså inte detaljer med politisk anknytning.

Det intressanta med detta är att det inte bara handlar om direkta ci-
tat ur Mah-Jong-företagets egna dokument, även om detta förekom-
mer. Projektgruppens egna skrivningar väjer inte heller för politiskt 
laddade formuleringar. De har alltså bestämt sig för att inte under-
kommunicera eller skriva om historien med hjälp av andra termer som 
skulle kunna uppfattas som mer neutrala, utan tagit vara på och privile-
gierat det vokabulär som redan funnits immanent i det empiriska mate-
rialet och sedan själva fortsatt arbeta med denna politiskt laddade jar-
gong i utställningstexterna. 

5.4.2. Konfliktperspektiv 
I utställningen tydliggörs också ideologiska skillnader, konflikter och 
den kamp som försiggick mellan företrädare för olika samhällsgrupper 
i Mah-Jong-företagets samtid. Detta tillhör heller inte vanligheterna på 
museer – inte ens när det gäller museers dokumentations- och forsk-
ningsverksamhet (jfr Silvén 2004a:112f). Ett exempel på detta är syn-
liggörandet av de konservativa ideal som den traditionella modeindu-
strin var bärare av, vilket var något Mah-Jong tog avstånd ifrån. I ut-
ställningen sätts deras ställningstagande in i ett större samhällssam-
manhang och sammanbinds med grundläggande ideologiska åsikts-
skillnader, som i texter på det glasade bordet som berättar om företaget 
och dess samtida samhällskontext:

Kring 1968 och åren efter kritiserades modets roll livligt på kul-
tursidor och designskolor. Med hjälp av modet ansågs modeindu-
strin manipulera konsumenterna att köpa mer kläder än de 
egentligen behövde. Modeväxlingarna var kapitalisternas strategi 
för att behålla makten i det borgerliga samhället. Modetrenderna 
skulle därför bekämpas och därför lanserades begreppet antimode 
för kläder som ansågs ligga utanför trenderna. /…/ Baskläder-
na uppfattades som frihet från det kommersiella valet. För Mah-
Jong hade idén om baskläder varit självklar från första början. 
/…/ De var mycket medvetna om politik och om mode. De 
hängde med i utvecklingen om de inte drev på den själva. För dem 
var Mah-Jongs bassortiment symbolen för en alternativ livsstil. 
En fristad från kapitalistisk manipulation. Mah-Jong startade 



MAH-JONG 

337

som antimode, blev högsta mode för en ung revoltrörelse och lan-
dade till slut i det allmänna medvetandet som en stil för vänstern.  

Modetrender sågs som en del av det borgerliga kapitalistiska samhällets 
sätt att behålla greppet om folket, vilket Mah-Jong motsatte sig. Mah-
Jong var en reaktion mot modeindustrin och en del i en antimoderörel-
se. Företaget gick emot de gängse konservativa modeindustriidealen 
genom att skapa ett basutbud av kläder och genom att inte heller vara 
ett företag som satte vinstmaximering på agendan. Med detta kan man 
säga att Mah-Jong satte själva grunden för företagande under förhand-
ling om betydelse och skapade ett nytt skript för vad ett företag och en 
företagare kan vara. 

Den här förhandlingen om innebörden av att vara företagare och ett 
företag pågick på många plan i Mah-Jongs verksamhet. I avsnittet som 
behandlar krisen inom tekoindustrin och Mah-Jongs engagemang för 
att motverka denna skildras hur de solidariserade sig t ex med söm-
merskorna i konfektionsindustrierna. De bad industriägare att ta bort 
ackorden, men ändå fortsätta att ge sömmerskorna bibehållen lön när 
de sydde för Mah-Jong. Detta kan ses som att en arbetskonflikt förflyt-
tades från de gängse parterna – arbetsgivare och arbetare – till två före-
tag – Mah-Jong och ett av tekoföretagen.353 Mah-Jong tog vidare också 
tydlig ställning för de strejkande sömmerskorna på Algot Nord. När 
Algotföretaget dragit sig ur och sömmerskorna bildat ett arbetskoope-
rativ fick de av Mah-Jong tillgång till mönster, kundregister och färg-
skalor. Det här oroade djupt både de lokala och centrala delarna av 
fackföreningsrörelsen, som i en rapport stämplade Mah-Jong som in-
filtrerande trotskinister. Det är alltså inte bara arbetsgivarsidan inom 
tekoindustrin, utan även arbetstagarnas egna företrädare som verkar bli 
förvirrade när de här möter en sorts företagare som de inte stämmer 
med det vanliga. De förefaller inte riktigt veta hur de ska klassificera 
Mah-Jong.

Kunskap om Mah-Jongs annorlunda koncept för företagande för-
djupas också genom informationen på webben och i Salka Hallström 
Bornolds bok (2003). Där får man reda på att Mah-Jong redan hade in-
fört lika lön i sitt eget företag. Företagsdemokrati var genomförd och 
stormöten hölls regelbundet. Även tanken på arbetskooperativ fanns 
hos Mah-Jong, men det realiserades aldrig. Innan affären lades ner er-
bjöds de anställda att ta över företaget och driva verksamheten själva, 
                                                     
353 Teko är en förkortad sammanfattning av textil och konfektion. 



”KÄNN DIG SJÄLF” 

338

men de avböjde. Många av de omförhandlingar av skripten återfinns 
som redan visats i Baglady-projektet, men har alltså sin verkställande fö-
regångare i Mah-Jong.

Konsumentmakt och upplysning var också en viktig del i Mah-Jongs 
profil. I ett bildspel med namnet Från planta till plagg förklarades Mah-
Jong-klädernas produktion, val av material och varför vissa saker kun-
de gå sönder. De var lyhörda för kundernas önskemål och synpunkter 
och uppmanade kunderna att returnera plagg som inte höll kvalitets-
måttet.

Sist men inte minst så var Mah-Jongs kläder inte en stil som på ett 
enkelt sätt definierade eller ens var utmärkande för en speciell sam-
hällsklass. De var gjorda av Mah-Jong-kvinnorna som alla hade rötter i 
en borgerlig miljö, men som hade som mål att skapa vackra kläder för 
arbetarklassen – en grupp som dock aldrig på allvar kom att ingå i 
Mah-Jongs kundkrets. Det som däremot kan sägas ha varit förenade 
för dem som bar Mah-Jong-kläder, var att de med kläderna öppet visa-
de solidaritet med underordnade samhällsklasser och ett avståndsta-
gande mot det borgerliga samhället. Som Salka Hallström Bornold på-
pekar om Mah-Jong-modet, så var det ett mode som: ”… bröt mot klass-
samhällets klädformalia.” (2003:145). Det var inte en gemensam klasspeci-
fik bakgrund eller aktuell tillhörighet som förenade alla dem som bar 
Mah-Jong-kläder, utan framför allt att de delade politiska, moraliska 
och estetiska preferenser.

Visserligen utgjorde de som bar Mah-Jong-kläder också en grupp för 
sig, men det var inte en som hölls samman av att de representerade el-
ler kom från en enda gemensam samhällsklass. Det var alltså ideologis-
ka ställningstaganden som sträckte sig utanför bärarnas egna klassur-
sprung och dåvarande hemvist. Det var en blandad samling konstnär-
ligt vänsterintellektuella med jämställdhetsideal som öppet solidarisera-
de sig med mindre privilegierade samhällsgrupper. Att en grupp männi-
skor använder kläder för att markera åsiktslikhet är historiskt sett för-
visso inget nytt, men det nya här var kanske att ett företag och varu-
märke kom att bli så intimt förknippat med detta som Mah-Jong. 

Mah-Jongs politiska engagemang och de konkreta slutsatser de drog 
av sina ställningstaganden har, likt deras involvering i kvinnorörelsen, 
tillåtits att bli ett drivande narrativ som återfinns och kan kopplas till 
flera delar av utställningen och som även återfinns på Riksutställningars 
hemsida och i Hallström Bornolds bok (2003).
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I allt detta synliggörs Mah-Jong som en ny typ av företag som kan lik-
nas vid en hybrid. Mah-Jong kan sägas sätta skripten för både arbetsgi-
vare och arbetstagare under förhandling om betydelse. Därutöver lyfts 
också fram att Mah-Jong även medverkade till att kläderna inte nöd-
vändigtvis behövde signalera vilken samhällsklass bäraren tillhörde.

5.4.3. Reklam som opinionsbildning 
Även när det gäller reklam så arbetade Mah-Jong med oortodoxa me-
toder, inte minst när det gäller den omtalade reklamkampanjen mot 
USA:s krig i Indokina. När bombningarna av Nordvietnam intensifie-
rades under julen 1972 beslutade Mah-Jong att använda sitt ordinarie 
annonsutrymme på Östermalmstorgs och Odenplans tunnelbanesta-
tioner för att skapa opinion mot USA:s intervenering i Vietnam och 
skapa ett större stöd för FNL-grupperna. Utan officiellt tillstånd sattes 
ett 40-tal affischer med bilder från kriget upp med uppmaning att stöd-
ja FNL. Det här var en ståndpunkt som SL och det kommersiella re-
klametablissemanget inte ville ha. De såg det som politisk propaganda. 
Affischerna hann emellertid sitta uppe i tre dagar innan de togs ner. 
Idén att genomföra liknande kampanjer levde kvar på företaget, bland 
annat att göra om detta när det gällde Angola och Moçambique och 
Stockholms skandaler med rivningen av Klarakvarteren. Dessa genom-
fördes dock aldrig (Hallström Bornold 2003:183).354

Vägg med affischer från Mah-Jongs reklamkampanjer i tunnelbanan. Foto: Olof Wallgren, Riks-
utställningar. 

                                                     
354 Omnämns även i Kristina Torssons föreläsningsmanus på Riksutställningars hemsida. 
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I utställningen visas sju av de ursprungligen fyrtio affischerna och de 
har tilldelats ett rejält utrymme. Dels är de stora till sitt format så de 
syns på håll, och dels har de placerats mitt i utställningen där alla måste 
passera. Att föra ut politiska budskap istället för att göra direkt reklam 
för sina varor var på den här tiden ett helt nytt sätt att kommunicera 
med sina kunder som kan sägas ha fått sin motsvarighet först i senare 
tider med Oliviero Toscanis reklamfotografier för Benetton. Även i 
detta hänseende förs en annorlunda bild av ett företag fram. Återigen 
har en hybrid gestaltats som sätter det rådande skriptet under förhand-
ling.

Vietnamtemat kommer även igen i utställningens Barbieparodiska 
Barbroavsnitt. Barbro och Kenneth som i den övre lyxförpacknings-
imitationen gick i demonstrationståg, bär en röd banderoll med den 
vita texten: ”USA UT UR INDOKINA.” På glaset kan lekinstruktioner 
läsas, som är av ett annat slag än de vanliga Barbievarianterna: ”Avslöja
säpoagenten! Solidaritet med arbetarklassen! Gör facket till en kamporganisation”. 
Här lärs också ”riktiga” talkörer ut med ramsor som: ”Palme och Geijer 
Nixons lakejer!”. Ett annat lektips är att poliserna i denna förpackning 
kan slå demonstranterna precis som i en ”riktig” demonstration.  

Här har utställningen som sådan alltså utnyttjat de sätt som original-
versionerna av Barbieförpackningar gör reklam på och lockar till köp. 
Återigen finns en intertextuell relation i en vriden parodisk tappning. 
Men här har de utvecklat sina egna reklamslogans och instruktioner 
tänkta för lek, som på ett subversivt sätt vände upp och ner på de för-
väntningar som vanligen följer Barbie. Istället för Barbiereklam blir 
texterna och iscensättningen en fortsättning och ett logiskt led bland 
många som formar utställningens politiskt laddade narrativ på ett sätt 
som sannolikt kan väcka både bejakande och upprörda känslor. 

Alla dessa exempel fördjupas både på Riksutställningars webbplats 
och i boken (Hallström Bornold 2003). Det gängse innehållet i reklam 
kan sägas bli omförhandlat både av Mah-Jong-företaget och av utstäl-
larna – Mah-Jong-företaget genom att de aktivt använde reklam för att 
explicit föra fram sina politiska syften, utställarna genom att i Barbro- 
och Kennethgestaltningarna driva gäck med reklamslogans i ironiska 
pastischer och låta det bli en formmässig poäng som utställningsnarra-
tiv.
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5.5. Förhandling om Nation och Etnisk härkomst 

5.5.1. Etnicitet, nationsgränser och andras angelägenheter 
Precis som de gängse föreställningarna om kön och klass ifrågasätts 
genom Barbro/Barbieinstallationen, så ruckar också denna iscensätt-
ning på den tidiga Barbievärldens etniskt exklusivt helvita föreställ-
ningsvärld. Barbrofiguren är visserligen ljushårig och vithyad, men en 
av hennes kamrater i studiecirkeln är mörkhårig och mörkhyad, och en 
av Kendockorna i demonstrationståget har blåsvart skägg och hår. De 
svartvita fotografierna i fonden av de olika Barbroinstallationerna ger 
en socialrealistisk ton, som skapar ett återsken av Sverige som miniatyr. 
I denna sättning blir lilla Sverige inte ett land exklusivt bestående av 
ljushåriga vithyllta figurer, som stereotypa föreställningar om svenskhet 
omhuldar, utan inkluderar och öppnar upp för gestalter med andra ut-
seenden, som kan ha många olika etniska släktskapsband och relatio-
ner. I utställningens svenska kontext vidgas den kulturellt imaginära 
bilden av vad som är svenskt och understödjer inte tanken på denna 
del av världen som helvit.

Som jag tidigare visat innehåller utställningen också fler representa-
tioner av människor med annan bakgrund än den etniskt svenska, som 
affischerna med bilder från Vietnam. De sitter blandade med affischer 
från Mah-Jongs ordinarie reklamkampanjer, där modeller med mer hel-
svenskt yttre framträder. Genom dessa utmanas kanske inte så mycket 
tanken på vilka som ingår och tillhör i det svenska samhället, som 
gränserna för nationen och det nationellt angelägna. Mah-Jong-förtaget 
gjorde inte bara orättvisor som skedde i Sverige till sin sak, – som t ex 
tekoindustrins nedläggning och Algot Nord – utan även det som för-
siggick på andra nationella territorier. 

Det mest uppenbara och även för sin tid uppseendeväckande ex-
emplet är den redan presenterade reklamkuppen på Östermalms och 
Odenplans tunnelbanestationer. Den har tilldelats ett iögonfallande 
och stort utrymme i utställningen och väcker med de emotionellt in-
tensiva bilderna starka känslor. USA:s orättfärdiga krig mot Vietnam 
flyttade på ett mycket påtagligt sätt in i den svenska vardagen. Här sat-
tes orättvisor som en nation utsattes för av en annan upp på dagord-
ningen, samtidigt som Sveriges befolkning uppmanades att göra detta 
till sin angelägenhet. Gränserna för det som angick svenska folket var 
alltså inte bara exklusivt knutet till det som hände inom det svenska ri-
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kets nationsgräns. Här överskreds nationens gränser och gjorde dem 
irrelevanta.

Mah-Jong uppmanade i detta fall kundkretsen att stödja Vietnams 
folk genom ekonomiskt bidrag till FNL-grupperna. I utställningen be-
rättas att Mah-Jong också fungerade som en förbindelselänk för flera 
andra befrielserörelsers organisationer och att det i butiken fanns in-
formation om olika demonstrationer, möten och andra solidaritets-
handlingar som var på gång. I Hallström Bornolds bok och även på 
Riksutställningars hemsida specificeras några exempel där Mah-Jong 
anmodade sina svenska kunder att stödja andra nationers frihets-
strävanden.355 I deras annonser i Mah-Jongs postorderkatalog återkom 
t ex regelbundet en liten morkulleliknande fågel – som ursprungligen 
komponerats till tyget Fågelmönstret – med en pratbubbla vid näbben 
som manade alla kunder att stödja befrielserörelserna MPLA i Angola 
och FRELIMO i Moçambique, med var sitt postgironummer angett 
efter respektive organisation. I butiken fanns också böcker att köpa om 
Angolas, Moçambiques och Guineas kamp mot förtryck (Hallström 
Bornold 2003:171).

Både Angola och Moçambique är forna portugisiska kolonier, som 
inte nådde självständighet förrän 1975. De var alltså inte självständiga 
under större delen av Mah-Jongs tid. Att visa dessa länders befolkning 
sin solidaritet var viktigt för Mah-Jong eftersom en stor del av den 
bomull som svenska tekoindustrin importerade kom genom EFTA-
överenskommelse från Portugal som hämtade bomullen från sina ko-
lonier.356 För Mah-Jong var det antagligen omöjligt att gå emot över-
statliga överenskommelser, som gjorde att de var hänvisade till att an-
vända den bomull som underleverantörerna hade. Men genom annon-
serna försökte de att medvetandegöra kolonialistiska sammanhang och 
uppmana till direkt ekonomiskt stöd till befrielserörelserna i dessa län-
der.

Ett annat sätt att ta in och medvetandegöra orättvisor begångna mot 
människor från andra nationer var genom det redan nämnda bildspelet
Från planta till Plagg som visades i Mah-Jongs butik, vilket Hallström 
Bornolds bok tar upp (2003:171–175). Här berättades en annan histo-
ria än dem som vanligen framförs i skolbokshistorian. Inte minst lyftes 
                                                     
355 Salka Hallström Bornold (2003:175) och dessutom på Riksutställningars hemsida i 
Kristina Torssons föreläsningsmanus och som ett separat exempel även en sida från Mah-
Jongs postorderkatalog med denna lilla fågel inklusive pratbubbla.  
356 Från Mah-Jongs postorderkatalog på Riksutställningars hemsida. 
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textilhistoriens kolonialistiska rötter fram och berättelsen om bomul-
lens sentida transport från de portugisiska kolonierna och exploate-
ringen av de afrikanska arbetarna och deras villkor.

Ytterligare ett exempel på Mah-Jongs internationella engagemang 
var försäljningen av Palestinasjalar. En röd och vitrutig sådan är upp-
hängd i utställningen ovanför bordet till företagsstationen och berättel-
sen om den tas upp både i den Pedagogiska handledningen och i Hall-
ström Bornolds bok (2003:175). Att bära palestinasjal var en solidari-
tetshandling med det palestinska folket. Sjalarna kunde köpas på flera 
ställen, men det var först 1971 när Mah-Jong började saluföra den som 
den började få allmän spridning. 

Den postkolonialt medvetna feministiska teoretikern Trinh Minh-ha 
– född i Vietnamn, men bosatt i USA sedan 1970 – talar både om den 
kolonialt rotade västerländska likgiltighet för icke-européer och gräns-
dragningens särskiljande politik (Minh-ha 1999:216–228). Mah-Jongs 
engagemang kan ses som en del av den anti-imperialistiska rörelse som 
har många drag gemensamma med senare postkoloniala resonemang. 
Inte bara Vietnamns sak blev de svenska Mah-Jong-kundernas, utan 
även andra länders befrielsekamper. Kampen i Angola, Moçambique, 
Guinea och Palestina blev en angelägenhet även för svenskar. En ökad 
medvetenhet om villkor och levnadsförhållanden för människor från 
andra delar av världen skapades på många sätt – som genom bildspelet, 
försäljning av böcker, faktaupplysningar i reklamen och annonskam-
panjen till stöd för FNL-grupperna. Mah-Jong-gruppen verkar ha tagit 
många tillfällen i akt för att höja den svenska medvetenheten om värl-
dens förtyck och orättvisor. Det är som om de hade kunnat läsa Trinh 
Minh-has ord innan de var skrivna:

Vad spelar det för roll vem som stöder det hela? Varje tillfälle 
lämpar sig för att höja medvetandet; att avslå är nästan liktydigt 
med att gynna apartheidideologin. 

 (Minh-ha 1989/1999:218) 

Kunskap om Mah-Jongs engagemang förs i utställningen, boken och 
genom olika dokument på Riksutställningars hemsida vidare till dagens 
museibesökare och kan verka medvetandehöjande även idag. Kunska-
pen har potential att ifrågasätta föreställningar om fasta nationsgränser 
och uppfattningar om var gränsen för solidaritet med människor från 
andra nationer bör gå. Gränsen för det nationella kan sägas vara satt 
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under förhandling och betydelsen av vad som angår etniska svenskar 
och kan och bör inbegripas i det svenska kan vidgas.  

5.5.2. Länkar till nutid och framtid 
Förhandlingar om skripten för nation, etnicitet – men även omför-
handlingar av köns- och klasskript – finns också inbyggda i utställning-
en i form av flera andra framtidsvisioner, förutom Bagladyvisionen, 
som andra studenter byggt upp kring vad Mah-Jong skulle ha varit idag 
om det funnits kvar.

Enskilt eller tillsammans i grupp har sammanlagt 27 studenter från 
Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg, Textilhögskolan 
i Borås, Konstfack i Stockholm och Beckmans Designhögskola i 
Stockholm gjort elva framtidsförslag av ett nutida Mah-Jong. Installa-
tionerna ifrågasätter mer eller mindre explicit ovan nämnda skript i oli-
ka tappningar. 

Därutöver sätts de också under förhandling i detta avsnitts inledande 
del som tar upp nutida existerande exempel på företag med etiskt och 
socialt ansvar. Här omnämns också tidiga exempel som Vivienne West-
woods och Malcolm McLarens punkbutik SEX på Kings Road i 
London, som gjorde uppror mot det borgerliga etablissemanget. Här 
finns också det nutida märket I-SAW som Rachael Taylor och Barney 
Trattles introducerat som undergroundalternativ till de stora varumär-
kena och som tagit utgångspunkt i och inspirerats av etniska minorite-
ters hip hop- och graffitikultur. Här lyfts även Katharine Hamnett fram 
som utbildade sig till designer redan under 68-revolten och sedan det 
sena 70-talet och framåt lanserat egna kollektioner som kombinerat po-
litik, miljö, frågor om rättvis handel och mode. Särskilt hennes t-shirts 
har uppmärksammats, som t ex våren 2003 bar texten: ”stop the war, Bla-
ir out”, samt en uppmaning att e-posta närmaste parlamentsledamot. I 
denna utställningsdel visas också Lotta Ekelunds film Vi handlar – vem 
betalar? som är samproducerad med Fair Trade Center 2002. 

Inte bara historiska representationer av Mah-Jong-företaget, utan 
även exempel på samtida företag med socialt ansvar och framtida vi-
sioner av sådana, löser också upp många av de invanda förställningarna 
som behandlats och öppnar upp möjligheten att fylla skripten för be-
grepp som nation och etnisk tillhörighet med nya innebörder som inte 
bygger på ett tänkande i motsatspar.
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Många av exemplen ovan skulle med den postkoloniale teoretikern 
Homi Bhabha kunna ses som prov på kulturell hybridisering – det vill 
säga det ”tredje skapande rummet” som blir till när två kulturyttringar 
möts och ett helt nytt rum återskapas som inte direkt kan härledas till 
vare sig den ena eller den andra kulturen, utan är ett rum där helt nya 
positioner kan utvecklas som är annorlunda och oväntade (Bhabha 
1999:286). I de här exemplen blir den kulturella hybridiseringen alltså 
särskilt tydlig, vilket är ännu ett sätt att förstå vad det är som gör denna 
utställning annorlunda.

5.6. Institutionens historia och ämnesval
Ett sätt att fördjupa förståelsen av varför denna Mah-Jong-utställning
blivit annorlunda än tidigare analyserade exempel är att undersöka de 
institutionella villkor som utställningen producerats under, för att se 
vad som är speciellt med dessa. I likhet med nedslagen som gjorts och i 
nästa kapitel kommer att göras i Nordiska museets historia, ska inte 
heller detta ses som en institutionshistoria i en specifik bemärkelse. Jag 
är alltså inte intresserad av institutionerna i sig, utan hur man kan förstå 
att olika typer av museiinstitutioner har lättare eller svårare att integrera 
frågor kring kön, klass, etnicitet, sexuell läggning o s v genom att se till 
deras historia, uppbyggnad och organisation. Naturligtvis finns det en 
mängd olika nyanser inom alla institutioner, som inte blir tydliga i detta 
sammanhang. Det hänger, som förut framhållits, samman med att det 
är de privilegierade betydelser som fokuserats utifrån den kunskapsteo-
retiska utgångspunkt som jag valt. Om andra utsiktspunkter hade valts 
skulle självfallet andra betydelselager och sammanhang framträda.  

5.6.1. Ämnesselektion och institutionen 
Redan i ämnesvalet i sig ligger, som visats, en klar ansats till andra re-
presentationer än de gängse fallogocentriskt informerade skripten. Al-
ternativa skript för framför allt kön, klass, nation och etnisk tillhörighet 
har funnits redan i Mah-Jong-företagets historia. Men som jag också 
pekat på tidigare, så är det inte självklart att ämnen som i sig är kontro-
versiellt laddade behåller sin omstridda intensitet i en utställning. Ut-
över detta är det heller inte givet att en institution alls tar upp ämnen 
som har ett innehåll som sticker ut. Nu vågade alltså Riksutställningar 
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både ta upp detta ämne som i sig bar på en alteritet och vidareutveckla 
det annorlunda.

Vid en kort granskning av Riksutställningars pågående utställningar 
står det klart att detta inte var en engångsföreteelse, snarare tvärtom. 
Ett nu pågående exempel i vardande är Leva i två världar. Romska, ju-
diska och samiska ungdomar har bjudits in för att berätta hur det är att 
leva i två världar i Sverige i dag, som ska resultera i en utställning.357

Några näraliggande nedslag på redan producerade utställningar finns i 
nr 4 av institutionens tidskrift Riksutställningar för år 2004 kan man läsa 
om utställningar på programmet som Feministisk konst – tar ett samlat 
grepp om den feministiska konsten från 1960-talet och till idag. Här 
finns också Blod och andra band – en utställning om föreställningar om 
blod med berättelser om bland annat HIV, menstruation, religion och 
rasism. Utställningen 4U är ytterligare ett exempel – ett konstprojekt 
där fyra konstnärer samarbetar med de boende i fyra av de s.k. miljon-
programsområdena, med syfte att tillsammans arbeta med teman kring 
områdenas maktstrukturer. I nummer 1–2, 2005 kan man läsa om ut-
ställningen Sarajevo Belägrat – som beskriver livet i en belägrad stad 
1992–1995. Utställningen Svåra saker från år 1999, som redan presente-
rats – där den hemlösa kvinnans nästan utätna ask med potatissallad 
ingick – är ytterligare ett exempel. 

Många av Riksutställningars utställningar inklusive Mah-Jong kom-
mer till med hjälp av idéer som kommer från externa aktörer. Som för-
ut berörts kom exempelvis Mah-Jong-initiativet initialt från Kristina 
Torsson, en av Mah-Jongkvinnorna och senare från Jakob Lind, Fu-
turniture. Svåra saker är ett annat exempel, som redan nämnts initiera-
des av Samdoks dåvarande ansvariga Eva Silvén på Nordiska museet 
och Sjöhistoriska museets dåvarande chef Anders Björklund. Det sena-
re exemplet belyser att förhandlingar om betydelser alltså också finns 
inom en institution som Nordiska museet, även om alteriteten främst 
verkar kunna få uttryck genom en annan institution. 

 Riksutställningar är en institution som är organiserad på ett sådant 
sätt att externa idéer lätt kan integreras i verksamheten och många pro-
jekt utförs i form av samarbeten mellan olika samarbetspartners. Det 
finns en inarbetad vana och öppenhet inför detta, vilket andra institu-
tioner inte lika uppenbart har. Visserligen kan utställningsförslag kom-
ma utifrån till Nordiska museet, men de verkar inte integreras med 

                                                     
357 Information från Lina Ahtola, Riksutställningar. 
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samma självklarhet och förslagsställarna blir inte lika givet samarbets-
partners.

Att ta sig an kontroversiella teman har varit en röd tråd och grunden 
i Riksutställningars historia. Redan från början fick myndigheten en kri-
tisk, provokativ roll. Riksutställningar startade 1965 som en radikal för-
söksverksamhet, blev stiftelse 1976 och 1998 statlig myndighet. Viljan 
att förändra samhället har varit en viktig drivkraft för verksamheten 
och institutionen har beskrivits som radikal kraft inom utställningsvä-
sendet (Hillström 2003:72).

På Riksutställningars hemsida finns regleringsbrev för myndigheten 
utlagda.358 Det gör det däremot inte på Nordiska museet. Det mest in-
tressanta med detta är kanske inte de målformuleringar som gjorts, vil-
ka på det övergripande planet ofta verkar likna varandra från institution 
till institution. Det är istället att Riksutställningar i sin löpande verk-
samhet förefaller att medvetet och explicit relatera tillbaka till dessa. 
Exempelvis är detta tydligt i projektbeskrivning för Mah-Jong, där målen 
för utställningen och de kulturpolitiska skrivningarna tycks verka i 
samklang. Om och hur en specifik utställning förhåller sig till de kul-
turpolitiskt demokratiskt fattade målen verkar alltså vara något som 
medarbetarna i alla Riksutställningars produktioner aktivt måste försö-
ka reflektera över och artikulera. 

Riksutställningar är alltså en förhållandevis ung institution, med ett 
helt annat initialt syfte än de museer som grundades i slutet på 1800-
talet som en del av det moderna projektet. Riksutställningar är och har 
varit en aktiv kraft i samhällsdebatten och arbetet med förändring har 
varit en viktig utgångspunkt för verksamheten som har underlättat att 
samhällskritiska perspektiv i större eller mindre omfattning alltid verkar 
ha funnits med på agendan. Detta har i sin tur sannolikt skapat en gro-
grund där utställningsproducenter och projektgrupper själva vågat byg-
ga vidare och utveckla tankar kring det kontroversiella. 

5.6.2. Institutionella arbetsprocesser och benämningar 
När det gäller Riksutställningar så verkar de också ha en förhållandevis 
rutinfylld och formell arbetsgång när det gäller redovisningen och åter-
rapportering av hur projekten fortlöper. I just Mah-Jong är detta dessut-
om som berörts en process som redovisas utåt till publiken genom att 

                                                     
358 http://www.riksutstallningar.se/Templates/Article___3771.aspx (2005 09 16) 
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alla protokoll, synopsis och projektbeskrivningen varit utlagda på hem-
sidan. Rutiner och formalia blir därmed processer med transparens. 

I Mah-Jong-utställningen förefaller både skrivandet och uppordnandet 
av dokument ha varit uttalat och inbyggt i själva produktionen från 
början. Dokumenten verkar ha ordnas upp under arbetets gång i takt 
med att de lades ut på hemsidan. Utöver att detta har underlättat och 
befrämjat uppordningen, kan denna arbetsordning även ha befordrat 
både sätten att skriva protokoll på och intensiteten i skrivandet. Det 
som med säkerhet kommer att offentliggöras – som protokollen på 
hemsidan – ägnas sannolikt lite mer eftertanke än det som troligen 
kommer att arkivläggas först flera år senare och färre därmed kommer 
att ta del av.359

Ett av dokumenten är det som kallas projektbeskrivning. Det är en 
officiell handling som används vid Riksutställningar, där ramarna för 
utställningen sätts. Detta dokument är sedan länge ett beprövat instru-
ment för Riksutställningar att arbeta utefter som kontinuerligt utveck-
las internt. Intressant är att det innehåller en rad rubriker som alla pro-
jekt måste förhålla sig till. Detta kan å en a sidan ses som en hämsko 
för utställningsproduktionen, något som styr in projektet för mycket. Å 
andra sidan kan det uppfattas som ett hjälpmedel vars rubriker är så 
allmänna att de inte styr, utan istället hjälper till att få med de viktigaste 
aspekterna genom sin tydlighet och dessutom gör detta till en angelä-
genhet för alla produktioner.

Mah-Jongs projektbeskrivning har en rubrik som heter ”Jämställdhet”.
Där beskrivs uttryckligen hur utställningen relaterar till jämställdhet, 
genom att den utgår från de tre Mah-Jong-kvinnorna som lyckades 
skapa ett framgångsrikt företag i en bransch där kvinnor traditionellt 
befunnit sig i botten av hierarkin och män i toppen. Som har visats 
ovan återspeglar också den färdiga utställningen detta. I texten antyds 
en maktdimension, men här skulle också mycket annat som faktiskt 
lyfts fram i utställningen ha kunnat tas upp och fokus ännu mer tydligt 
textmässigt riktats mot detta.

                                                     
359 Nordiska museet protokollföring verkar däremot ha varit mycket mer sporadiskt än 
Riksutställningars. Jag återfann endast ett fåtal mötesprotokoll bland de arkivmaterial kring 
utställningen som samlats. Materialet var ännu inte uppordnat och arkiverat i slutet av 
2005, utan placerat på en hylla i utställningsavdelningens korridor. Uppordnandet av mö-
tesprotokoll och andra anteckningar verkar Nordiska museet inte ha skapat resurser för 
inom utställningsprojektets ram. På Riksutställningar var alltså detta en inbyggd rutin i 
själva utställningsproduktionen och inte en utanförliggande omständighet som lämnas till 
någon som möjligen har tid att åta sig i framtiden.  
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En förklaring till att detta inte tas upp skulle kunna vara att det fortfa-
rande inte var helt klart var fokus i utställningen skulle ligga och exakt 
vad som skulle vara med, när projektbeskrivningen färdigställdes. Ett 
annat sätt att förstå detta skulle kunna vara att själva rubriken ”Jäm-
ställdhet” haft en begränsande inverkan så till vida att den skulle kunna 
tolkas som bara det som direkt har med könsfördelning och makt att 
göra. Det skulle med andra ord kunna ses som bara en liten del av ett 
större fält. Detta är ett synsätt som har likheter med det som Britt-
Marie Thuréns framför i Vetenskapsrådets rapport om genusforskning 
(2003). Hon ser jämställdhetsforskning som en del av ett större över-
gripande fält som hon kallar genusforskning. Andra området i detta fält 
som hon särskiljer är kvinno-, mans- och queerforskning (Thurén 
2003:17ff).360

Andra aspekter som utställningen faktiskt innehåller – delar som 
skulle kunna länkas till forskning om maskulinitet, kvinnoforskning 
och i viss mån även queerforskning – har också underkommunicerats i 
Mah-Jongs projektbeskrivning. Med tydliga riktlinjer skulle kanske ”Ge-
nus” som rubrik kunna utvecklas till en mer fruktbar vidgning av denna 
del än ”Jämställdhet”. En förutsättning för att detta ska fungera torde 
dock vara att innehållet i genusbegreppet noga utreds.

Inte desto mindre tyder analysen på att det ändå är oerhört väsentligt 
att en rubrik som denna formulerats som obligatorisk för alla projekt-
beskrivningar för att med detta skapa ett redskap för reflexivitet, som 
befrämjar situering av kunskap. Även andra aspekter som etnisk mång-
fald, klass osv skulle exempelvis med fördel också kunna tilldelas varsi-
na bindande och särskilda rubriker, för att även få upp dessa frågor på 
agendan och få utställningsgruppen att ta aktiv ställning till om och hur 
detta ska integreras i en utställningsproduktion. Trots att det finns åt-
skilliga exempel på skrivningar och styrdokument hos myndigheter 
som är till intet förpliktigande,361 torde det ändå vara viktigt att explicit 

                                                     
360 Här finns naturligtvis många andra sätt att göra indelning av den forskning som bedrivs 
inom detta fält, vilket Thurén också påpekar. Ett intersektionalitetsperspektiv som inklude-
rar kön, klass, etnicitet, nationalitet och sexuell läggning faller t ex samtidigt utanför denna 
beskrivning (klass, etnicitet, nationalitet) och innanför (kön, sexuell läggning). I det här 
sammanhanget är ändå Thuréns indelning relevant, eftersom det tydliggör några viktiga 
aspekter som är användbara för att förstå just det här exemplet. 
361 Se t ex Grahn (2001), där de flesta tjänstemän och politiker inom transportsektorn 
tycker det är bra att jämställdhet ska integreras inom alla delar av sektorn, men ingen vet 
hur detta ska göras, trots att skrivningar som ger trafikhuvudmännen i uppdrag att imple-
mentera detta finns i alla styrdokument. 
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sätta dem på pränt som ett första steg i rätt riktning. Naturligtvis måste 
också vilja och kunskap till för att ett bra och genomarbetat resultat ska 
kunna uppnås. 

När det gäller att integrera olika perspektiv i verksamheten verkar 
också stödet från ledningen vara avgörande. I Riksutställningars fall har 
en av de mest drivande för integrering av frågor om jämställdhet varit 
generaldirektör Ann Follin. Sedan hon tillträdde posten har dessa frå-
gor lyfts upp speciellt och många diskussioner och möten kring dem 
hållits på Riksutställningar.362 Till exempel införde hon att rubriken 
jämställdhet i projektbeskrivningarna inte bara skulle redogöra för den 
könsmässiga fördelningen mellan projektdeltagarna, utan även fokusera 
hur utställningsinnehållet relaterar till jämställdhetsmålen.363 Stöd från 
ledningen förefaller med andra ord vara väsentligt för att den här typen 
av perspektiv ska integreras. 

Det systematiska arbetet verkar – trots att det i och för sig skulle 
kunna ha en begränsande effekt och trots att möjligheterna som fak-
tiskt finns inte utvecklas i projektbeskrivningen fullt ut – ändå i detta 
fall sägas främja både reflexivitet – genom att det ställer krav på pro-
jektgruppens ”tänkande om sitt eget tänkande” (Ehn & Klein 1999:11) – 
och befrämjar en tydlig situering – projektgruppen uppmanas genom 
dokumentrubriker att tydliggöra vem som talar, varifrån och hur. 

5.6.3. Arbetsprocessen i projektgruppen  
Arbetssättet som använts i projektarbetsgruppen för Mah-Jong har alltså 
varit ett samverkansprojekt mellan Riksutställningar och Textilmuseet i 
Borås, i samarbete med företaget Futurniture,364 varav det sistnämnda 
stod för utarbetande av idé, innehåll och var konstnärligt ansvariga för 
utställning. Det som framför allt är intressant här är att mycket lång tid 
ägnats åt målformulering och kunskapsinhämtning.  

Arbetet startade med att en av Mah-Jongs grundare, Kristina Tors-
son, tog kontakt med Jakob Lind på Futurniture. Ett första utkast for-
mulerades ganska snart och ett inledande möte med Riksutställningar 
hölls. De första e-postkontakterna i projektet är daterade till augusti 

                                                     
362 Men även frågor om arbetsmiljö, mångfald, miljö och tillgänglighet, enligt intervju 
med Lina Ahtola, utställningskoordinator på Riksutställningar. 2005 10 04. 
363 Enligt uppgift av Ann Follin under en paneldiskussion på Museiveckan i Helsingborg 
2003. Se även Carlström (2003:9). 
364 http://www.riksutstallningar.se/templates/Exhibition–––132.aspx
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2000. Finansieringen gick trögt och eftersom pengar fattades låg pro-
jektet under det första året så gott som nere, men under hösten 2001 
startade arbetet på Futurniture med inläsning av ett mycket stort mate-
rial parallellt med en första bearbetning.365 På Riksutställningars hem-
sida finns ett första protokollfört möte från början av mars 2002, som 
anger att ett utkast till utställning presenterats för en projektgrupp be-
stående av representanter för Riksutställningar, Futurniture och Tex-
tilmuseet i Borås. Vid denna tidpunkt tycks samarbetsprojektet som 
kom att leda fram till Mah-Jong-utställningen ha tagit fart. 

Vad utställningen egentligen ska handla om är dock inte en fråga 
som besvaras fullt ut omedelbart, utan gång på gång tas den upp under 
arbetsprocessens förlopp. Nära nog ett halvår senare i slutet av augusti 
kommer frågan upp enligt mötesprotokoll. Frågor som ventileras är:

Men vad är det då för typ av utställning?/…/ Är det etisk de-
sign eller Mah-Jong som utställningen handlar om? Kanske ska 
vi flytta fokus från etik till ideologi?/…/Vi bör hitta en nyckel-
formulering./…/Nyckelord revolt, men mot vad: familj, ekono-
mi, mode osv. Beröringspunkter till idag. Globalisering – hur 
tänkte de då och nu?

(Mötesprotokoll 2002 08 30) 

Månaderna löper på och ännu är frågorna inte klart besvarade. De tar 
visserligen mer och mer fast form, men är inte slutgiltigt utredda. I pro-
tokollet från november 2002 kan iakttas hur olika strategier används 
för att närma sig frågan: 

Vi vill diskutera hur vi kan knyta ihop och enas om hur vi ska 
kommunicera om utställningen. Bra med gemensamma formule-
ringar av typen: om du får 20 sekunder i Rapport vad säger du 
då?/…/ Vi ska formulera svar på frågor på: Varför gör vi ut-
ställningen? Vad har det för relevans idag? Är det inte bara en 
Stockholmspryl? Elitpryl? Retropryl? Vänsterpryl? Vad förs 
fram?/… /Vad är utställningen inte?  

(Mötesprotokoll 2002 11 13) 

Med hjälp av en mängd olikartade frågor försöker gruppen ringa in ut-
ställningens kärna. Att försöka formulera sig för media, precisera och 
                                                     
365 Uppgifter från Jakob Lind, Futurniture. 
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dela upp frågorna ytterligare och genom att vända på frågan om vad 
utställningen är närmar gruppen sig sakta svaren.

Ytterligare hjälpmedel som kommer fram i detta protokoll är en me-
tod som kallas SWOT-analys, – Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats – som är ett redskap som Riksutställningar ofta använder i sina 
produktioner. Genom att lyfta fram och artikulera projektets styrka, 
svaghet, möjligheter och hot/risker fortsätter gruppen sitt arbete med 
att finna svar på vad utställningen ska ha fokus på. 

Drygt tre veckor senare har på basis av tidigare diskussioner ett ut-
kast till projektbeskrivning formulerats av Riksutställningars projektle-
dare som distribueras för respons. Återigen poängteras i mötesproto-
kollet att det är viktigt att slutgiltigt formulera vad utställningen ska fo-
kusera på. Den 18 december 2002 är projektbeskrivningen klar.

Från första protokollförda gruppmötet mellan samarbetsparterna – 
Riksutställningar, Textilmuseet i Borås och Futurniture – till den färdi-
ga projektbeskrivningen har det gått nio och en halv månad, vilket kan 
jämföras med Hästens en och en halv månad.

Förutom en förhållandevis generös tidsram fanns också i Mah-Jong-
projektet många personer knutna till utställningsprocessen hela tiden 
igenom, från början till slut. Jakob Lind från Futurniture som hade de 
första e-postkontakterna redan i augusti 2000, fanns t ex med projektet 
igenom. Personerna i den grupp som höll det första protokollförda 
mötet för samarbetsprojektet verkar också ha varit med projektet ut. I 
Mah-Jong har möjlighet till förhandlingar om betydelsen av skripten för 
klass, kön, nation och etnicitet tilldelats plats. I en kontinuerlig och 
långvarig dialog med andra i projektet har en bred ingång sakta fått 
smalna av. Alternativa figurationer har därmed beretts tillfälle att kunna 
växa fram. 

 Det här är ännu ett exempel på det reflexiva arbetssätt som projekt-
gruppen använt. Genom att utställningsprocessen i Mah-Jong gjorts 
transparent – genom att mötesprotokoll och andra sorters arbetsmate-
rial lagts ut på Riksutställningars hemsida och ett ”space-off” perspektiv 
gjorts synligt – blir det dessutom mycket klart att historien är en kon-
struktion. En av det moderna projektets initiala grundstenar– tron på 
en vetenskapligt objektiv sanning – tycks ifrågasatt, vilket öppnar upp 
för mer nyanserade tolkningar utifrån partiella positioner.
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5.6.4. Space-off och historiekonstruktion 
Det som Teresa de Lauretis kallar ”space-off”-ramen kan som visats ses 
på flera sätt. Genom att i takt med projektets gång synliggöra de olika 
mötesprotokollen, synopsis, projektbeskrivningen, den pedagogiska 
handledningen, föreläsningsmanus, förarbeten till studentprojektet, bil-
der från ateljén, budget, turnéplan och artefakter förmedlas inte bara 
kunskap om hur det går till att göra en utställning. Med detta blir ”space-
off”-ramen iakttagbar för besökaren. Det som finns bakom och är en 
förutsättning för att detta hela alls ska kunna komma till. 

Ritningar av utställningen och bilder från ateljén tar med betraktaren 
bakom den färdiga utställningsprodukten och in i verkstadsregionerna. 
Här kan både insidan och baksidan av olika utställningsdelar beskådas. 
Turnéplanen som successivt fylls i med fler och fler orter där utställ-
ningen kommer att visas, ger konkretion åt utställningens kommande 
geografiska utbredning. Budgeten med alla delposter kostnadsspecifice-
rade ger en uppfattning om vad som krävs i reda pengar för att en ut-
ställning ska kunna realiseras. Här finns detaljerade uppgifter om vad 
ljussättare, byggmaterial, pressbilder och formgivare beräknas kosta. 
Alla diskussioner som återfinns i mötesprotokoll och anteckningar 
återspeglar den process som projektet genomgått från idé till färdig ut-
ställning. Inte bara de mänskliga, utan även de icke-mänskliga bakom-
liggande aktanterna kommer fram och blir märkbara. De blir explicita 
delar av utställningen. 

Även på andra ställen på hemsidan finns det tydliggjort vem som 
producerat utställningen. En speciell sida med alla medverkande har 
iordningställts. Här finns både för- och efternamn, samt yrkes- och in-
stitutionstillhörighet angivna, allt från projektledare till praktikant. 
Namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson som lätt 
kan nås finns också angivet på webben.366

Naturligtvis kan invändningen göras att det inte alls är säkert att ut-
ställningsbesökaren går in på hemsidan och tar del av kringmateria-
let.367 Det är fullt möjligt att så kan ha varit fallet för de flesta som sett 
Mah-Jong. Men inte desto mindre så är detta en möjlighet som realise-

                                                     
366 Här fick jag blixtsnabb respons vid första kontakten och detsamma gäller även de sena-
re kontakterna. 
367 Riksutställningar har inte ännu gjort någon uppföljning och utvärdering av hur hemsi-
dan har använts, vilket hade varit intressant. Detta enligt uppgift från projektledare Lina 
Ahtola, Riksutställningar. 
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rats.368 På ett medvetet sätt har en öppning skapats, som ställer en så-
dan möjlighet till besökarnas förfogande.  

I själva utställningen framgick det också vilka institutioner som stod 
för produktionen. Här fanns en skylt uppsatt med såväl Riksutställ-
ningars, Futurnitures som Textilmuseet i Borås namn. Efter halva tur-
nén har även en utställningsskylt med alla medverkande tillverkats, som 
följer med till de resterande utställningsorterna – denna fanns dock 
ännu inte när utställningen visades på Nordiska museet. Utställningsaf-
fischen, som däremot var tillgänglig då, var försedd med samarbetspar-
ternas logotyper och namnen nämns också i Salka Hallström Bornolds 
bok (2003).

Tingen i en utställning är utvalda och iscensatta i en process där 
många aktanter deltagit. De talar aldrig för sig själva. En utställning 
skulle med Haraway kunna ses som en ”co-construction”, en sam-
konstruktion (Haraway 1992:96; Bryld & Lykke 2000:30). Såväl ting, 
människor, ekonomi, tidsram, byggmateriel, samhället i stort – för att 
nämna några – samverkar i en process som leder fram till en utställ-
ning. Vid en öppen redovisning av detta blir det uppenbart att utställ-
ningen inte är en ren återspegling av en händelse i förfluten tid, utan 
resultatet av en mängd översättningar och transformationer som skett 
genom förhandlingar om betydelser mellan en mängd olika medskapa-
re.

”Space-off”-ramen kring hela produktionen blir i det här fallet synlig 
och förståelsen för att utställningen handlar om en historiekonstruk-
tion har större möjlighet att bli medvetandegjord. Det intressanta här 
är alltså att detta synliggjorts på ett så omfattande sätt. Med detta blir 
det urskiljbart varifrån kunskapen kommer. Vem som talar, varifrån 
och hur man ser har blivit synbart. Det är inte ett carteanskt allvetande, 
allseende subjekt som gör sig gällande, utan en berättelse som försiggår 
i form av en förhandling om betydelse mellan lokala specifikt identifi-
erbara mänskliga och icke-mänskliga aktanter. Här skulle kunskapen 
kunna sägas vara situerad i Haraways bemärkelse.

                                                     
368 Det som ändå talar för att hemsidan haft besök, är att det på det nyinrättade allmänna 
diskussionsforum – som också finns på Riksutställningars hemsida – så är Mah-Jong den 
enda utställning som kommenteras av en man som sett själva utställningen. Se: 
http://www.riksutstallningar.se/Forum/Templates/Forum.aspx?id=71 2005 11 18. 
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5.6.5. Reflexivitet 
Reflexivitet verkar ha varit en väsentlig ingrediens i Mah-Jong på många 
olika sätt, som också visats ovan. Övergripande skulle reflexiviteten 
kunna sägas ha både materialiserats under produktionen och i själva ut-
ställningen. I det första fallet handlar det som produktionsgruppens re-
flexiva arbetssätt, i det andra om hur de i utställningen även byggt in 
möjligheter för besökaren till självreflektion.  

Arbetsgruppens reflexiva arbetssätt speglas kanske allra tydligast i de 
ovan belysta återkommande diskussionerna om utställningens fokus. 
Om och om verkar denna fråga komma upp. I denna reflexiva diskus-
sion ligger en explicit medvetenhet om att de narrativ och den historia 
som byggs upp i utställningen är en konstruktion som de själva tillver-
kar – även detta är likt synliggörandet av ”space-off” ramen en postmo-
dern ingrediens. Det är inte en enda ”sann” och ”objektiv” berättelse 
om Mah-Jong som skapas, utan en version som de själva väljer att be-
rätta. Detta är något som de själva ska hitta fram till.

Under arbetets gång ställs inte bara kontinuerligt frågor om utställ-
ningens kärna, utan även om Riksutställningars egna arbetsmetoder vid 
produktionen av utställningen. En medveten strategi har anlagts för att 
få svar på grundläggande spörsmål som: Vad gör vi egentligen och vad 
kan göras bättre? Konkret har detta t ex tagit sig uttryck i att en extern 
konsult har funnits närvarande vid några mötestillfällen som ett led i 
projektledarens interna projektledarutbildning. Detta finns redan rap-
porterat i ett protokoll från det första redovisade mötet om Mah-
Jong.369 Denne konsult anlitades på Riksutställningars uppdrag och in-
gick inte i Mah-Jong-produktionen direkt, utan hade till huvudsaklig 
uppgift utifrån studera, utveckla och vara till stöd för projektledaren i 
hennes arbete.370 Redan i initialstadiet finns alltså en utomstående per-
son närvarande som har möjlighet att enbart koncentrera sig på att ut-
ifrån granska arbetsmetoderna i syfte att göra dem bättre. Detta har na-
turligtvis varit en mycket värdefull resurs för projektet, men även för 
Riksutställningars långsiktiga produktionsarbeten. Det här är ett åter-
kommande sätt som Riksutställningar medvetet valt att utveckla sitt ar-
bete på, som visar att en reflexivitet i hela arbetsorganisationen verkar 
vara närvarande. 

                                                     
369 Mötesprotokoll 2002 03 03. 
370 Enligt intervju med projektledare Lina Ahtola, Riksutställningar 2005 10 04. 
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Men även i själva utställningen har möjlighet till självreflektion byggts 
in. Tydligast kommer detta till uttryck i en så kallad identitetsbox, pla-
cerad i utställningens början. Den består av en stor låda, klädd med 
Mah-Jong-fotografier tagna av Carl Johan De Geer. Fotografen har 
lekt med perspektiv. Modellerna ses i förvrängda ovanifrånvinklar. Ma-
rie-Louise De Geer förvandlas t ex till ett förvuxet barn, med liten 
kropp och stort huvud i grönrandig tigermönstrad klänning. Det här 
signalerar redan utifrån att någonting är annorlunda. Det är något som 
går emot det invanda och självklara sättet att se. 

Men det stannar inte vid detta. Boxen är försedd med ett hål att kika 
in genom. I boxen visas fler av Carl Johan De Geers bilder med 
poserande Mah-Jong-klädda modeller. Men när besökaren tittar in ser 
hon/han istället för modellens ansikte plötsligt sig själv – med hjälp av 
spegelprojektioner.

Det här ger inte bara en enkel överraskningseffekt genom att besö-
karen ser sig själv i fotomodellens roll. Det suddar också ut flera annars 
självklara gränser. Plötsligt blir åskådaren en del av det utställda. Grän-
sen mellan det utställda/betraktaren, mellan bilden/jaget, mellan 
då/nu, och mellan objekt/subjekt är inte längre självklar. Den annars 
så skarpa gränsen mellan utställningsobjekt och åskådarsubjekt görs 
otydlig. Det öppnar möjligheter för besökaren att reflektera över sig 
själv, sin egen delaktighet och roll som betraktare, såväl som historiens 
konstruktion. Ett tydligt rum för förhandling om betydelse förefaller 
att ha skapats, som särskilt har riktats till besökaren som person. Här 
kan frågor ställas om och till det egna jaget, men även om och till det 
som ställs ut. Detta kan ses som ytterligare ett konkret exempel på det 
som Braidotti kallar ”in-between space” – ett mellanrum som inte är ord-
nat efter en binär hierarkisk logik, utan med en ordning som försöker 
skapa nya sätt att se som går emot de invanda, naturaliserade och själv-
klara.

5.6.6. Vandringsutställning som nomad.  
Precis som Bagladyvisionen kan hela Mah-Jong-utställningen ses som ett 
nomadiskt fenomen. På ett plan skulle det kunna sägas vara det genom 
den metamorfos som utställningen genomgått på hemsidan. Just detta 
att dokument efter dokument kontinuerligt har fyllts på allteftersom 
utställningsprojektet utvecklats. Hemsidan har inte från början bestått 
av en enda alltigenom tillrättalagd presentation som gör reklam för en 
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färdig utställning. Istället har fragment fästs vid fragment som sakta 
format en utställning. Denna fragmentariska uppbyggnad kan, som 
nämnts, också ses som ett exempel på ett postmodernt förhållningssätt, 
vilket bl a Eilean Hooper-Greenhill framhåller (2000:141; jfr även Pe-
arson 2003:286).

Det här sätter igång en förhandling om vad och hur man ska kom-
municera med publiken på webben. Det mynnar ut i frågan: Vad ska 
man ha hemsidan till? Det allra vanligaste svaret verkar vara att presen-
tera produkter av olika slag i sin färdiga form som t ex en utställning i 
syftet att locka människor att komma och se utställningen. Men i det 
här fallet har syftet varit ett annat. Det har varit att förmedla kunskap 
om hur en utställning produceras steg för steg och lager för lager.

Förutom att detta förmedlar kunskap till andra som också produce-
rar utställningar, så signalerar detta även till dem som inte dagligdags 
arbetar med detta som jag vid det här laget redan varit inne på ett fler-
tal gånger, att utställningar och historieproduktion är konstruktioner. 
Det här har sagts tidigare, men förtjänar att upprepas för det är viktigt. 
Det är väsentligt inte minst därför att det öppnar upp för kritiska frå-
gor om vad vi ska ha historien till och varför det som visas i en utställ-
ning visas. Och just den här annorlunda användningen av hemsidan 
kan ses som ett exempel på när ett rum skapas även för dem som inte 
redan från början är införstådda med frågan om vad historien används 
och bör användas till. Naturligtvis finns inte ett enda absolut svar på 
denna fråga, utan en mängd olika, som det inte desto mindre är oerhört 
viktigt att skapa möjligheter för fler att reflektera över. 

Att tillskriva en hemsida en sådan här betydelse kan på ett sätt ses 
som en romantiserad tro på Internet och hemsidors genomslagskraft. 
Det är ju som tidigare påpekats inte säkert att de som inte tillhör de re-
dan frälstas skara överhuvudtaget går in och tar del av det som finns på 
webben. Det är å ena sidan fullt möjligt att det förhåller sig just så i det 
här exemplet. Men detta innebär å andra sidan inte att det inte kan 
hända. Och det innebär inte heller att det inte skulle vara viktigt att 
verka för att sådan rum skapas, som gör att fler börjar fundera på vad 
vi ska ha historien till. Historieskrivning är aldrig oskyldigt neutral. Det 
är kanske framför allt när vi funderar över den som minst, som den 
påverkar oss som mest i det beståendes, det självklaras och det naturli-
gas tjänst.

Det som visats ovan är ett exempel på hur frågor om historiekon-
struktion kan byggas in i en utställning genom webbsidans utformning. 
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Det finns i utställningen som visats ännu fler aspekter som belyser det-
ta konstruerande moment – som det allmänna synliggörandet av ”space-
off”-ramen, situeringen som tydliggör vem som är producenter, identi-
tetsboxen m m. I andra utställningar kan det förmodligen finnas ännu 
bättre exempel på sätt som denna aspekt kan lyftas fram på – t ex med 
hjälp av interaktiva utställningar av skilda slag – men detta ligger utan-
för denna avhandlings fokus. Att finna fler sätt och fungerande gestalt-
ningar som leder till detta är inte desto mindre en viktig framtida upp-
gift för museerna att ägna sig åt. Ovan nämnda exempel är alltså inte 
det enda eller absolut optimala. Men det är ett av många möjliga som 
faktiskt äger rum.

Men även i egenskap av att vara vandringsutställning kan Mah-Jong
ses som nomadisk. Från plats till plats rör den sig över landet och 
byggs upp i olika lokaler. På varje ort som utställningen kommer till ges 
den en speciell lokal prägling. I Borås höll till exempel en stor invigning 
och föreläsning. I Stockholm var det stor modefest och ett seminarium 
specialriktat till modeindustrin. Och i Kalmar knöts den till barnverk-
stad med klädexperiment. Textilelever knutna till en lokal utbildning 
producerade en egen utställning i Katrineholm när Mah-Jong var där.

Mah-Jong-utställningen i sig genomgår alltså delvis förändringar och 
utvecklas i speciella riktningar på den ort den kommer till. Den skulle 
med detta kunna sägas bli lokalt positionerad och sätter igång en för-
handling om betydelse kring vad en utställning är. Det är inte en solitär 
produktion med ett enda fastlagt uttryckssätt. I viss mån kan utställ-
ningen sägas omformas och anpassas till den lokala miljön.

Men inte bara Mah-Jong utan även Riksutställningar som institution 
kan ses som nomadisk.371 I detta ligger att själva institutionens upp-
byggnad och organisation startar en förhandling om betydelsen av vad 
ett museum är. Även om Riksutställningar är institutionell medlem i 
ICOM,372 är de inte fullt ut ett museum i ICOM:s mening, eftersom de 
inte samlar in och bevarar museiföremål och därmed inte heller bevarar 
kulturarvet i denna materiella mening.373 Men på andra punkter – som 
att det ska vara en institution som ska främja förståelsen av kulturarvet 

                                                     
371 Ett annat exempel på detta är Arbetets museum i Norrköping, som inte heller har egna 
museiföremål och ofta producerar utställningar som turnerar. 
372 International Council of Museums (ICOM) är en internationell sammanslutning för 
världens museer. 
373 Se t ex Berit Ljung (2004:19–23, 122–125) för en utförligare diskussion om vad ett 
museum är.  
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och samhällets utveckling fram till idag genom forskning och doku-
mentation, förmedling och undervisning – sammanfaller ICOM:s defi-
nition med Riksutställningars verksamhet. Det som förutom detta gör 
Riksutställningar relevant och intressant när det gäller förhandling om 
betydelser av vad ett museum kan vara, är att de verkar på samma are-
na som museer i ICOM:s bemärkelse och går med sina utställningar in i 
och tar plats på andra institutioner. De skulle genom att intervenera på 
detta sätt i museerna och ta plats där, kunna sägas konkret skapa de 
mellanrum där alternativa skript kan formas, som Teresa de Lauretis 
talar om (1989:25f). Hon menar, som tidigare presenterats, att det 
framför allt är i institutionernas sprickor och mellanrum som alternati-
va figurationer kan formas och bli effektiva redskap. De kan bli kraft-
fulla verktyg som har potential att starta en förhandling om betydelse. 

Det här kan vara ett sätt att förstå varför perspektiv som t ex kön, 
klass, etnicitet o s v verkar ha förhållandevis stor möjlighet att slå ige-
nom i Riksutställningars produktioner. Riksutställningar som institu-
tion ger ett annat svar på frågan än det gängse om vad ett museum är 
och bör vara, som skiljer sig ifrån framför allt de stora museer som bil-
dades i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Till skillnad från 
dem kan Riksutställningar ses som uttryck för en postmodern institu-
tion.

5.7. En annan karta 
Mah-Jong-utställningen ritar upp en karta som är radikalt annorlunda än 
de som framkommit i tidigare kapitel. Det som gör den annorlunda skulle
kunna sammanfattas med termen postmodernitet. Men här handlar det 
inte om en postmodernitet i enkel mening, utan en i många stycken 
feministiskt medveten sådan. Både i själva produktionsprocessen och i 
slutslutresultatet kan sådana drag skönjas, vilket kan förstås som ett re-
sultat av att utställningen producerats av en institution som i sig kan ses 
som postmodern med en feministisk medvetenhet.  

På många sätt tar sig det postmoderna förhållningssättet uttryck i 
Mah-Jong. Särskilt ”space-off” ramen är tydliggjord här. Protokoll och 
anteckningar kan följas där funderingar och reflektioner förs fram och 
projektets kärna ifrågasätts. Den genomskinlighet detta skapar i form 
av att stora delar av produktionsprocessen blottlagts kan ses som ut-
tryck för ett postmodernt tänkande. De många reflexiva intertextuella 
referenser som utställningen innehåller i form av pastischer med med-
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vetna parodiska imitationer kan vidare sägas knyta an till en postmo-
dern gestaltningstradition.

De gestaltningar som förekommer i utställningen verkar inte heller 
vara formade utifrån de stereotypa skript som annars tycks vara vanligt 
förkommande, utan kan snarare förstås som hybrider med förmåga att 
väcka känslor och fantasier, som sätter igång en förhandling om bety-
delse av vad som ska inbegripas och karaktärisera det som relateras till 
kön och sexuell läggning, klass och politik, etnicitet och nation. Mellan-
rum verkar öppnas där feministiska figurationer kan ta plats. Speciellt i 
denna bemärkelse – men även i andra redan nämnda hänseenden – blir 
det tydligt att Riksutställningar genom denna produktion inte bara är 
en postmodern institution i största allmänhet, utan även kan ses som 
en feministiskt informerad sådan.

Projektgruppens arbetssätt såväl som Riksutställningar som institu-
tion tycks ha befrämjat införlivandet av postmoderna drag. Utställ-
ningsgruppen har öppet redogjort för vem som står bakom produktio-
nen, både med hjälp av skyltar i utställningen och genom att alla 
medarbetare noggrant namnges med yrkesprofessionen specificerad. 
Att det handlar om en historiekonstruktion blir med detta tydligt. Re-
flexiviteten som kännetecknat arbetsprocessen har också tydliggjort att 
det handlar om en konstruktion där den som tar del av de anteckningar 
och mötesprotokoll som ligger på webben kan följa de resonemang 
och diskussioner som så småningom lett fram till utställningen. Både 
utställningen och Riksutställningar kan slutligen läsas som materialise-
rade exempel på det nomadiska, både genom att de förmår att ställa 
frågor om vad en utställning och ett museum egentligen är och vad vi 
ska ha historien till. 
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Kapitel 6. Tentativ modell och 
metareflektion

6.1. Inledning 
Det här är ett tvärgående kapitel där jag försöker sammanställa de pri-
vilegierade genusskripten mot bakgrund av den tentativa modell för 
hur genus skulle kunna integreras i museernas verksamhet, som jag 
kommer att försöka teckna konturen till nedan. 

 Denna tentativa modell kommer också att användas för en metare-
flektion över de analyser som gjorts i tidigare kapitel. Eftersom det är i 
de analyserade exemplen från Nordiska museets egenproduktioner som 
jag funnit problem med integrering av kritiskt genustänkande, kommer 
största delen av diskussionen att föras runt de rådande skript som pro-
ducerats där. Det har gjort att jag också funnit det angeläget att göra 
djupdykningar i Nordiska museets tidigare verksamhet, för att se om, 
hur och i vilken utsträckning genusintegrering skett. Vid denna genom-
gång kommer modellen att användas för en metareflektion över Nor-
diska museets övriga genuspraxis. 

Slutligen kommer jag mer i detalj att försöka förstå varför de analy-
serade gestaltningarna kan sägas se ut som de gör utifrån ett institutio-
nellt perspektiv. Ett sätt är att jämföra dem i ljuset av arbetets organisa-
tion och då har jag valt att jämföra Riksutställningars arbete med Mah-
Jong med Nordiskas Hästen. Därefter kommer jag att pröva förstå do-
minansen av reducerade skript på den senare institutionen i relation till 
en del av dess institutionshistoriska bakgrund. I förra kapitlet berördes 
några exempel på Riksutställningars tidigare produktioner och dess hi-
storia. Här skulle det naturligtvis ha varit givande att göra en liknande 
fördjupning i Riksutställningars som i Nordiska museets historia, men 
detta ligger utanför avhandlingens ram. 

Som jag redan klargjort ska mina tolkningar inte förstås som uttryck 
för regelrätt institutionshistoria. De nedslag jag valt är sådana som jag 
uppfattar ökar förståelsen av varför det i vissa institutionella samman-
hang verkar vara svårare med genusintegrering i museiutställningar än i 
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andra. Här finns sannolikt även ytterligare en mängd möjliga orsaker 
som skulle kunna synliggöras utifrån andra perspektiv, men som jag 
inte kommer att behandla här. 

6.1.1. Genusforskning, genusperspektiv och genusaspekter 
I Vetenskapsrådets rapport för bedömning av genusvetenskaplig 
forskning ger Hillevi Ganetz (2005:10) ett förslag till definition av vad 
som kan anses vara genusforskning, genusperspektiv och genusaspek-
ter, 374 som jag funnit fruktbart att använda som utgångspunkt för det 
tentativa tankeförslag till hur genus skulle kunna integreras i museernas 
verksamhet, med fokus särskilt på utställningar. 

Ett genusforskningsprojekt innebär, enligt Ganetz, att genus har en så 
stark ställning att det genomsyrar hela arbetet. Oftast framgår detta re-
dan av titeln och arbetet anknyter klart till teorier och metoder inom 
området. Överfört till museiområdet skulle detta kunna kallas en Genus-
fokuserad utställning och innebära att denna fokuserar på och domineras 
av en medveten genusintegrering och tydligt visar avtryck av att pro-
jektgruppen varit väl insatta i genusvetenskaplig teoribildning både på ett 
övergripande och konkret plan.

Ett projekt med genusperspektiv definierar Ganetz som ett där ett av fle-
ra explicita syften är att anlägga någon form av genusperspektiv. Här är 
genusperspektiv en av flera jämbördiga ingångar för att tolka empirin. 
Även detta bygger på väl utvecklad övergripande genusvetenskaplig 
kunskap och därtill djupare kunskaper om en eller flera specifika ge-
nusteorier och metoder som valts ut. Det skulle inom museisektorn 
kunna benämnas en Utställning med genusperspektiv.

Andra projekt där forskare som en liten del i sitt arbete beaktar ge-
nusrelevanta problemställningar väljer Ganetz att rubricera som projekt 
med genusaspekter. Även detta bygger på bred kunskap kring genusteori-
er. Även om inte nödvändigtvis en fullt utvecklad genusteoretisk för-
ståelse redovisas, så bör en beskrivning finnas med av tidigare forsk-
ning inom det speciella området som kommer att appliceras och ett 
klargörande av vilken typ av genusteori och metod som ska användas. 
Översatt till museiutställningar skulle det här röra sig om en Utställning 
med genusaspekter. Det innebär alltså inte att en fullständig överblick över 

                                                     
374 Som Ganetz påpekar kan olika uppfattningar finnas om exakt hur dessa förhållanden 
bör definieras, men tillägger att det som framförs sannolikt inte skiljer sig på något påfal-
lande sätt från det som de flesta inom fältet kan enas om (2005:10). 
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genusvetenskaplig teoribildning behöver finnas med, men däremot att 
en god kunskap om den specifika genusteoretiska inriktning som man 
valt att arbeta med explicit visas.

Väsentligt att uppmärksamma i det här sammanhanget är att Ganetz 
menar att det inte räcker med att enbart använda kvinnor och män som 
variabler för att forskningen ska kunna hänföras till någon av ovanstå-
ende bestämningar (2005:10). För att den ska kunna inkluderas som 
genusmedveten forskning krävs att den synliggjorda kunskapen också 
analyseras utifrån något genusteoretiskt perspektiv. En enkel redovis-
ning och sortering på kön kan alltså inte anses vara detsamma som att 
anlägga en genusaspekt på sitt projekt. Det här innebär däremot inte att 
en sådan forskning i sig skulle vara betydelselös. Tvärtom kan det vara 
ett initialt sätt att få syn på skillnader, som kan utgöra grund för fortsatt 
forskning. Men för att kunna inbegripas under någon av Vetenskapsrå-
dets satta rubriker måste sammanfattningsvis något mer göras med de 
empiriska iakttagelserna, än bara en elementär redogörelse.  

Det här resonemanget skulle inom museisektorn kunna överföras till 
utställningar som lyfter fram både kvinnors och mäns förhållanden till 
det som visas. Alltså att uppmärksamhet fästs vid båda könens relation 
till ämnet. Detta kan utifrån denna tankeram med andra ord inte i sig 
betraktas som genusintegrering. Ett enkelt räknande behöver inte nöd-
vändigtvis vara ihopkopplat med ett genusanalytiskt tänkande och faller 
därmed inte in under en sådan rubricering. Men precis som när det 
gäller forskning ska detta inte heller betraktas som betydelselöst i ut-
ställningssammanhang. Att i en produktion beakta den numerära re-
presentationen är en grundläggande fråga, som är viktig för alla som 
arbetar på museer att fundera över, särskilt eftersom så inte alltid ver-
kar ske. I ljuset av att den numerära representationen många gånger 
förbises i museiutställningar, förtjänar en sådan praxis att uppmärk-
sammas och detta tillvägagångssätt att ges en egen benämning. Därför 
väljer jag här att kalla detta för en Utställning med genusregistrering.

Ytterligare en variant av utställning skulle kunna betecknas som en 
Synliggörande utställning. Vid en sådan har ännu ett steg tagits mot ett mer 
genusmedvetet tänkande, men utan att explicita hänvisningar till genus-
teori nödvändigtvis är närvarande. Ett synliggörande i den här mening-
en skulle innebära att det underordnade könets relation till det berörda 
särskilt lyfts fram och får en dominerande ställning, t ex genom att ta 
utgångspunkt i en sådan erfarenhetsvärld. 
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Utöver detta finns i det analyserade materialet exempel som skulle 
kunna sägas förhålla sig till medveten genusintegrering på andra sätt, 
vilket i det här sammanhanget är av betydelse att reda ut.  Här finns ut-
ställningar där det underordnade könet lagts till som en liten separat 
del, som skilts ut från den ”stora historien”. Detta brukar kallas addi-
tionens historia (jfr Hirdman 1994: 33). Ingen kritisk genusmedveten-
het existerar här. Detta skulle alltså vara en Additionshistorisk utställning. 

Därtill finns också exempel i materialet som helt oproblematiserat 
behandlar enbart det överordnade könets relation till det som visas. 
Inte heller här finns någon genusmedvetenhet närvarande. Snarast kan 
könet i dessa gestaltningar sägas vara ett, och detta är också en naturali-
serad och självklar position som tillåts dominera helt. Ett sådant för-
hållnigssätt kan kallas det Utställningar där det dominerande könet privilegie-
ras.

Om jag utifrån det ovan sagda skulle försöka att på ett övergripande 
plan visualisera utställningar i förhållande till genusintegrering skulle en 
tentativ modell kunna se ut på följande sätt:  
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Visualisering av hur utställningar kan förstås i förhållande till kritisk genusmedvetenhet. 
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Indelningen som gjorts är grov, många mellanvarianter och blandfor-
mer kan förekomma. Modellen skulle även kunna användas för att 
identifiera andra former av underordning i utställningssammanhang, 
genom att genus/kön byts ut mot t ex klass, etnicitet, sexuell läggning 
etc. Viktigt att hålla i minnet är återigen att detta inte är en ”absolut” 
modell, utan ett förslag på hur empirin skulle kunna förstås visuellt på 
ett generellt plan. Modellen är ett sätt att förstå hur utställningar kan 
förhålla sig till mer eller mindre genusmedvetna sätt att tänka, knutna 
till just denna empiri.

Som förut framhållits är både världen i sig och museernas verksam-
het alltför diversifierad för att en allomfattande allmängiltig detaljplan 
ska kunna skapas. De här frågorna måste alltså varje museum ta sig an i 
förhållande till sitt eget speciella ansvarsområde och den särskilda ut-
ställning som för ögonblicket ska visas och knåda in dem på ett sätt 
som är anpassat till varje produktion. Museiinstitutionen, utställningen, 
omgivande utställningar och tidsandan i samhället – för att nämna någ-
ra faktorer375 – ingår i ett oupphörligt förlopp av förhandlingar om be-
tydelser. Svaren kommer därför inte att se likadana ut från museum till 
museum och inte heller från utställning till utställning inom samma in-
stitution eller i utställningar som är producerade på samma ställe men 
under olika tidsperioder. Den föreslagna modellen kan förhoppnings-
vis utgöra ett första steg i en fortsatt diskussion om ett mer samlat tän-
kande kring integrering av olika teoretiskt grundade perspektiv i musei-
verksamhet.

Den visualiserade modellen kan ge en övergripande förståelse för 
hur ett genusmedvetet tänkande skulle kunna integreras och på vilken 
nivå man vill lägga en utställning. Modellen kan alltså hjälpa till att ta ut 
en ungefärlig kurs. För att nå en mer detaljerad förståelse av museers 
genusintegrering krävs ytterligare fördjupning. 

Modellen är avsedd att fungera som ett redskap att tänka med i det 
vardagliga arbetet på ett museum. Den skiljer sig från analyserna i de 

                                                     
375 Även många andra faktorer påverkar hur genusperspektiv kan integreras. På ett muse-
um med en redan väl inarbetad och invand genusproblematiserande narrativ stil kanske bara 
antydningar i form av viskningar behöver göras i en utställning för att privilegiera en ge-
nusmedveten läsning – som t ex på de nationella kvinnomuseerna i Århus, Danmark och 
Kongsvinger, Norge. På andra ställen där det här sättet att berätta däremot inte tillhör van-
ligheterna, måste man kanske ropa med en mycket, mycket hög stämma för att alls bli 
uppmärksammad. Varken ett museum eller samhället utanför står stilla. Förändringar sker 
på båda håll vilket gör att svaren ständigt måste omprövas och relateras till det i nuet rele-
vanta.
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tidigare kapitlen som är gjorda på redan avslutade praktiker inne i ett 
museum betraktade från en utanförposition. Trots att de sistnämnda är 
gjorda med ett annat mål i sikte – att kritiskt granska hur genus/kön 
och andra kategorier ”görs” eller konstrueras i museisammanhang ut-
ifrån en analytisk forskarposition – utesluter inte detta att dessa tanke-
verktyg även kan inspirera till bruk i olika museipraktiker.  

Det skulle vara fullt möjligt att också i en vardaglig museiverksamhet 
tänka med skriptbegreppen, tankefigurerna den Samme, den Andra 
av den Samme, den andra av den Andra och den andre av den Samme, tan-
keformerna feministiska figurationer med potestas och potentia och 
fallogocentriska figurationer med potestas, såväl som de mer specifika 
genusteoretiska resonemang som jag har gett prov på i de tidigare ana-
lyserna – och självfallet även andra genusvetenskapligt grundande tan-
kegångar – i syfte att höja medvetenheten kring de genuskonstruktio-
ner som skapas. Naturligtvis kan inte alla tankegångar lyftas över till en 
annan kontext utan bearbetning, men de kan ses som exempel på hur 
en fördjupad genusintegrering skulle kunna göras. Tillvägagångssätten 
för att analysera vad som redan har gjorts och vad som kan göras i 
framtiden behöver inte nödvändigtvis vara åtskilda aktiviteter, utan de 
går in i varandra. Modellen och de tidigare gjorda analyserna kan ses 
som två delar av samma kunskapssfär.

Att använda en stor mängd olika genusteoretiska infallsvinklar har 
som redan nämnts varit en poäng i sig av flera olika anledningar. En av 
dessa är att det är viktigt att betona att det handlar om flertalsdiskus-
sioner när det gäller genusperspektiv och inte ental, vilket många femi-
nistiska forskare tidigare framhållit (se t ex Braidotti 1994, 2002; Lars-
son 1996). Idag står en mängd olika genusteoretiska riktningar till buds, 
vilka har utvecklats och fördjupats i takt med att det genusvetenskapli-
ga ämnet har vuxit fram.  

En annan anledning till teorimångfalden har varit att visa använd-
barheten av en mängd till synes specifika genusteorier. Det finns rika 
möjligheter att med omsorg kunna välja just de genusteoretiska reso-
nemang som verkar bäst lämpade att applicera vid analys av just det 
specifika ämne man arbetar med och de särskilda frågor som man stäl-
ler. Här finns också möjlighet att pröva att föra samman en mängd oli-
ka genusteorier och kombinera dem med närbesläktade perspektiv för 
att få syn på något nytt och viktigt. Det är en förmån att utifrån en om-
fattande feministisk teoribildning få privilegiet att pröva att kombinera 
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en mängd olika tankegångar i ett försök att skapa en alternativ feminis-
tisk orienteringskarta.

Det är väsentligt att komma ihåg att integrering av genusperspektiv 
eller genusaspekter är ett aktivt medvetet val och en aktiv handling. En 
utställning skulle visserligen potentiellt kunna läsas som genusmedve-
ten, även om sådana intentioner inte funnits med i produktionsproces-
sen, t ex beroende på den omgivande kontexten eller på en mångtydig 
och vag gestaltning, men denna effekt beror då inte på kunskap och ak-
tiv vilja och kan inte sägas ha något att göra med genusintegrering i 
egentlig mening.376

Än en gång vill jag understryka att det jag här lyfter fram inte hand-
lar om en absolut karta, en enkel checklista eller modell, som utan vida-
re kan överföras till ett framtida utställningsprojekt. Det är en tentativ 
tankemodell som bör ses som ett försök att skapa en grund utifrån vil-
ken ett inledande steg till att tänka på de här frågorna kan tas och som 
incitament och inspiration för andra att finna ännu mer farbara framti-
da vägar.

Trots att denna tentativa modell kan uppfattas som normativ och 
begränsande, så är detta inte avsikten. Den bygger visserligen på ett 
synsätt som formats utifrån en viss bestämd position, men det är en ”si-
ting” och ”sighting” som inte är undangömd utan explicit artikulerad. 
Det är min förhoppning att en vidare diskussion kan föras med hjälp 
av andra som utifrån lika situerade kunskapspositioner tänker vidare 
kring dessa frågor i en uppriktig förhandling om betydelser.

6.2. Utställningarna och genus 
I det här avsnittet kommer jag alltså att försöka göra en metareflektion 
över de analyser som hittills gjorts utifrån den tentativa modellen, för 
att under nästkommande rubriker pröva att göra en liknande läsning av 
några exempel från Nordiska museets tidigare verksamhet.

I de empiriska exemplen från Nordiska museet som tas upp i det 
första analyskapitlet – insamlingen av den hemlösa kvinnans bohag –
har som nämnts inga tydliga och medvetna försök att anlägga någon 
form av genusteoretisk ansats gjorts, vare sig vid insamlingen eller vid 
exponeringen i utställningen Månadens föremål.
                                                     
376 Jfr Losnedahl (1993:37) som t ex understryker att närvaron av kvinnogestaltningar i en 
utställning inte nödvändigtvis behöver bero på en medveten feministisk hållning, 
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Trots att ambitionen tycks ha funnits att gestalta den hemlösa kvinnan 
på ett annat sätt än enbart som ett offer, så blir hon i denna iscensätt-
ning ändå inte fri från den kulturellt imaginära offerrollen som visat sig 
vara stark – särskilt för en kvinna som saknar ett hem. Till detta adde-
ras i denna sättning istället två andra stereotypt kvinnligt kodade skript. 
Den som vårdare och ordnare av artefakter och den som estet. Även 
den mest hemlösa av alla kvinnor ger i det här sammanhanget ändå in-
tryck av att ha en städad hemlik samling saker omkring sig som prydligt 
ordnats på ett estetiskt sätt. Det moment som valts ut att frysas visuellt 
inför framtiden är ett som andas skötsamhet, ordning och estetik. Istäl-
let för en stereotyp föreställning av den hemlösa kvinnan som offer, 
samsas flera reducerande skript parallellt och förstärker sedan länge in-
arbetade stereotyper av Kvinnan.  

Överfört till modellen skulle i förstone ett synliggörande kunna sä-
gas ha funnits närvarande, genom att iscensättningen tagit utgångs-
punkt i att skildra en underordnad position, ett synsätt som också tillå-
tits att dominera. Men det är ett synliggörande som inte verkar ha varit 
förankrat i någon genusteori, vilket sannolikt kan ses som en förklaring 
till att det huvudsakligen är könsstereotypa skript som upprepas i den 
slutliga gestaltningen.

Sett utifrån analysen av denna föremålssamling så verkar som tidiga-
re visats den här typen av ämnen inte ha varit särskilt vanligt före-
kommande i museets insamlingsverksamhet överlag. Ett annat tidigare 
liknande exempel är den manlige missbrukarens artefakter. Dessa har 
däremot behandlats och behandlas fortfarande på ett helt annat sätt än 
den hemlösa kvinnans föremål, vilket antyder att det kan finnas skill-
nader i förhållningssätt till maskulint kodade föremål och feminint.

Ett av många sätt att förstå det här är utifrån den kunskapsteoretiska 
position som jag valt som utgångspunkt för den här avhandlingen. In-
samlingen av den manlige missbrukarens artefakter verkar gå emot den 
fallogocentriska ordningen och bilden av Mannen så till den grad att de 
förts åt sidan och vissa delar hemligstämplats på obestämd framtid, vil-
ket alltså inte skett med den hemlösa kvinnans bohag. Hennes skript 
verkar till stora delar ha formats så att det passar väl in i det fallogo-
centriska betydelsesystemet för det feminint kodade, särskilt rollen av 
offer och vårdande estet. 

De här fallogocentriskt formade skripten finns återupprepade i Må-
nadens föremål, där de ger intryck av att forma en ordning som verkar ha 
en starkt ställning som museinarrativ. Överlag verkar inte genusmed-
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vetna ansatser vara vanligt förekommande, vare sig i form av genusfo-
kusering, genusperspektiv eller genusaspekter. I sin helhet har de mas-
kulint kodade gestaltningarna prioriterats till antalet i Månadens föremål 
och verkar alltså vara formade enligt ett mönster där representationer 
av män och manlighet tillskrivs samhällelig makt och överordning, me-
dan de feminint kodade gestaltningarna formats enligt mallen för un-
derordning och brist på officiell makt. Utställningen Månadens föremål 
skulle därmed sedd i det stora hela kunna sägas ge uttryck för en vari-
ant i ovan presenterade modell mellan additionens historia och en där 
det dominerande könet privilegierats, vilket understryker modellens 
flytande karaktär. 

Men ett enda enskilt exempel på svag integrering av genusaspekter 
återfinnas här. Det är föremålet dammsugare i Månadens föremål som 
med hjälp av de explicita genusteoretiska litteraturhänvisningarna kan 
betraktas som en sådan. Det som gör att jag betraktar det som ett svagt 
exempel på integrering av genusaspekter är att litteraturreferenserna 
inte omedelbart är synliga på hemsidan när föremålet kommer upp, 
utan för att komma dit måste besökaren klicka vidare från föremålets 
huvudsida, vilket sannolikt bara de mest intresserade gör. Den diskreta 
blinkningen i föremålstexten till Anita Nybergs avhandling (1989) är 
därutöver en alltför liten markör för att säkert observeras av andra än 
mycket uppmärksamma läsare. Men trots dessa svagheter skulle den 
alltså kunna ses som ett enskilt exempel på en svagt integrerad genus-
aspekt.

När det gäller de alternativa gestaltningar av maskuliniteter som kan 
anas i gestaltningarna av ”Mannen med mangelbrädan” och ”Marmeladjuve-
lerna”, så är de så otydliga att de inte kan sägas fungera som sådana i 
egentlig mening. Däremot är den alternativa femininiteten som kom-
mer fram i ”Iljena Månsdotters förkläde” mer intressant. I detta exempel är 
textens språk annorlunda jämfört med de fallogocentriska representa-
tionerna. Kvinnans arbete formas som inkörsport till museets textilgal-
leri, vilket vittnar om ett försök till en medveten alternativ representa-
tion av en kvinna. Hennes gärning sätts här alltså i samband med en 
större berättelse och bredare sammanhang. Historien om henne för-
minskas dock genom att hon är det enda exemplet på försök till alter-
nativ gestaltning av femininitet i Månadens föremål. Att detta enda alter-
nativa exempel därutöver blir länkat till ett fält som traditionellt 
kopplats samman med ett område med låg status – det textila (jfr 
Svensson & Waldén 2005:10) gör det ännu svårare att bli uppmärk-
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sammat. Detta i kombination med att Iljena Månsdotters textila gär-
ning exklusivt kopplas ihop med hennes giftermål och maken och inte 
till den viktiga förutsättning för allt annat arbete som det textila arbetet 
i själva verket var i bondesamhället försvagar ytterligare detta exempel. 
Inga explicita hänvisningar till några genusteoretiska tankekomplex 
görs heller vare sig i texten eller i litteraturhänvisningarna. Det här ex-
emplet skulle ändå kunna ses som ett exempel på synliggörande genom 
att utgångspunkten för berättelsen tas i Iljena Månsdotters gärning, att 
narrativet tillåts dominera och kretsa kring detta och att det blir ingång 
till presentation av museets textila kunskapsbank. 

För övrigt verkar liknande ansatser vara helt frånvarande i represen-
tationerna i Månadens föremål. Sett i en helhet överskuggas dessa av för-
krympta och stympade stereotyper med dominans av ett maskulint 
konnoterat urval, som gör våld på den komplexitet och rikedom som 
både historien och museets egen samling bär. Det lilla enskilda exem-
pel som bär på en svag integrering av en genusaspekt och de isolerade 
små enstaka fall av synliggörande som verkar existera försvinner och 
blir lätt obemärkta sett utifrån denna utställnings poetik. Gestaltning-
arna kan utifrån en sådan kontext läsas som fallogocentriskt formade 
uttryck för den Samme och den Andra/Andre av den Samme.

Utan en genusmedveten artikulering verkar det alltså främst vara 
stelnade stereotypa skript som kommer fram, som tycks så självklara 
och naturaliserade att de sällan ifrågasätts. De återspeglar, som redan 
har påpekats, ett förlegat västerländskt synsätt med rötter i föreställ-
ningen om det moderna projektet. Bristen på kritisk genusintegrering i 
gestaltningen av Månadens föremål får nedslående och förödande effek-
ter, genom att förenklade gestaltningarna av kvinnlig underordning och 
manlig överordning tycks vara det som upprepas, utan något explicit 
ifrågasättande. Det här understryker vikten av att alltid på något sätt 
försöka integrera genuskritiskt tänkande i museiverksamheten. I annat 
fall tycks bara de reducerande stereotyperna återanvändas i ett evigt 
kretslopp.

I utställningen Hästen verkar det till en början finnas ett mer genus-
medvetet tänkande närvarande. Flera ansatser till feministiska figura-
tioner med potentia finns – som drottning Kristina, videoinstallatio-
nerna med ridhästflickorna och kvinnan i Close etc – men dessa försva-
gas en efter en sedda i ljuset av både de enskilda avsnittens så väl som 
hela utställningens poetik. Ett av inslagen som skulle kunna ses som en 
feministisk figuration med potestas – 1700-talsflickan med skjutshäs-
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tarna som adelsmannen tycker synd om i den tillhörande utställnings-
texten – blir emellertid svår att förstå som en sådan, eftersom ingen av-
läsbar genusteoretisk ansats har använts och koppling till något nutida 
mer igenkännligt uttryck för förtryck saknas. Den underordning som 
här tangeras skulle snarare kunna ses som uttryck för museets tidigare 
nämnda tendens att företrädesvis beröra sådant förtryck som redan 
övervunnits. I sin enskildhet skulle de här ansatserna kunna ses som 
exempel på ett synliggörande, men de verkar alltså inte nå riktigt fram i 
den nuvarande kontexten. 

Utställningstexten om bröllopsritten – som även den saknar öppna 
kopplingar till genusteori – förefaller däremot mer explicit identifiera 
en plats för förtryck, men blir med sin bräckliga historiska förbindelse 
omöjlig att läsa som feministisk figuration med potestas. 

Konstruktionen av maskulinitet ger inte intryck av att överhuvudta-
get ha varit föremål för en seriös problematisering utifrån någon ge-
nusaspekt. Den står orörd som norm. Ett explicit ifrågasättande av de 
asymmetriska maktaspekterna mellan könen förefaller också att vara så 
gott som helt frånvarande där, bortsett från det missriktade försöket i 
nämnda berättelse om bröllopsritten. 

I utställningen Hästen kan däremot en tydlig genusregistrering sägas 
ha varit närvarande. En numerär representativitet skiljer den från Må-
nadens föremål såtillvida att antalet maskulint och feminint kodade ge-
staltningar medvetet försökt hållas jämna och att ytan som respektive 
kategori tilldelats är förhållandevis lika. Projektgruppen har lagt sig 
vinn om att särskilt lyfta fram representationer av kvinnor och barn, i 
en rådande historia som så ofta domineras av berättelser om män och 
hästar. Men det här är något som ändå tenderar att försvinna i utställ-
ningen som helhet. Feminint kodade representationer är visserligen 
ungefär lika många och får i det närmaste lika stor yta, men de tillåts 
däremot inte dominera utställningen eller vara den huvudsakliga ut-
gångspunkten. Det sistnämnda hade sannolikt varit nödvändigt för att 
nå fram med en alternativ berättelse om ett ämne som historiskt sett 
varit så starkt länkat till maskulint kodade värden och som därtill visas i 
en miljö som är så kraftfullt patriarkalt kodat som Nordiska museet.377

Inga explicita genusteoretiskt förankrade perspektiv verkar vidare ha 
integrerats i utställningen.

                                                     
377 För utförligare diskussion och analys av Nordiska museet som patriarkalt impregnerad 
miljö se tidigare anfört arbete Grahn (2005b). 
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Utifrån de ovan presenterade definitionerna ryms sammantaget inte 
heller Hästen inom det som skulle kunna betraktas som ett exempel på 
medveten kritisk genusintegrering. Däremot kan som visats en registre-
ring av båda könens förhållande till ämnet iakttas, vilket visserligen 
skulle kunna utgöra en grund att gå vidare ifrån för att genom analys 
skapa skarpa medvetna genusrelevanta gestaltningar, men det görs inte 
i detta fall. Ett exempel på en negativ effekt som en enkel registrering 
utan genusteoretisk koppling kan få, är det tidigare nämnda exemplet 
med kvinnan som mara vid montern med ormen i tröskeln. Den berät-
telse som i intervjun länkas till detta ger intryck av att genusperspektiv 
urskiljningslöst kan tolkas som allt som har med kvinnor att göra, oav-
sett vilket innehåll representationen av kvinnor ges. För att en uppdel-
ning på kön ska vara meningsfull utifrån ett kritiskt genusperspektiv, 
måste alltså som visats en genusanalys utifrån någon form av genusteo-
ri också kopplas in. 

De ansatser till alternativa representationer som ändå finns ger till-
sammans med den visade strävan efter numerär och volymmässig lika-
behandling en mer lovvärd bild än den Månadens föremål i sin helhet 
förmedlar. Trots detta blir det tydligt att vägen är lång till en mer ge-
nomgripande genusproblematisering. Genus får, hur man än ser det, i 
Hästen ändå en begränsad och partiell innebörd, som i förhållande till 
utställningens poetik stannar vid en genusregistrering. Ett problem 
med att integrera genusmedvetna ansatser i ett sådant här patriarkalt 
laddat sammanhang är, som redan antytts, att det fordras att många 
olika delar talar i samma riktning annars risker dessa att försvinna i det 
stora hela. 

I Riksutställningars Mah-Jong-utställning kan däremot kritiskt med-
vetna genusperspektiv i differentierad och pluralistisk postmodern me-
ning iakttas. Här finns många genusteoretiska ingångar, som tillsam-
mans förstärker de privilegierade alternativa feministiska betydelser 
som utställningens poetik i sin helhet strävar mot, vilket inte minst blir 
tydligt i Baglady-visionen. Även på många andra sätt framträder starka 
feministiska figurationer med potentia i Braidottis mening, vilka öpp-
nar upp nya mellanrum där en fördjupad förhandling om betydelse kan 
ske som har en feministisk medveten resonansbotten. Genusperspektiv 
är däremot inte den enda exklusiva ingång som verkar ha applicerats, 
utan som visats förefaller flera andra intersektionellt inspirerade ansat-
ser också ha funnits med, som klass, etnicitet, nationalitet, sexuell lägg-
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ning osv. Utifrån den ovan nämnda tentativa modellen skulle Mah-Jong
kunna karaktäriseras som en utställning med genusperspektiv. 

Ingen av de här analyserade utställningarna kan däremot sägas ha en 
riktigt genomgripande inriktning i form av genusfokusering.378

6.3. Sporadisk könsmedvetenhet 
Den externt producerade Mah-Jong-utställningen är en tydligt genus-
medveten produktion som visats på Nordiska museet, medan genus-
medvetenheten inte varit lika synlig i de andra hittills analyserade inter-
na exemplen. Men hur ser Nordiska museets verksamhet ut utifrån ett 
bredare synfält? För att få en uppfattning om i vilken utsträckning ge-
nusintegrering kan sägas ha varit närvarande i övrigt, kommer tyngd-
punkten att förflyttas utanför den tidigare behandlade empiriska ramen
och inkludera mer av Nordiska museets verksamhet.379 Återigen vill 
jag understryka att detta inte är en institutionshistorisk genomgång 
utan en mer kortfattad översikt av de senare årens verksamhet där 
uppmärksamheten riktats mot sådant som förfaller ha haft ett genus-
medvetet tänkande. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara en 
fullständig inventering av Nordiska museets genusrelaterade arbeten 
genom tiderna, men genomgången ger ändå en antydan om i vilken ut-
sträckning genus integrerats i museets verksamhet. För att få en upp-
fattning om hur mycket som idag finns kvar av den genuskunskap som 
museet under åren investerat i, har jag i den mån jag funnit eller känner 
till detta angett om de som arbetat med dessa projekt fortfarande är an-
ställda eller inte.

                                                     
378 Exempel från andra sammanhang är Kärlek, makt & systerskap – 30 år av kvinnokamp 
(2002) och Normen skaver – på jobbet är väl alla hetero..? (2005), båda producerade av 
Arbetets museum. 
379 Denna redovisning grundar sig framför allt på genomgång av Nordiska museets års-
böcker Fataburen (1969–2004), Samdokbulletinen/Samtid & museer (1977–2005), särtryck 
av årsredovisningar (1998–2005), förteckning över publikationer, rapporter och artiklar från 
svenska kulturhistoriska museers samtidsundersökningar 1978–2003 hämtad 2004 11 03 
från www.nordiskamuseet.se/publication.asp?publicationid=4114, genomgång av 
föremålsdatabasen Primus, samtal och e-postväxling med före detta kollegor, samt av egna 
minnesbilder och erfarenheter. 
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6.3.1. Utställningar 
Bland tidiga utställningsexempel finns en liten skärmutställning som 
producerades 1968 med namnet Hemslavinna – Yrkeskvinna. Den hand-
lade om kvinnors emancipation från år 1860–1960 och visades i drygt 
tre veckor på Nordiska museet och gick sedan vidare som vandringsut-
ställning ut i landet. Här verkar könsmaktsrelaterade frågor ha tagits 
upp explicit på ett tydligt sätt. Redan utifrån titeln verkar här ha funnits 
det man skulle kunna kalla feministiska figurationer med både potentia 
och potestas. Med ordvalet ”Hemslavinna” förefaller en plats för för-
tryck ha identifierats och ”Yrkeskvinna” tycks ge prov på en alternativ 
femininitet.

År 1969 öppnades utställningen Giftas – eller ej? Även detta var en 
tillfällig utställning och den behandlade synen på äktenskapet utifrån ett 
kulturhistoriskt perspektiv. Utställningen visades denna gång i fyra må-
nader. Den var tänkt att fungera som utgångspunkt för diskussion och 
debatt, men däremot inte för att bilda opinion, som till exempel många 
samtida utställningar på Stadsmuseet i Stockholm gjorde (Hillström 
2003:73). Titeln antyder ett ifrågasättande av de förut rådande före-
ställningarna om giftermål, vilket verkar vara ett annorlunda angrepps-
sätt av ämnet än vad som traditionellt varit brukligt på museet. Men för 
att kunna avgöra i vilken utsträckning skripten för maskulinitet och 
femininitet kan ha varit alternativa i denna produktion skulle en lika 
grundlig undersökning behöva göras som i de föregående kapitlen, vil-
ket ligger utanför denna avhandlings fokus. De som producerade den-
na utställning är sedan länge pensionerade.380

Båda produktionerna kan ses som effekter av 1968 års ungdomsre-
volt. Ingen av utställningarna var oomtvistade på museet och det fanns 
ett visst motstånd mot den samhällsanknytning som utställningarna gav 
uttryck för. Den revolution Nordiska museet genomgick under denna 
tid har som förut antytts betecknats som ”balanserad och modest” (Carlén 
1990:243).

Dessa två utställningar är producerade så pass tidigt, innan feminis-
tisk teoribildning tagit fart, att det inte är fruktbart att försöka relatera 
dem till den tentativa tankemodellen. Men av de två utställningarna 
verkar ändå den första mer explicit ha lyft fram kvinnors underordnade 
ställning och visat annorlunda sätt att vara. 
                                                     
380 Jag kommer längre fram att reflektera över i vilken mån Nordiska museet kan sägas ha 
värnat särskilt om att behålla personal som visat prov på genuskompetens i sitt tidigare ar-
bete, att detta s a s uppfattas vara speciellt meriterande. 
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Ett annat exempel på en tidig utställning som försökt problematisera 
kvinnans underordnade ställning är Hembiträdet berättar som producera-
des 1975. Här synliggjordes hembiträdens berättelser om sina liv i bor-
gerliga familjer vid förra sekelskiftet (Fataburen 1976:310). Utställningen 
visade visserligen det borgerliga kulturarvet, men inte som tidigare ut-
ifrån en borgerlig synvinkel, utan från de underordnades synvinkel 
(Persson 1994:53 ff). Det förefaller ha varit klassperspektiv som domi-
nerat här, i kombination med ett synliggörande av en grupp yrkeskvin-
nor som tidigare vanligen inte gestaltats. Den producerades av museet 
egen personal, men idag arbetar bara en av dem kvar, dock inte med 
utställningar.381 Precis som i föregående exempel är det av titeln svårt 
att avgöra i vilken utsträckning alternativa skript för femininitet kan sä-
gas ha lyfts fram här. Däremot kan en feministisk figuration med po-
testas skönjas i hembiträdet vars berättelse synliggör en plats för för-
tryck.

År 1986 gjordes en ”liten” utställning med namnet Kvinnokläder – 
kvinnokamp, som arrangerades med anledning av Dräktreformförening-
ens 100-årsjubileum. Svenska dräktreformföreningen bildades 1886 i 
Sverige och arbetade aktivt för att avskaffa ett mode med snörliv och 
höga klackar (Fataburen 1987:226f). Föreningen var under en period en 
självständig enhet inom Fredrika Bremerförbundet, men upplöstes 
1903. Istället ville de ha mjukare kläder, s k reformdräkter, som inte 
omformade kroppen. Det här är den enda utställning som i detta års 
redovisning textligt markeras som ”liten”, vilket antyder att den var av 
ringa omfattning. I verksamhetsberättelsen framgår inte vem eller vilka 
som producerat utställningen. Precis som Hembiträdet och flickan med 
hästskjutsen i Hästen behandlar utställningen historiskt avslutade epo-
ker. Huruvida kopplingar till samtiden gjordes i jubileumsutställningen 
– t ex genom att göra jämförelser med den strängare kroppsomform-
ning som 1980-talets mode innebar till skillnad från 70-talets bh-friare 
modeideal – framgår inte av titeln eller i årsredovisningen för detta år. 
Utan en sådan koppling riskerar exemplet att uppfattas som tämligen 
perifert och anekdotiskt, som något underligt från ”förr i tiden” utan 
mening i en senare samtid.  

Även för dessa utställningar gäller precis som för de första ovan att 
det inte är riktigt rättvisande att försöka relatera dem till den tentativa 

                                                     
381 Intendenterna Ingrid Bergman, Eva Lis Bjurman, Birgitta Conradson och Åsa Thor-
bech, varav den sistnämnda fortfarande är anställd på Nordiska museet. 
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modellen, eftersom genusvetenskap ännu inte utvecklats tillräckligt i 
svensk akademisk kontext när de producerades för att kunna förväntas 
ge genomslag på museiarenan.382

Bland de senare årens utställningar kan ur verksamhetsberättelserna 
inte utläsas mycket på detta tema. Det utesluter inte att mindre delar i 
stora produktioner ändå kan ha beaktat genusaspekter av något slag, 
men det har i sådana fall inte betraktats som väsentligt nog att föra 
fram i verksamhetsberättelserna. Inte heller av namnen på utställning-
arna att döma går det att utläsa något sådant. Trots detta har jag genom 
uppgifter från andra källor – främst genom förfrågningar bland muse-
ets nuvarande och tidigare anställda – fått fram viss information.383 Ett 
exempel på utställning där genusaspekter delvis funnits är 90-tal från 
1990, i vilken bland annat de mörka sidorna i 1890-talets samhälle be-
rördes i ett avsnitt om den reglementerade prostitutionen. Dock bör 
nämnas att detta tema inte integrerades utan diskussioner i utställnings-
gruppen. Avsnittet placerades slutligen bakom Gustav Vasastatyn bor-
tom det omedelbara blickfånget.384 Utställningen verkar i övrigt i hög 
grad ha fokuserat på tekniska innovationer och industrialisering och fö-
refaller ha förmedlat en ganska stereotyp manligt privilegierad bild av 
den skildrade tidsepoken. Årsboken följande år (Fataburen 1991) inne-
håller uteslutande artiklar med anknytning till denna utställning, men 
inga ansatser till genusproblematisering eller anknytningar till temat 
prostitution finns. Däremot finns en kort artikel skriven om prostitu-
tion i den utställningstidning som Nordiska museet producerade till-
sammans med Svenska Dagbladet till utställningen (Carlström 1990). 
Ett annat exempel återfinns i utställningen Den svenska historien från 
1993, där ett avsnitt handlar om kvinnor som ensamma skötte jordbru-

                                                     
382 T ex bildades Centrum för kvinnoforskning i Stockholm – nuvarande Centrum för 
genusstudier – först 1987. Inom etnologiämnet – med sin anknytning till museisfären, inte 
minst genom Nordiska museets professur och genom att många anställda läst ämnet i sin 
utbildning – skrev Britta Lundgren 1990 den första kritiska artikeln inom ämnet om etnolo-
gins bristande integrering av kvinnoforskning (1990b). En kritisk medvetenhet kan inte sä-
gas ha funnits tillgänglig ens inom universitetsvärlden på ett sådant sätt att den skulle kunna 
förväntas ha satt avtryck i ovan nämnda utställningar. 
383 En detaljstudie i arkivet av material om Nordiska museets tidigare utställningar har inte 
gjorts här. Här finns sannolikt en stor mängd intressant material som skulle kunna belysa 
frågan ytterligare. En sådan genomgång ryms inte i denna avhandling. Än en gång vill jag 
påminna om att detta inte är en regelrätt institutionshistorisk avhandling. 
384 Tack till forskningschef Ann Kristin Carlström, Arbetets museum, som då var tillfälligt 
anställd på Nordiska museet och arbetade med bl a detta avsnitt i denna produktion. 
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ket medan männen var ute i krig.385 Huruvida detta var en medvetet 
genusteoretiskt grundad iscensättning eller inte är oklart. I övrigt kon-
centrerades denna utställning främst som en exposé över män med 
makt genom århundradena.

Eftersom den här avhandlingen som tidigare nämnts inte är en insti-
tutionshistorisk översikt över museets utställningsverksamhet har jag 
inte i detalj granskat alla produktioner på det tidigare ingående sättet. 
En sådan detaljerad genomgång ligger utanför avhandlingens omedel-
bara fokus. Både 90-tal och Den svenska historien kan sägas utgöra exem-
pel på en variant i tankemodellen av en ensidig privilegiering av det 
överordnade könets historia med inslag av addition. Det dominerande 
könet har privilegierats och kvinnors historia i bästa fall blivit små se-
parata delar som inte tilldelats samma samhällsdanande kraft som hu-
vudberättelsen. 

Jag vill här ta upp några fler exempel där en genusansats funnits när-
varande, men där detta inte heller självklart framgår av titel eller offici-
ell dokumentation. Bland tillfälliga utställningar där en viss genusmed-
vetenhet funnits närvarande finns Bilen från år 1997.386 Där fanns ett 
medvetet inslag av kritisk genusproblematisering i framför allt ett av-
snitt som handlade om garaget. Interiören av ett förortsvillagarage vi-
sades upp. Ett garage är inte nödvändigtvis en plats för bilen, utan kan-
ske framför allt ett förråd för saker som inte får plats någon annan-
stans. Garageinteriören var fylld till brädden med allehanda saker. På 
golvet vid ingången fanns en Barbie- och en Ken-docka placerad. En 
scen hade skapats med dockorna i omvända roller. Ken i hemmafru-
mundering vinkade av Barbie i karriären som tog bilen till jobbet. Det 
här är en intressant iscensättning utifrån genusvetenskaplig synvinkel 
som ifrågasätter de rådande fallogocentriska bilderna av kvinnor och 
män. Rollbytet sätter förhandling om betydelse i rörelse, precis som i 
                                                     
385 Tack till Lena Kättström Höök för detta tips. När det gäller utställningen Den Svenska 
historien rönte den emellertid kritik från kvinnohistoriskt håll (se t ex Clayhills 1994:15). 
Den visade inte spår av att ha tagit del av den kvinnohistoriska forskning som då fanns till-
gänglig. Utställningens symbol, en siluett av S:t Göran och draken, förmedlar en bild av 
aktiva manliga krigiska heroer och passiva prinsessor som förskrämda väntar på räddning. 
Även i detta fall befinner sig kvinnan på en främmande plats, långt borta från hemmets sfär 
och framställs i linje med de tidigare nämnda liknande gestaltningar som ett offer. Se även 
Inger Jonsson (1993:17) som påpekar att Den Svenska Historien allt som oftast glömmer 
bort att berätta att kvinnor och män hade olika villkor när det gäller möjlighet till politiskt 
inflytande och Hirdman (1993:29f) som räknat till 83 manliga nyckelpersoner i utställning-
ens presentationsmaterial och 23 kvinnor, vilka mestadels gestaltades som passiva. 
386 Producerad av intendent Annette Rosengren. 



TENTATIV MODELL OCH METAREFLEKTION 

379

Riksutställningars senare producerade Barbro- och Kennethinstallation 
i Mah-Jong. Att använda just dessa dockor är en god idé eftersom de bär 
en mängd stereotypa föreställningar och bryter tydligt mot dessa när 
positionerna blir de omvända. 

Om vi däremot relaterar denna del av Bilens utställningskontext till 
utställningens helhet blir emellertid även denna iscensättning proble-
matisk. Installationen var så liten till storlek och så lågt placerad att den 
försvann sedd mot hela garageinteriören och markörerna var alltför 
små i ljuset av utställningen som helhet. Ingen förstärkande utställ-
ningstext ackompanjerade heller avsnittet, vilket minskar möjligheten 
att upptäcka denna strävan till genusaspekt. Den blir alltså inte explicit 
uttryckt i denna kontext. I en utställning på ett tema med så starka 
manliga förtecken som bilen,387 krävs sannolikt att flera stora alternati-
va narrativ förs in för att detta alls ska bli synligt. Den patriarkala rös-
ten är så stark, inte bara i denna utställning utan även i museirummet 
som helhet att den med lätthet tystar andra stämmor (jfr Grahn 2005b). 
Den enskilda delen skulle kunna ses som ett uttryck för integrering av 
genusaspekter, men utställningen som helhet är oproblematiserad ut-
ifrån detta perspektiv, vilket gör att genusaspekten måste anses som 
svag. Av de två som utarbetade detta utställningsavsnitt är det bara en 
som fortfarande har anställning på Nordiska museet.388

Utställningen Flickor från år 1999 är ett annat exempel där genusan-
satser funnits närvarnade. Här samarbetade museet med ett antal ton-
årsflickor som fick bygga upp sina flickrumsdrömmar, vilket var en vik-
tig del i utställningen. Synliggörandet verkar här ha utgjort den domine-
rande ansatsen. Men i utställningen fanns även en annan ansats. På ett 
ställe skildras t ex flickors inte alltid snälla docklekar. Ett antal halv-
nakna dockor placerades i halvliggande ställning med blundögonen 
knappt öppna och bredvid dem låg minispritflaskor, som en kontrast 
till allt det flicksöta. Installation var tänkt som en kritisk kommentar till 
diskussionen om att kvinnor som super sig fulla får skylla sig själva om 
de blir våldtagna.389 Även detta kan ses som exempel på en utställning 
där en genusaspekt varit närvarande, med fokus på synliggörande. Men 
om vi undersöker utställningens poetik förefaller detta avsnitt, precis 
                                                     
387 Se t ex Sandqvist (1997:163). 
388 Intendent Lena Kättström Höök, medan dåvarande intendent Vendela Heurgren inte är 
anställd på museet. 
389 Enligt intervju med nuvarande förlagsredaktör Christina Westergren 2005 10 07, som 
arbetade med detta avsnitt. 
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som i Bilen, ha varit så litet och markörerna så små, att det kritiska in-
slaget kom att försvinna i helheten och därmed att undgå en del, vilket 
gjorde att vissa bara såg dockorna som ett gulligt uttryck för flickors 
lek och verkade missa spritflaskorna och deras symbolvärde.390 Det 
gör att utställningen i sin helhet snarare kan ses som uttryck för ett syn-
liggörande, än för integrering av genusaspekter. 

I den stora utställningssatsningen Framtidstro som öppnade somma-
ren 1999, fanns kvinnorörelsen gestaltad i avsnittet ”Alternativ framtid”
med huvudtemat 1968 och vänstervågen. Framför allt verkar kvinnorö-
relsen här ha presenterats med hjälp av fotografier och rekvisita och 
tycks inte ha tilldelats särskilt stort utrymme sett i det stora hela (Fjel-
land 2003:221, 226). Däremot tycks anknytningen till genusmedvetna 
gestaltningar ha gjorts explicit i framför allt audiogudien. Här verkar 
alternativa representationer av kvinnor som kräver sin rätt finnas när-
varande och ha gestaltats förhållandevis tydligt.391 Intressant med den-
na utställning är att den producerades på ett delvis nytt sätt, i och med 
att den utgick från idéer och föreställningar i högre grad än från musei-
föremål. Detta arbetssätt verkar ha upplevts som otillfredsställande av 
vissa museiarbetare, eftersom det därmed hamnade vid sidan av muse-
ets egentliga sakkunskapsområde som traditionellt varit knutet till fö-
remål och föremålskategorier (Beckman 2003: 106f). Projektledare för 
utställningen är en av de två anställda som tidigare arbetade med ge-
nusavsnittet i Bilen.392 Framtidstro kan ses som ett exempel på en ut-
ställning med genusaspekter. 

Flera fotoutställningar med genusmedvetna ingångar har visats på 
museet, men sådana problematiseringar verkar framför allt ha fått ut-
rymme i arbeten av fotografer utanför museet och inte integrerats i den 
verksamhet som museets egna fotografer varit involverade i. Ett exem-
pel är utställningen Tre sätt att se från 1999 där den norska fotografen 
Marie Høegs fotografier visades. Hon verkade i början av 1900-talet 
och levde i vad som antas vara ett lesbiskt förhållande och fotografera-
de sig själv i bl a manskläder. En form för feministisk figuration med 
potentia tycks iscensatt här. Marie Høeg har beskrivits som en före-
gångare till Cindy Sherman. I utställningen deltog också den nutida 
kvinnliga fotografen Britt-Marie Trensmar som med hjälp av fotografi-

                                                     
390 Se föregående not. 
391 Enligt intervju med Christina Westergren som bl a ansvarade för detta avsnitt. 
392 Lena Kättström Höök. 
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er av skyltdockor diskuterade kvinnorollen.393 Det senare skulle kunna 
läsas som uttryck för en feministisk figuration med potestas som lokali-
serar platser för förtryck i förändrande syfte. Även Jan Henrik Eng-
ströms fotoutställning på museet Härbärge 2002 med fotografier av 
kvinnor på Stadsmissionens dagverksamhet på Klaragården i Stock-
holm, kan ses som exempel på detta. Detsamma gäller fotoutställning-
en Med kroppen som slagfält av Catharina Gotby, från år 2003, som hand-
lar om utsatta kvinnor. Även denna utställning kan sägas ge uttryck för 
feministiska figurationer med potestas. Alla dessa fotoutställningar ger 
intryck av att vara genusmedvetna produktioner. 

Utställningen Arbetslivet – dödskul eller livsfarligt producerades som 
vandringsutställning av Arbetets museum i Norrköping och visades år 
2004 på Nordiska museet. I utställningen fanns genusperspektiv integ-
rerat med fokus på jämställdhet och arbetsliv. Men detta är alltså, likt 
Mah-Jong och fotoutställningarna, ingen egenproduktion, utan ett ex-
ternt producerat material.394 Intressant är emellertid att producenten 
för utställningen numera är anställd på Nordiska museet, vilket gör det-
ta till ett av få exempel jag funnit där den här genuskunskap kommit 
museet till gagn.395

Den enda utställning med genusansatser som jag funnit utöver ovan 
anförda exempel är Hästen och som redan visats har den en genusan-
sats som framför allt utgjorts av registrering av kvinnors och barns re-
lation till hästar, medan ett mer öppet ifrågasättande av asymmetriska 
maktförhållanden mellan könen underkommunicerats.

Ovanstående sammanställning ska ses mot bakgrund av att museet 
de senaste tio åren årligen visat någonstans mellan tio och femton nya 
tillfälliga utställningar utöver basutställningarna i museibyggnaden på 
Djurgården. Därtill har ett antal utställningar visats på andra egendo-
mar i museets ägo, som t ex Julita och Högsbo. Sammanfattningsvis 
tycks under den dryga 35-årsperiod som studerats endast ett fåtal pro-
duktioner ha närmat sig ämnet. För det mesta verkar genusintegrering-
en ha handlat om att på ett mindre genomgripande sätt ha beaktat ge-
nusaspekter i någon eller några delar av de utställningar som Nordiska 

                                                     
393 Tack till Eva Dahlman, dåvarande chef för Fotosekretariatet, som lyft fram detta.  
394 Ytterligare en intressant vandringsutställning som förtjänar att omnämnas fast den inte 
grundats på ett genusbaserat tänkande är Underbara fasansfulla människa – vem har rätt 
att leva? Den producerades av Kulturen i Lund och tar upp frågor om främlingsfientlighet 
och kategorisering av människor. Den visades på Nordiska museet år 2002. 
395 Intendent Amanda Creutzer. 
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museet producerat själva. Som ett av få undantag lyser titeln till den ti-
digaste produktionen Hemslavinna – Yrkeskvinna från 1968. Den verkar 
ha legat mer i fas med sin tids strömningar än någon av de senare 
egenproduktionerna även om den förefaller ha varit av mycket begrän-
sat omfång. De flesta som arbetat med de nämnda produktionerna 
jobbar inte längre kvar på museet idag, även om det finns ett enstaka 
exempel på det motsatta som t ex den avsnittsansvariga intendenten 
för garageinstallationen i Bilen, den delansvariga för Flickor och produ-
centen för Arbetslivet.

6.3.2. Publikationer och annan verksamhet 
Om vi övergår till publicerat skriftligt material, skulle den tentativa 
modellen också kunna appliceras på detta. Precis som när det gäller 
diskussionen om utställningar är det inte meningsfullt att applicera den 
tentativa modellen på tidigt material. Det är ändå värt att notera att för-
sök att berätta en annan historia gjorts i slutet på 1960-talet. 

Två tidiga artiklar finns omnämnda under rubriken ”Kvinnorörelsen” i 
sakregistret till en bibliografi över alla artiklar skrivna i museets års-
böcker från år 1884–1989 (Fataburen 1990). Vid närmare granskning vi-
sade sig dock ingen av dessa ha kvinnorörelsen som tema. Den första 
artikeln handlar om blusar och nämner kort att blusens historia går via 
bl a kvinnorörelsen (Nylén 1967:109,122). Den andra artikeln behand-
lar huvudsakligen beklädnadsindustrin och modet och diskuterar kort-
fattat kvinnors ökade rättigheter (Nylén 1968:38). Dessa artiklar är de 
enda under rubriken ”Kvinnorörelsen”. Med andra ord  verkar kvinnorö-
relsen aldrig på allvar ha behandlats som artikelämne i museets historia, 
men har trots allt fått en egen rubrik i bibliografin.

När det gäller synen på äktenskap och kvinnans ökade rättigheter 
har däremot mera publicerats i museets årsbok. Hela Fataburen 1969
har som tidigare antytts ägnats åt temat äktenskap och familj i kulturhi-
storiskt perspektiv och är knuten till den ovan nämnda utställningen 
Giftas – eller ej? Av årsbokens artiklar är det emellertid bara tre som ex-
plicit behandlar kvinnors ökade rättigheter genom åren (Nordemann-
Hedqvist, Carlsson och Lundgren 1970), varav endast en tar upp  en 
alternativ levnadsform – kollektivboende (Lundgren 1970). Men ingen 
av artiklarna fokuserar uteslutande på dessa frågor, utan bara delvis. 
Alla artiklarna är, inte oväntat med tanke på dåtidens allmänna ström-
ningar, exklusivt heteronormativt inriktade. 
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Boken Påminnelser: om kvinnors liv i Sverige publicerades 1995 och bygger 
på material från en frågelista som Nordiska museet sände ut genom ett 
upprop som spreds via tidningar och andra informationskanaler 1991. 
Svaren har bearbetats och sammanställts av Yvonne Hirdman, Kristina 
Bohman och Birgit Rörslett. Detta är enligt författarna första gången i 
museets historia som en frågelista producerats där kvinnors liv och si-
tuation varit i fokus. Tidigare har visserligen listor funnits som handlat 
om områden som traditionellt har länkats till kvinnors livssfär, men 
bland dessa saknas sådana där kvinnor varit huvudrollsinnehavare 
(Hirdman m fl 1995:15). Påminnelser om kvinnors liv i Sverige är inte utgi-
ven på museets förlag och ingen av författarna har varit anställd på 
Nordiska museet. Däremot skriver de i förordet att de fått ovärderlig 
hjälp av museimedarbetare, varav endast en av de där omnämnda arbe-
tar kvar på museet.396 Boken har ett tydligt genusperspektiv och alter-
nativa representationer av kvinnor finns närvarande i texterna. Den 
kan ses som en publikation med genusfokusering, men denna fokuse-
ring har alltså inte skett i museets egen regi utan av externa krafter i en 
extern produktion. 

Museets tidigare minnesinsamlingar har problematiseras utifrån 
könsperspektiv i artikeln ”Kvinnor, meddelare och vanliga människor” 
skriven av nuvarande förlagsredaktör Christina Westergren i antologin 
Frågelist och berättarglädje (2003:17–30). Artikeln är dock det enda exemp-
let på könsproblematisering i antologin. Betraktat utifrån den tentativa 
modellen skulle boken kunna ses som uttryck för en produkt med ge-
nusaspekter.

Ansatser till genusproblematisering finns också i en annan artikel 
Christina Westergren skrivit i ett annat sammanhang ”Susanne i du-
schen. En typiskt personlig berättelse” publicerad i årsboken Fataburen 
(2004). Även här är det den enda artikeln i sitt slag i årsboken, vilket 
gör att boken i sin helhet kan ses som en med genusaspekter.  

En annan antologi, där alla artiklar har tydliga genusteoretiska anslag 
publicerad ett par år tidigare: Kvinnor och jord. Arbete och ägande från medel-
tid till nutid (Liljewall, Niskanen & Sjöberg 2001). Här finns också 
många intressanta alternativa representationer av kvinnor och kvinn-
lighet och ett explicit ifrågasättande av asymmetriska förhållanden mel-
lan könen. Boken emanerar ur ett seminarium om kvinnor och jord 
som hölls 1995 på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i Stock-

                                                     
396 Christina Westergren. 
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holm, där Nordiska museet var medarrangör. Både seminariet och bo-
ken är frukter av ett samarbete mellan Nordiska museet, Kungliga 
Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Detta är en av de ur genusteoretisk synvinkel mest genomarbetade 
publikationer jag funnit att museet varit direkt involverat i. En av re-
daktörerna innehade vid tidpunkten för seminariet tjänst på Nordiska 
museet, men arbetar inte där längre.397 Detsamma gäller den enda 
bland de övriga artikelförfattarna som också hade koppling till museet, 
men i form av en tillfällig anställning.398 Antologin skulle kunna sägas 
vara en genusfokuserad produkt, som ger uttryck för både potentia- 
och potestasfyllda feministiska figurationer. 

Under år 2000 hölls en nordisk konferens på Nordiska museet med 
namnet Kläder, kropp och identitet. Skrivningen i årsredovisningen ger in-
tryck av att genusaspekter har berörts. År 2005 publicerades på ett ex-
ternt förlag en bok med konferensbidragen samlade, Påklädd, uppklädd, 
avklädd: om kläder kropp och identitet (Nilsson 2005). Baksidestexten har 
en lovande formulering: ”Självklart anlägger man genusperspektiv.” Trots 
detta visar det sig vid ett närmare betraktande att det är förhållandevis 
tunnsått med vad som skulle kunna tolkas som artiklar med explicit ar-
tikulerade genusperspektiv. Bara en av de inbjuda internationella fors-
karna integrerar genusaspekter på ett analytiskt sätt i sin artikel (Taylor 
2005). Vaga ansatser till genusproblematisering görs också i två artiklar 
av anställda på Nordiska museet, men dessa anslag används inte som 
integrerade analytiska verktyg i artiklarna utan ger intryck av att vara 
små adderade delar i en större texter (Lindroth 2005; Björklund 2005). 
Bara en av artikelförfattarna arbetar kvar på museet.399 Boken skulle i 
sin helhet kunna förstås som en produkt med vaga genusaspekter.

Museet har utarbetat ett pedagogsikt program med samma namn 
som nämnda konferens. Av årsredovisningarna framgår inte om och 
hur en genusmedvetenhet i så fall integrerats. Det framgår inte heller i 
dessa dokument eller årsböckerna om den pedagogiska verksamheten 
överlag aktivt integrerat genus i andra program. Den museipedagogiska 
gärningen är en viktig del av museernas arbete, med alldeles speciella 
möjligheter. Att på ett fullödigt sätt utreda hur genus integrerats i detta 
sammanhang på Nordiska museet genom åren skulle kräva en alltför 

                                                     
397 Intendent Britt Liljewall. 
398 Konstvetaren och museipedagogen Ann-Sofie Forsmark. 
399 Intendent Ingrid Roos Björklund. 
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omfattande undersökning för att rymmas inom denna avhandlings ram, 
varför jag valt att inte fördjupa mig i frågan här. Däremot förtjänar 
ämnet att tas upp för sig i ett annat sammanhang och då gärna med fo-
kus på hela museisektorn. 

Ytterligare två konferenser har hållits på Nordiska museet år 2002 
och år 2003 där genusaspekter eller i varje fall ett synliggörande i den 
tentativa modellens mening ha varit närvarande i vissa av bidragen, att 
döma av de artiklar som publicerats i den antologi som de båda konfe-
renserna resulterat i. Boken heter Föremål för forskning. Trettio forskare om 
det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter (Svensson 2005) och består 
av kortare diskuterande essäer. Ett av bidragen skulle kunna betraktas 
som genusfokuserat (Sjöberg 2005) och ytterligare ett som uttryck för 
ett synliggörande av kvinnors liv och arbete (Lange 2005). Den första-
nämnda är skriven av en av de externa ledamöterna i Nordiska museets 
och Samdoks forskningsråd och den andra av studierektorn för Nor-
diska museets forskarskola. Ingen av dem förefaller vara involverade i 
det löpande publika eller interna samla-vårda-visa-arbetet. 

Boken Perspektiv på intervjuer. Genus, generation och kulturmöten (Lövgren 
2002) är en i raden av Samdoks metodböcker som publicerats sedan 
början på 1990-talet. Böckerna är resultat av metodkurser som behand-
lat frågor om fältarbete och insamling. Den här boken är ett av de få 
arbeten i serien där genusperspektiv finns starkt närvarande. Redan av 
titeln framgår att genus är viktigt. I fyra av bokens fem artiklar tillåts 
genusperspektiv vara väsentligt tillsammans med andra kategorier som 
ålder och kulturell tillhörighet. Det här kan ses som en produkt med ett 
tydligt genusperspektiv och boken närmar sig ett genusfokuserat arbe-
te. Ingen av artikelförfattarna är emellertid eller har varit anställd på 
Nordiska museet, förutom redaktören som står för inledningen.400

Den sistnämnda är dock inte längre anställd på museet. 
Ytterligare ett exempel på publikation på detta tema är boken Den

feminina textilen. Makt och mönster (Svensson & Waldén 2005) som har 
publicerats av Nordiska museets förlag. Flera artiklar har integrerat ge-
nusperspektiv, och då främst de yngre författarnas. Men av alla skri-
benter som medvetet integrerat genusmedvetna synvinklar är det bara 
professor Birgitta Svensson som idag är anställd på museet. Hon har 
skrivit inledningen tillsammans med genusforskaren Louise Waldén. 
Boken är resultatet av en konferens med samma namn, som hölls på 

                                                     
400 Dåvarande intendent Karin Lövgren. 
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Nordiska museet 2003. Konferensen tillkom på uppdrag av och med 
ekonomiskt bidrag från den tidigare nämnda arbetsgruppen Genus på 
museer (Ds 2003:61 s 112; Svensson & Waldén 2005:8). Idén till kon-
ferensen har inte varit artikulerad i någon av museets framåtsyftande 
verksamhetsplaner eller officiella dokument, men ämnet har enligt 
uppgift funnits som en forskningsfråga som museets professor haft 
med sig redan innan departementets arbetsgrupp gav museet i uppdrag 
att genomföra konferensen.401

Betraktat enbart utifrån de artiklar som  museets personal skrivit, ger 
boken Den feminina textilen inte intryck av att vara en speciellt genus-
medveten produkt, där nämnda inledning utgör enda avvikelsen från 
detta. Eftersom alla artiklar inte har en tydligt artikulerat genusmed-
vetenhet skulle boken i sin helhet kunna sägas ha integrerat genusper-
spektiv.

Ett undantag från den svaga förekomsten av företrädare för museet 
som anlagt genusproblematiserande ansatser i museets publikationer 
utgör intendent Eva Silvén med sin avhandling Att bekänna färg. Moder-
nitet, maskulinitet och professionalitet som publicerades år 2004. Här finns 
genusperspektiv explicit integrerat som en av flera ingångar empirin 
analyseras utifrån. Arbetet med avhandlingen förefaller visserligen hu-
vudsakligen ha utförts utanför museitjänstens ram, men vissa föremål 
ifrån fältarbetet har förvärvats av museet och svar på museets frågelis-
tor kring ämnet har använts i studien (Silvén 2004b:235). 

Nordiska museets bokförlag verkar de senaste åren ha dragit ner på 
sin verksamhet väsentligt när det gäller såväl antal anställda – som för 
närvarande bara uppgår till en fast anställd – som antalet producerade 
publikationer per år. Verksamheten förefaller ha minskat med två tred-
jedelar, från mellan tio och femton titlar per år till omkring fem.402

Trots detta verkar genusaspekter och i vissa fall genusperspektiv med 
åren ha integrerats i högre grad i vissa av de publikationer som getts ut, 
särskilt de senaste fem åren. Genusproblematisering tycks däremot inte 
finnas med som ett självklart införlivat synsätt, utan utgör ofta ett litet 
inte sällan avvikande inslag i böckerna. Med några få undantag verkar 
det vara förhållandevis sällan som museets egen personal står för den-
na integrering. Tilläggas kan att nuvarande förlagsredaktör – tillika den 
enda fast anställda på förlaget – är Christina Westergren som själv in-
                                                     
401 Enligt uppgift av professor Birgitta Svensson vid e-postkontakt 2005 11 23. 
402 Enligt uppgifter från förlagsredaktör Christina Westergren vid e-postkontakt 
2006 06 09. 
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tegrerat genusperspektiv i ovan nämnd verksamhet, vilket kan vara en 
förklaring till förlagets ökade intresse för frågan på senare år. 

Om vi för att vidga blickfånget även inkluderar den dokumenta-
tions- och forskningsverksamhet som har utförts av museimedarbetare, 
så har genusintegrering inte heller varit särskilt framträdande där.403

Ett undantag finns som del i det mångåriga forskningsprojekt som fö-
regick utställningen Bilen. Detta delprojekt utmynnade i skriften Bilen i 
familjen och livsloppet – ur genusperspektiv (Heurgren 1995),404 vilket skulle 
kunna förstås som en genusfokuserad produkt. Författaren är för öv-
rigt samma person som utarbetade Barbieavsnittet i Bilen-utställningen,
men som inte längre har tjänst på museet 

När det gäller arbetet på dåvarande Dokumentations- och forsk-
ningsavdelningen bör också nämnas två interna seminarier som hölls 
på denna avdelning i mitten på 1990-talet. Ett handlade om queer-teori, 
då Don Kulick inviterades att föreläsa och föra ett samtal kring ämnet. 
Vid det andra lästes Birgitta Meurlings avhandling Sarons liljor? En etno-
logisk studie av prästfruars könskonstituering (1996). Deltagare i dessa semi-
narier bestod uteslutande av dem som arbetade med samtidsdokumen-
tation och forskning på avdelningen. Avdelningen existerar inte längre 
på Nordiska museet. Initiativtagarna till dessa seminarier är inte längre 
anställda på museet.405 Båda dessa seminarier kan betraktas som ge-
nusfokuserade aktiviteter. 

Nordiska museet har förut haft återkommande forskningsseminarier 
för all personal. Här har jag som tidigare berörts varit inviterad att tala 
vid ett tillfälle 2002 om Månadens föremål med genus i fokus. Här kan 
möjligen ytterligare något seminarium på temat ha hållits tidigare, men 
det har jag inte lyckats få fram uppgifter om. Nordiska museets forsk-
ningsseminarier för personalen är emellertid nedlagda sedan 2002. 
Däremot har Antikvariska avdelningen initierat406 en intern seminarie-
serie med sju seminarier under våren 2006, öppet för all personal på 
museet. Fokus har legat på mångkultur och aktuella projekt inom mu-
                                                     
403 Det enda exempel jag finner som utförts i Nordiska museets egen regi är Heurgren 
(1995) vid genomgång av Samdoks förteckning över publikationer, rapporter och artiklar 
från 1978–2003 från alla kulturhistoriska museer i Sverige. I förteckningen finns för övrigt 
bara ett fåtal bidrag från andra museer som av titeln att döma skulle kunna sägas ha anlagt 
någon form av genusperspektiv. 
404 Som dock inte publicerades av Nordiska museet utan getts ut i en enklare kopierad 
upplaga.
405 Dåvarande avdelningschef Barbro Bursell och intendent Karin Lövgren. 
406 På initiativ av intendent Eva Silvén. 
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seet. Inget har haft genus som tema, men planer på att eventuellt hålla 
ett sådant under hösten är under diskussion. 

 För att gå vidare till tidskrifter så har endast två nummer av Sam-
doks tidskrift sedan starten 1977 haft genus i fokus – nr 3/1994 och nr 
3–4/2003. Båda numren kan i sin enskildhet betraktas som genusfoku-
serade. I övrigt har jag bara funnit en kort artikel, två forskarkrönikor 
och några kortfattade anmälningar av externa publikationer på detta 
tema.407 Betraktat i organisationens och tidskriftens historia – varav 
genusteoretiska resonemang under i varje fall de senaste femton åren
skulle ha kunnat vara aktuellt att mer medvetet integrera – blir det
en försvinnande liten del, vilket gör att den i sin helhet snarare kan ses
som en tidskrift som endast undantagsvis anlagt genusaspekter.

Om vi går vidare och undersöker de genusfokuserade numrens in-
nehåll, så ger temanumret från 1994 fler exempel på samtidsdokumen-
tationer i museiregi med kvinno-/genusperspektiv än det som kom ut 
nio år senare.

Tre projekt med sådan inriktning redovisas i numret från 1994408

men bara ett av dem är förankrat på Nordiska museet och just detta 
projekt är utfört av en tillfälligt anställd person.409 I numret finns emel-
lertid exempel på ansatser till problematiseringar på detta tema i två 
andra artiklar skrivna av museets medarbetare410 – varav två av fast an-
ställd personal som fortfarande jobbar på museet. I artiklarna framträ-
der många alternativa könsskript, men här finns också exempel på tra-
ditionella representationer. Att det generellt sett råder en övervikt av 
stereotypa könsrepresentationer och en könsblindhet bland Samdok-
undersökningarna, understryker en artikel i detta nummer med tydlig 
genusfokusering, där en utvärdering redovisas av tidigare Samdokun-
dersökningar. Utvärderingen är gjord på Nordiska museets initiativ av 
en medarbetare, som dock sedan många år inte längre är knuten till 
museet. Artikeln visar att det råder en klar slagsida av studier på tradi-

                                                     
407 Genomgång av artiklar i register över Samdokbulletinen 1977–1996 och Samtid & mu-
seer 1997–2005 på www.nordiskamuseet.se/samdok. Artikeln är den tidigare nämnda av 
Ann-Katrin Wahss (2005:23) och krönikorna är skrivna av Maria Sjöberg (2002:16, 
2004:27). Bokanmälningar på detta tema finns i ett halvt dussin nummer.
408 Kaijser (1994:10–12), Heurgren (1994:12–15) och Wadensten (1994:16–17). 
409 Heurgren (1994:12–15). 
410 Silvén-Garnert (1994:3), Nordiska museet, Hammarlund-Larsson (1994:4–5 ), Nordis-
ka museet, Larsson (1994:19–20), Nordiska museet och Andersdotter (1994:20–22), Arbe-
tets museum. 
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tionellt manliga arbetsplatser och att undersökningarna som helhet be-
kräftar rådande stereotyper om manligt och kvinnligt.411

Temanumret från 2003 har däremot bara en artikel som handlar om 
ett forskningsprojekt med genusrelaterad inriktning. Den är emellertid 
inte skriven av någon på Nordiska museet. Däremot är artikelförfatta-
ren antagen till Nordiska museets forskarskola.412 Eftersom projektet 
verkar vara i sin början är genusproblematiseringar inte tydligt formule-
rade ännu och ansatser till alternativa genusskript inte markanta. Övri-
ga artiklar på temat är antingen skrivna av personer med hemvist inom 
universitetsvärlden413 och/eller presenterar externa aktörers initiativ i 
frågan.414 Avslutningsvis prövar museets professor Birgitta Svensson 
(2003) att ställa några öppna frågor om relationen kön och bevarande i 
en forskarkrönika. 

Den omfattande utveckling som skett inom genusvetenskaplig aka-
demisk forskning under de nio år som gått mellan det första och andra 
genusnumret, verkar alltså inte ha gett avtryck i museivärlden när det 
gäller dokumentation och insamling – alltså det som kommer att utgöra 
en väsentlig del i berättelser om vår tid i framtida utställningar. Det här 
verkar inte enbart gälla Nordiska museet, utan kulturhistoriska museer 
överlag.415 Detta skulle kunna vara ett resultat av en allmän neddrag-
ning på denna typ av verksamhet, men visar samtidigt att man faktiskt 
valt att inte problematisera sitt fält utifrån genusmedvetna synvinklar i 
de museiundersökningar och insamlingar som ändå utförts i senare tid. 

Båda temanumren börjar på sedvanligt sätt med några inledande ord 
från styresmannen för Nordiska museet.416 Ingen av ledarsidorna 
anknyter däremot till numrens tema, vilket indikerar att genusteorietisk 
kunskap inte haft en stadigt uttalad förankring i museets ledning vare 
sig 1994 eller 2003, vilket jag återkommer till. 

Bägge tidskrifterna antyder i sin helhet att dokumentation och/eller 
forskning på detta tema överlag tycks vara en bristvara inom den kul-
turhistoriska museisektorn och att den dessutom verkar ha minskat i 
omfattning sedan 1990-talets mitt. Att numren ändå producerats tyder 
                                                     
411 Bäckman (1994:6–9). 
412 Larsson (2003:4–7), Postmuseet. 
413 Meurling & Aronsson (2003:13–15), Grahn (2003 b:11–12). 
414 Ek-Nilsson (2003:16–17), Carlström (2003:8–10). 
415 Enligt kontakt med Eva Fägerborg, redaktör för det senare numret gick det inte att få in 
några artiklar i ämnet från några av landets Samdokanslutna museer. 
416 Agne Furingsten (1994), Christina Mattson (2003). 
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på att ett intresse för frågan ändå förefaller att finnas, även om det inte 
verkar ha fått ett allmänt genomslag. 

Sammantaget verkar det inte som att museet har varit den starkt dri-
vande och utvecklande kraft vare sig internt eller gentemot den övriga 
museivärlden när det gäller genusmedveten integrering, vilket skulle 
kunna förväntas med tanke på Nordiska museets central- och ansvars-
museiroll. Den vägledande och rådgivande funktionen som ansvarsmu-
seirollen innebär förfaller att ha innehållit något annat. Precis som när 
det gäller utställningsverksamheten är det bara ett fåtal av de personer 
som varit involverade i det genusintegrerade arbetet som fortfarande är 
knutna till museet och därmed också alltjämt kan ses som en befintlig 
kunskapsresurs inom detta område för museet. 

6.3.3. Föremål 
För att övergå till museets föremålssamling, så är det å ena sidan alltid 
möjligt att när de väl är insamlade anlägga genusperspektiv och kritiska 
genusaspekter på så gott som alla föremål. Å andra sidan finns det fö-
remål som på ett särskilt konkret och påtagligt sätt antingen kan syn-
liggöra ett potestasfyllt förtryck eller visa potentiabemängda alternativa 
former av femininiteter och maskuliniteter.  

Här tänker jag när det gäller att synliggöra ett reducerande förtryck 
på den förut nämnda väckarklockan, som visserligen för flickan sym-
boliserar att hon kommit igenom sina svåra upplevelser, men samtidigt 
bär på andra betydelser i form av sexualiserat våld. Till denna kategori 
skulle också kunna inräknas det enda föremål i sitt slag som samlats in 
under OCM-rubriken 837 Utomäktenskapliga förbindelser. Det är ett kysk-
hetsbälte som togs in i början av 1880-talet och förutom OCM-
klassifikationen systematiserats under den mer neurala Nm-klassen Per-
sonlig hygien/Preventivmedel. Det här är de enda föremål i kategorin potes-
tasfyllt förtryck jag funnit, men här finns sannolikt fler som likt väckar-
klockan döljer sig under intetsägande rubriker. 

När det gäller materiella minnen som skulle kunna visa positivt lad-
dade alternativa bilder av maskulinitet, så finns som nämnts t ex Carl
Gustaf Widlunds efterlämnade arkivmaterial som bl a berör hans homo-
sexuella läggning och relationer, men som är svårt att finna för den som
inte redan känner till dess innehåll och existens. Motsvarande förvärv av 
föremål eller arkivalier som tillhört lesbiska kvinnor har jag som antytts
tidigare däremot inte funnit.  
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När det annars gäller insamling av föremål som kritiskt synliggör kvin-
nors underordnade ställning eller berör kampen för kvinnors lika rät-
tigheter verkar detta inte heller ha varit särskilt vanligt förekomman-
de.417 De senast förvärvade föremålen på detta tema som jag återfinner 
vid sökning i databassystemet togs in 1954. Det är en samling från en 
och samma givare, Signe Bergman, med bland annat rösträttsmärken, 
rösträttsband, rösträttsalmanacka och en rösträttsdocka. De flesta av 
föremålen kommer från England och härrör från kampen för kvinnors 
rösträtt i början av 1900-talet. De förvärvades alltså av museet så sent 
som 1954, det vill säga först vid en tidpunkt när frågan om kvinnlig 
rösträtt sedan länge var avgjord både i England och i Sverige. Avsak-
naden av museiföremål länkade till avsnittet om kvinnorörelsen i den 
nämnda utställningen Framtidstro 1999, kan kanske förklaras av att det 
faktiskt inte existerar så många på detta tema i museets samlingar.  

Ovannämnda föremål är de enda jag finner som berör kvinnokamp 
eller kvinnors underordning, trots att jag prövat flera olika möjliga 
kombinationer i databassystemet. OCM-rubriken 562 Könsindelning sak-
nar till exempel helt föremål. En annan huvudämneskategori som skul-
le ha varit möjlig är OCM-klassen 89 Gender* – försedd med en stjärna 
– men den rubriken används inte alls på Nordiska museet. Nummer 89 
– utan stjärna – används här istället sedan länge till rubriken Folktro. De 
två nämnda är de enda ämneskategorier jag funnit som närmast skulle 
kunna motsvara temat. 

De ovan nämnda föremålen från den tidiga kvinnliga rösträttsrörel-
sen i England – de enda i sitt slag som existera på museet som det ver-
kar – är samlade under OCM-klassen 668 Politiska rörelser. Där samsas 
de med bland annat en kampanjnål från det av högern initierade Bon-
detåget 1914 – insamlad 1947 – Hiltler-kampanjmärken och hakkorsnål 
använda i 1930-talets Tyskland – införlivade 1989 – samt en rad av ar-
betarrörelsens första maj-märken och banderoller som använts under 
hela 1900-talet – men som mestadels tagits in under 1970-talet. Här 
finns även en del FNL-märken, banderoller och en insamlingsbössa. 
De flesta av dessa har samlats in 1984. Vietnam-kriget hade då varit av-
slutat sedan nio år tillbaka. Så sent som 1991 togs de nio första och 
enda Nej-tack-atomkraft-märkena in. Då hade den heta debatten kring 
detta ämne avklingat sedan flera decennier.  
                                                     
417 Jfr Hasted (1994:408) som lyfter fram bristerna i museisamlingar i den engelska kon-
texten och betonar att den som bara förlitar sig på dessa tenderar att reproducera stereoty-
per. Se även Grant (1994:416f) som betonar detsamma i kanadensisk museimiljö. 
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Avsaknaden av aktualitet när det gäller insamlingen av föremål som det 
stått strid om, skulle kunna förstås i ljuset av att det alltid är svårt att se 
sin egen samtid och de viktiga strömningar som pågår i nuet. Sannolikt 
kan detta vara ett skäl till att museets samlingar ser ut som de gör, men 
det stämmer samtidigt till eftertanke när så vitt jag kunnat finna inget 
särskilt samlats in från vare sig den svenska kvinnliga rösträttskampen 
eller från 60- och 70-talets kvinnorörelser, alla historiskt viktiga sociala 
rörelser vars arbete lett fram till en mängd viktiga förbättringar för 
kvinnors villkor.418

Det mesta under OCM-rubriken Sociala rörelser inklusive förvärvet av 
föremål från kampen för kvinnlig rösträtt illustrerar än en gång Bo G 
Nilssons iakttagelse att museet varit benäget att införliva tidigare om-
stridda områden först sedan kampen avgjorts (Nilsson 1996:86). Att 
museet i stort tycks sakna föremål som explicit berör kvinnorörelsens 
historia och i så liten utsträckning i övrigt integrerat genusmedvetna 
aspekter och perspektiv i sin verksamhet skulle utifrån denna tolkning 
kunna förstås mot bakgrund av att detta är en kamp som ännu inte är 
avgjord. Kvinnor är fortfarande generellt underordnade män politiskt, 
ekonomiskt, symboliskt och individuellt (se t ex SCB 2002, 2004 och 
Gemzöe 2002:16–20).  

Sett i det stora hela kan alltså endast en liten del av Nordiska muse-
ets verksamhet – utställningar, publikationer, föremålsinsamling och 
övrig verksamhet – sägas ha ägnats åt medveten genusintegrering. 
Långa perioder tycks ofta ha förflutit mellan insatserna.419 Förhand-
lingar om betydelser har visserligen förts av vissa anställda, men flerta-
let av dessa arbetar inte längre kvar på museet idag, vilket understryker 
att denna typ av kunskap inte prioriterats av museet. Generellt sett fö-
refaller det som att frågan har varit – och fortfarande är – alltför kon-
troversiell och museet tycks för det mesta antingen ha närmat sig den 
med största försiktighet eller lämnat den därhän. Utifrån detta perspek-
tiv blir det därför också mer förståeligt att de redan uppritade kartorna 
är de som flitigast återanvänt. De där Kvinnan länkas till narrativ om 
                                                     
418 Jfr även Ambjörnsson m fl (1969:4), som diskuterar ett dåtida exempel från Nordiska 
museet där föremål saknades i samlingarna som kunde visa vad en snickare hade råd att 
köpa på 1920-talet. Däremot visades saker från samma tid som en officer kunde införskaffa, 
eftersom sådana föremål tidigare förvärvats av museet.  
419 Jfr Hasted (1994:397f) som lyfter fram att tillfälliga insatser på museer i England för 
att lyfta fram representationer av etniska minoritetsgrupper, inte visat sig ha någon inverkan 
på museernas långsiktiga verksamhet med samlingar och permanenta utställningar i stort. 
Detta understryker vikten av långsiktig och stabil kunskapsuppbyggnad. 
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hemmet – den Andra av den Samme – och Mannen till offentlighe-
ten – den Samme – precis som genusskripten i Månadens föremål indi-
kerar och som återfinns reproducerade i utställningen Hästen. Den 
skevhet som de mer detaljerade analyserna i tidigare kapitel ger uttryck 
för, verkar alltså inte helt bero på urvalet eller slumpens inverkan, utan 
tycks vara en del av ett större mönster. 

Men trots att den gjorda analysen utifrån genusteoretisk synvinkel 
inte är särskilt upplyftande, så finns det öppningar mot ett mer genom-
arbetat genusmedvetet gestaltande, som de ovan berörda fotoutställ-
ningarna och Mah-Jong-utställningen visar och som även en del övrig 
verksamhet ger prov på. Även om flertalet av dessa produkter inte hu-
vudsakligen är gjorda i Nordiska museets egen regi, så har de ändå fö-
revisats eller försiggått där eller publicerats i museet namn och har 
därmed blivit en del av museets representation utåt. Men att på allvar 
låta genusteoretisk kunskap bli en självklar och integrerad del i den 
vardagliga museiverksamheten, verkar än så länge vara tämligen avläg-
set.

På ett plan kan detta förhållande förstås som uttryck för den allmän-
na dominans som ett fallogocentriskt ordnat tänkande verkar ha i sam-
hället i stort. Men det kan inte vara hela förklaringen eftersom det gäll-
er alla institutioner lika mycket. Trots allt framstår tydliga skillnader 
mellan exemplen från Nordiska museet och Riksutställningar. Ett sätt 
att förstå skillnaden är att se till institutionernas sätt att organisera arbe-
tet. I det följande kommer jag därför att göra en detaljbelysande jämfö-
relse av några moment i de två institutionernas arbetsorganisation. 

6.4. Arbetsorganisation 
Ett sätt att tolka de institutionella skillnaderna att integrera genusmed-
vetet tänkande i sin verksamhet som kommit till uttryck kan vara att 
jämföra hur de två institutionerna organiserat sitt arbete runt de två 
produktionerna Hästen respektive Mah-Jong, som båda explicit haft am-
bitionen att integrera genusmedvetna ansatser, till skillnad från de 
andra tidigare grundligt analyserade exemplen.

6.4.1. Projektbeskrivning och synopsis 
Inledningsvis vill jag närmare betrakta två dokument som kan belysa 
något av arbetets skilda organisation på Nordiska museet och på Riks-
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utställningar. Dokumentet som ligger till grund för utställningsproduk-
tionen Hästen kallas synopsis och motsvarande handling för Mah-Jong
har namnet projektbeskrivning, vilket jag redan varit inne på i förra ka-
pitlet.420

Trots skilda benämningar liknar de båda dokumenten varandra ge-
nom att de har formulerats i ett skede då det i stora drag börjat klarna 
kring frågor om hur respektive utställning ska byggas upp och vad den 
syftar till. Skrivningarna anger med andra ord ramarna för den kom-
mande utställningen. Fast dokumenten därutöver innehåller många 
gemensamma delar, som särskilda avsnitt för bakgrund, syfte, metod 
och innehåll, så skiljer de sig åt på flera avgörande punkter, vilket jag 
uppfattar beror på att de producerats inom två helt skilda institutioner, 
med olika arbetssätt, organisation och motivation. 

Skillnaden mellan dokumentens innehåll är främst att Hästen vad
gäller textomfånget är mycket mer fylligt och här finns bilder inlagda. 
Dokumentet består av hela tolv textsidor. Hästens synopsis är en pro-
dukt som formulerats individuellt på ett relativt fritt sätt till just det här 
specifika projektet. Riksutställningars projektbeskrivning är tvåsidig 
och som framgått förut en betydligt stramare produkt med redan satta 
rubriker, som i stort följer ett visst mönster från utställning till utställ-
ning. Bilder saknas och vid en första anblick liknar det ett formulär mer 
än en berättelse. Även om dessa rubriker successivt utvecklats och för-
ändrats genom åren, så framstår det som resultat av en medvetet riktad 
vilja som omfattar hela institutionen och inte bara en speciell produk-
tion. Rubrikerna kan ses som återkommande obligatoriska moment 
som alla produktioner ska passera igenom, med viss modifikation ge-
nom åren. 

Textomfånget till det redovisade materialet till Hästen är alltså förhål-
landevis stort, men medför samtidigt att det är svåröverskådligt och ger 
intryck av att vara en samling historiskt ”sanna fakta” som ackumule-
rats. Citat ur böcker, referenser och listor med uppräkningar med 
namngivna kända personer, företrädesvis män, som kan knytas till häs-
tar belyser detta. Den intertextuella relationen är alltså här en annan än 
den som tidigare visats finns i Mah-Jong-utställningen. Det är med andra 
ord inte en reflexiv intertextualitet som appliceras. Den skulle snarare 
kunna ses som en form av intertextualitet som speglar en positivistisk 
                                                     
420 Dokumentens terminologi verkar variera lite från produktion till produktion på Nordis-
ka museet. I vissa andra utställningar kallas liknande dokument t ex utställningsmanus. På 
Riksutställningar verkar det mer regelbundet benämnas projektbeskrivning. 
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kunskapssyn. Här används intertextuella referenser och citat på ett för-
hållandevis enkelriktat sätt, där funktionen framför allt verkar vara hi-
storiska bevis och belägg för att något inträffat eller sagts ”förr i tiden”.

Det är inte helt enkelt att se vad som egentligen är tänkt att vara i 
fokus i utställningen Hästen. Skrivningen förefaller att vilja greppa allt, i 
likhet med föreställningen om en universell kunskapstradition – vilket 
förut nämnts är ett i grunden lika hopplöst som ouppnåeligt kunskaps-
anspråk med gudsliknande ambitioner, som Haraway varnar för 
(1991:189).

Utställningsprojektet Hästen verkar sammanfattningsvis ha haft en 
friare arbetsform som naturligtvis öppnar upp för många möjligheter, 
men som på samma gång gör det hela oprecist och individuellt oriente-
rat, vilket kan medföra att vissa aspekter helt enkelt glöms eller priori-
teras bort. Verktyg i form av t ex obligatoriska rubriker som befordrat 
en reflexivitet och befrämjat kunskapssituering hade istället varit ett 
möjligt arbetssätt att välja.421

Redan i dessa dokument kan alltså två skilda sätt att lägga upp och 
utforma arbetet iakttas, knutet till respektive institution. Ett mer indi-
viduellt och obundet och det andra mer reglerat.

6.4.2. Genus och jämställdhet 
I de ovan berörda dokumenten finns två rubriker som är speciellt in-
tressanta att jämföra. Det är den rubriken som i Mah-Jongs projektbe-
skrivning kallas ”Jämställdhet” – som jag alltså delvis redan varit inne på 
– och som i Hästens utställningssynopsis fått namnet ”Genus”.

Riksutställningars jämställdhetsrubrik är, som tidigare sagts, något 
som deras samtliga utställningar måste relateras till. Eftersom sätten att 
skriva utställningssynopsis däremot inte formaliserats på samma sätt på 
Nordiska museet, är ”Genus” inte en rubrik som alltid återfinns i insti-
tutionens utställningsmanus. Den existerar i det här fallet därför att 
detta varit en ingång som funnits med i diskussionerna kring denna ut-
ställning sen tidig start och även därefter ansett som väsentlig att lyfta 
fram. Andra utställningar på Nordiska museet behöver alltså inte med 
automatik befatta sig med frågan, vilket till exempel återspeglas i Måna-
dens föremål.

                                                     
421 Jfr Ahlséns, Bergs & Bergs (2005:177) kommentar om brist på relevanta redskap för 
att systematisera kunskap.  
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Innehållsmässigt skiljer sig texterna under den här rubriken också åt. 
Genustexten i Hästens synopsis är uppdelad i två dualistiskt ordnade de-
lar – vilket sammanfaller med den tidigare visade dualistiska tråd som 
varit vägledande för produktionen och som i utställningen symboliseras 
av lokan. En textdel under denna rubrik i synopsen har reserverats för 
män och en annan för kvinnor. Männens relation till hästen beskrivs 
här genom färdigformulerade påståenden, där hästens stora ekonomis-
ka betydelse fastslås och några mer detaljerade frågor därutöver ställs, 
varav de flesta får svar i texten. Kvinnors relation ges inte ens hälften 
så stort utrymme och texten består där utav frågor utan svar och några 
stolpar, där både damsadeln och bröllopsridning finns med redan på 
det här stadiet.422 Det här kan ses som ett konkret uttryck för att ut-
ställningsgruppen vet mer om mäns relation till hästen än kvinnors. 
Men att det feminint länkade marginaliseras, medan det maskulint 
konnoterade prioriteras, följer en ordning som samtidigt ger form åt ett 
fallogocentriskt tankesätt.423 Inget explicit maktperspektiv mellan 
männens och kvinnornas sfärer finns explicit uttryckt – vilket också 
återspeglas i utställningen – utan texten består mer av ett uppräknande 
av stereotypt manliga relationer till hästen och mestadels öppna und-
ringar över kvinnliga.

Man skulle kunna tänka sig att rubriken ”Genus” vore väl så givande 
som rubriken ”Jämställdhet”. Som nämndes i förra kapitlet kan jäm-
ställdhet enligt ett sätt att se sägas fokusera mer på frågor om könsför-
delning och makt, medan genus kan ses som ett vidare begrepp som 
innefattar även kritiska frågor om könskonstruktion och frågor kring 
heteronormativitet och maskulinitet (Thurén 2003:17f).

Men uppdelningen av texten under genusrubriken i Hästens synopsis, 
antyder inte på något sätt att ett fördjupat resonemang kring dessa 
aspekter förts.424 Den ytliga sorteringen på kön liknar mer ett problem 
                                                     
422 Därutöver består texten som handlar om kvinnors relation till hästen till största delen 
av ett citat om hästflickan som kentaur ur boken Över alla hinder (Hedén, Matthis & Milles 
2000). Som tidigare visats behandlas inte denna aspekt  i själva utställningen. 
423 Detta går som redan åskådliggjorts igen i utställningen Hästen, såväl som i Månadens 
föremål. Denna logik tas också upp av Eilean Hooper-Greenhill i relation till the National 
Gallery i London (2000:33). 
424 Inte heller i ljuset av de minnesanteckningar och mötesprotokoll jag tagit del av syns 
spår av några fördjupade resonemang om detta. Även här dominerar uppräknandet och 
uppdelandet av kvinnors och mäns relationer till hästen som separata företeelser. Här är det 
också tydligt att genusperspektiv framför allt uppfattas i singularis, genom att benämnas 
”Genusperspektivet” (min kursivering). Se t ex Hästen-utställningens mötesanteckning 
2002 09 23. Fokus i mötesanteckningarna under rubriken genus är vidare riktat särskilt på 
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som genusbegreppet ofta behäftas med när det förs in i vardagssam-
manhang utanför akademin, vilket Britt-Marie Thurén tar upp i sin 
rapport till Vetenskapsrådet. Hon pekar på att det då många gånger blir 
mer eller mindre synonymt med ”kvinnor” (Thurén 2003:15, jfr även 
Rosenberg 2000:121).  

I utställningssynopsis för Hästen handlar genus visserligen inte bara 
om kvinnor, utan även om män som också placerats under denna ru-
brik. Men här saknas en genusmedvetet artikulerad kunskap om att ge-
nusintegrering handlar om ett explicit ifrågasättande av en ojämlik 
könsmaktordning och att det som betraktas som kvinnligt och manligt 
är en konstruktion. Det resulterar i en relativt enkel registrering, upp-
delning och sortering på kön. Skrivningen under Riksutställningars ru-
brik är visserligen längdmässigt betydligt kortare än Hästens, men den 
korta texten fokuserar ändå trots sitt begränsade omfång både på 
maktaspekter och lyfter fram Mah-Jong-kvinnorna som exempel på ett 
alternativt skapande av kön.425

Skrivningen under Riksutställningars jämställdhetsrubrik skulle, som 
förut omnämnts, med fördel kunnat utvecklas och preciseras mycket 
mer och därtill kunna vidgas med hjälp av just ett genusbegrepp.426

Men än en gång förtjänar det att understrykas att en oerhört viktig del 
vid en sådan utvidgning är att i så fall noggrant klarlägga innebörden i 
det eller de genusbegrepp man avser att anlägga, annars är risken stor 
att genusbegreppet blir ett lika otydligt, urvattnat och trubbigt instru-
ment som i Hästen. Precis som för alla andra verktyg gäller det även i 
detta sammanhang att ge begreppen skärpa, för att de alls ska kunna bli 
användbara. Ett oskarpt genusbegrepp är i princip lika användbart som 
en slö lie – det vill säga inte alls eller möjligen som prydnad. 

Återigen blir betydelsen av kunskapssituering i Haraways bemärkelse 
viktig. De begrepp och perspektiv som ska integreras i en utställning – 
eller annan verksamhet – måste klargöras och förankras både teoretiskt 

                                                                                                                         
kvinnornas och flickornas hästrelation. Genus blir alltså i en sådan skrivning liktydigt med 
det som har med kvinnor och flickor att göra, medan det maskulint kodade lämnas opro-
blematiserat, vilket medför att de asymmetriska maktaspekterna lätt försvinner. Se t ex Mö-
tesanteckningar 2002 11 06. 
425 Förutom att utställningens innehållsmässiga relation till jämställdhet beskrivs, så beak-
tas under denna rubrik även den könsmässiga arbetsfördelningen i arbetslaget som produce-
rar utställningen. Den har varit jämn, vilket även Nordiska museets projektgrupp var även 
om detta inte lyfts fram i utställningssynopsis eller något annat dokument jag tagit del av. 
426 Och som också tidigare nämnts vore det sannolikt lika fruktbart att även inkludera spe-
ciella rubriker för t ex klass, etnicitet, nationalitet och sexuell läggning. 
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och empiriskt innan de appliceras, annars riskerar de att fungera som 
påklistrade lappar utan något särskilt innehåll. En illusion av rationalitet 
och objektivitet förs fram. I ljuset av detta blir det tydligt att förståelsen 
av och kunskapen om genusvetenskaplig teoribildning torde vara en 
avgörande faktor för om genusintegrering sker i en utställning eller 
inte.

6.4.3. Tidsram och kontinuitet  
Även andra institutionellt betingade omständigheter än de ovan be-
skrivna har sannolikt påverkat de stora skillnader som kan iakttas mel-
lan Hästen och Mah-Jong. Som visades i förra kapitlet hade Mah-Jong nio 
och en halv månad på sig från första protokollförda mötet tills dess 
ramarna var satta och projektbeskrivningen kunde skrivas. Detta kan 
jämföras med en och en halv månad som Hästen hade till sitt förfogan-
de för samma arbetsuppgift. Under mycket kort tid skulle ett gäng som 
inte tidigare arbetat tillsammans producera en synopsis och därefter 
själva utställningen. Totalt hade projektgruppen för Hästen åtta måna-
der från första mötet till färdig produkt. Motsvarande tid för Mah-Jong 
är ett år och sex månader, vilket är dubbelt så lång tid.

Visserligen hade tanken på en hästutställning funnits sedan länge på 
Nordiska museet och olika mer eller mindre utarbetade textförslag 
fanns utarbetade sedan tidigare, men ingen av dem som formulerat 
dessa tidiga förslag kom att ingå i den slutgiltiga projektgruppen för 
Hästen och slutgiltigt synopsis för Hästen bygger inte i nämnvärd ut-
sträckning på de tidiga versionerna. När det gäller Mah-Jong-
produktionen verkar däremot de flesta som finns omnämnda i det för-
sta protokollförda mötet också finnas med hela vägen genom produk-
tionen. Det har alltså funnits en mycket större personanknuten konti-
nuitet i Mah-Jongs projektgrupp än Hästens.

Mah-Jong har alltså tilldelats mycket längre projekttid och möjlighet 
har därmed skapats för projektgruppen att bli ett väl sammansvetsat 
gäng. Detta har också medfört att målformuleringen och ramarna inte 
satts lika snabbt som i Hästen. Tankar som tog fart vid det första mötet 
fick naturligtvis med detta arbetssätt helt andra förutsättningar att ta 
form.

Som visades i kapitel 3, som behandlade Månadens föremål, verkar 
även denna produktion ha omgärdats av tidspress och tycks vara en ar-
betsuppgift som förväntas bli utförd vid sidan av allt annat. De perso-
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ner som tilldelas detta uppdrag ger intryck av att ha varierat under 
årens lopp, även om en förhållandevis fast arbetsgrupp numera förefal-
ler ha skapats. 

Den extrema tidspress som verkar ha varit inbyggd i de sistnämnda 
produktionerna borgar naturligtvis för att de stereotyper som redan 
finns till hands i det musealt kulturellt imaginära också blir de som 
speglas i de färdiga produkterna, vilket också skett. Saknas fördjupad 
kunskap om teoretiska perspektiv – som t ex genusvetenskapliga – 
bland dem som ingår i en projektgrupp,427 kan det bli svårt att finna 
alternativa representationer att gestalta. Finns det dessutom inte heller 
tid att läsa in sig på, lära sig få syn på eller finna det som saknas, blir 
det också sannolikt en omöjlighet att skapa representationer som går 
emot de allmänna lättillgängliga klichéerna. De ansatser till feministiska 
figurationer som ändå finns i utställningen Hästen måste i relation till de 
villkor den producerades under trots allt ses som en prestation.  

Men alldeles oavsett tidspress och brist på kontinuitet, så verkar den 
arbetsmetod som tillämpats i Mah-Jong-produktionen ha varit mera gi-
vande. Trots att Mah-Jongs projektbeskrivning till det yttre ger intryck 
av att vara formell och förhållandevis fast, vilket skulle ha kunnat färga 
av sig även på produktionsprocessen och den färdiga produkten, så fö-
refaller detta inte alls att ha varit fallet. Tvärtom ger arbetsgången in-
tryck av att kontinuerligt ha varit fylld av ett explicit frågande och le-
tande och en beredvillighet till omprövning, något som tycks ha öpp-
nat upp och berikat den på ett helt annat sätt än Hästen. Även om tiden 
är knapp och de yttre förutsättningarna inte de mest gynnsamma, indi-
kerar det ovan sagda att det är viktigt att så länge som möjligt försöka 
ha ett reflexivt och öppet arbetssätt.

6.4.4. Institutionsledning och brist på externa aktörer 
En annan omständighet som verkar skilja verksamheten på Nordiska 
museet och Riksutställningar från varandra är graden av engagemang 
från ledningens sida. När det gäller Riksutställningar ger ledningens en-

                                                     
427 Bara en av dem som ingick i projektgruppen för Hästen förefaller att i sin utbildning ha 
läst genusvetenskap. Det var den tillfälligt anställda projektassistent som just avslutat sin 
utbildning där genus ingått. Att som ung och nyutbildad få tillfälle att förmedla sin kunskap 
och få gehör för densamma hos en samling erfarna kollegor är sannolikt inte en lätt uppgift 
hur stor kunskap man än har.  
Av dem som ingår i arbetsgruppen för Månadens föremål har mig veterligen ingen doku-
menterad genusvetenskaplig kompetens. 
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gagemang intryck av att ha tagits på största allvar av museets ledning 
och inte minst av dess generaldirektör Ann Folin, som visades i förra 
kapitlet.

Motsvarande engagemang från ledningshåll förefaller svårt att urskil-
ja på Nordiska museet genom åren, vilket bl a kan sägas återspeglas i 
att mycket lite tas upp som explicit synliggör detta i verksamhetsberät-
telser.428 De kopplingar med genusaspekter och genusperspektiv som 
gjorts där förefaller förhållandevis ofta ha initierats och genomförts av 
enskilda museianställda med personligt intresse för frågan och mera 
sällan vara uppifrån förespråkade. Genusansatserna som lyfts fram i 
verksamhetsberättelserna tycks därutöver också stundom vara långsök-
ta.429 Ledningens närmast konstanta ointresse för de här frågorna 
speglas också i den tidigare gjorda genomgången av det förhållandevis 
blygsamma antal egenproducerade verksamheter museet totalt sett 
tycks ha genomfört där genusaspekter i någon form integrerats. Men 
inte bara detta magra numerära resultat understryker museiledningens 
svala intresse för frågan, utan – på några få undantag när – även den 
bristande förmåga museet genom åren visat när det gäller att ta vara på, 
behålla och värna om personal med en särskilt genuskompetent pro-
fil.430 Som förut visats är det endast ett fåtal av de personer som tidiga-
re visat prov på ett integrerat genusmedvetet tänkande som arbetar 
kvar på museet idag. Vissa av dem har dessutom fått helt andra arbets-
uppgifter. Av dem som inte finns kvar har en del lämnat museet för 
mer attraktiva arbeten, medan andra har fått gå på grund av arbetsbrist. 

                                                     
428 Genomgång av verksamhetsberättelser för år 1995 till 2005. 
429 Se t ex skrivning: ”Plastföremål, som ger ett brett perspektiv på kön, klass, kulturell 
bakgrund och generation, är en stor del av museets nyförvärv” (Stiftelsen Nordiska muse-
et, Årsredovisning 2000:14). I denna skrivning verkar platsföremålen i sig betraktas som 
bärare av perspektiv, men perspektiv brukar vanligen vara något som aktivt anläggs på nå-
got – t ex att en insamling görs utifrån ett från början utarbetat och uttalat perspektiv eller 
att man i efterhand aktivt väljer att anlägga ett visst perspektiv på det man samlat in – och 
inte något som föremålen i sig kan förväntas ge, som den här formuleringen ger intryck av. 
Vare sig ett köns-, klass-, etnicitets- eller generationsperspektiv ligger och väntar på att bli 
upptäckt på en hylla i ett magasin. Däremot skulle som tidigare antytts vissa föremål kunna 
sägas tydliggöra potestasbemängda platser och situationer för förtryck och/eller visa tydliga 
potentiabemängda feministiska figurationer. Om och i så fall hur platsföremålen skulle 
kunna sägas utgöra sådana exempel utreds aldrig i texten. Det är ett medvetet och aktivt val 
som den museitjänstemannen gör eller väljer att inte göra. Det här kan kanske tyckas som 
en petig och orättmätig anmärkning, men den exemplifierar en oskarp begreppsanvändning.  
430 Se även Carlström (2003:13) där vikten av att museerna värnar om den kompetens som 
finns framkom vid en träff med museianställda som anordnades av Arbetsgruppen för ge-
nusfrågor i museer. 
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Genuskompetens verkar alltså inte ha varit avgörande för om en tillfäl-
lig anställning omvandlats till fast eller en fast anställd fått jobba kvar 
vid permitteringar. Även om det senare delvis är en följd av de stora 
allmänna nedskärningar museet gjort under senare delen av 1990-talet 
och framåt, så tydliggör det samtidigt att museiledningen inte särskilt 
prioriterat genusvetenskaplig kunskap. En sådan nedprioritering kan bli 
särskilt problematisk med tanke på att genusvetenskap inte självklart 
ingått i den utbildning som flertalet anställda besitter.431 I ljuset av att 
flera av det fåtal anställda som trots allt haft denna kunskap inte längre 
är anställda på museet, minskar naturligtvis möjligheterna till att kunna 
integrera könsmaktsperspektiv i verksamheten. Det är en kunskap som 
museet i viss mån ger intryck av att ha idkat självdränering av. 

Ett mer konkret exempel på ledningens ointresse och/eller kun-
skapsbrist är t ex den förut nämnda frånvaron av anknytning till någon 
form av explicit uttalad genusaspekt eller genusperspektiv i styresmän-
nens ledare till de temanummer av Samdoks tidskrift (1994 och 2003). 
som annars uteslutande handlar om detta ämne. Ingen av styresmän-
nen relaterar tydligt till detta tema i sina ledarartiklar. Detta verkar där-
emot annars vara näst intill regel i temanummer, vilket en genomgång 
av ett slumpvis urval av andra nummer av samma tidskrift visar.432 Just
genustemat verkar däremot i ingetdera fallet ha gett upphov till egna 
ämnesspecifika associationer. 

Den omständighet att Nordiska museet har en i museisammanhang 
mycket unik akademisk anknytning, med såväl den Hallwylska profes-
suren som Nordiska museets forskarskola – vilken till och med bär 
museets namn – verkar inte heller ha ökat tillfällena till genusinterge-
ring i museets vardagliga arbete. Vare sig verksamheten i forskarsko-
lans regi eller professuren tycks överlag under den undersökta perioden 
ha varit nämnvärt knuten till Nordiska museets löpande inre eller yttre 
samla-vårda-visa-arbete och ingen av museets anställda har heller be-
retts plats på forskarskolan.433 Både forskarskolan och professuren 
                                                     
431 Detta gäller inte bara Nordiska museet, utan är ett generellt problem. Ämnet existerade 
inte vid den tidpunkt många genomgick sin utbildning och är fortfarande inte en självklar-
het (Ds 2003:61:s 39–43). Idag existerar mycket begränsade möjligheter att få kompetens-
utveckling i detta ämne inom tjänsten för museianställda.  
432 Se t ex Samtid & museer nr 4/1997, nr 1/1999, nr 2/1999, nr 1–2/2003, nr 1–2/2004, nr 
1/2005 och nr 2/2005. 
433 Detta bekräftas av flera museianställda. Även Nordiska museets professor Birgitta 
Svensson gav uttryck för detsamma i sitt svar på en direkt fråga om detta vid ett seminari-
um om museer och forskning på Nobelmuseet 2005 04 18. 
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verkar vara två funktioner som förefaller placerade vid sidan av den 
ordinarie museigärningen och ha en mer externt prioriterad riktning.  

Något som skulle kunna antyda att museiledningen ändå haft en all-
varligt menad vilja att integrera genusmedvetna perspektiv och aspekter 
i verksamheten är en utnämning av en genusansvarig som omtalas för-
sta gången i museets årsredovisning för år 2001. Här anges inte bara att 
ett, utan två nya ansvarsområden har etablerats i museet och att ansva-
riga utsetts. En av de utsedda ska ansvara för kunskapsområdet ”Kul-
turmöten – mångkulturalism” och den andra för ”Hem, familj och genus”.
Noteras kan att genusproblematisering återigen blir något som själv-
klart länkas till hem och familj, men verkar alltså trots allt ha kommit 
upp på agendan i detta skede. Enligt ordalydelsen i årsredovisningen 
framstår det alltså som om de ansvariga personerna redan har utsetts 
och börjat sitt värv. Samma formulering återkommer även i de nästföl-
jande årsredovisningarna inklusive den senaste (2001:30; 2002:30; 
2003:34; 2004:33 och 2005:36).  

När jag hösten år 2004 försöker få reda på vem som har ansvar för 
dessa frågor, finner jag på museets hemsida mycket riktigt att en ansva-
rig för mångfaldsområdet tillsatts – precis som indikerats i årsredovis-
ningen – och ännu ett år senare har ytterligare en person knutits till 
detta ansvarsområde.434 Däremot saknas ansvarig för genusfrågor trots 
att det alltså redan skulle finnas en sådan person utsedd för flera år se-
dan enligt årsredovisningens formulering. När jag undersöker frågan 
vidare visar sig telefonväxeln inte ha några anteckningar om att det 
skulle finnas någon sådan person på museet. Vid förfrågningar bland 
museipersonalen har ingen vare sig hört talas om detta eller ens lagt 
märke till att det kontinuerligt omnämnts i årsredovisningen.

Avsaknaden av genusansvarig kan antingen förstås som att frågan 
tappats bort och glömts någonstans på vägen eller att museet i hög 
grad saknar relevant kunskap inom detta område bland sina nuvarande 
anställda och därför inte kunnat tillsätta någon ansvarig. Oavsett detta 
blir det från ledningens sida inget annat än en räcka med tomma ord, 
ett retoriskt grepp utan innehåll.

När det gäller avsaknaden av genusansvarig kan en parallell till detta 
skönjas i Samdoksammanhang. En särskild permanent arbetsgrupp för 
frågor om mångfald – den s k Kulturmötesgruppen – inrättades redan 

                                                     
434 Den ena har enligt uppgift ett mer generellt ansvar för frågorna och den andra ett 
särskilt föremålsansvar för de föremål som kan räknas in här. 
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1993. Den har till uppgift att sprida denna kunskap till alla andra grup-
per. Det har funnits förslag på att bilda en liknande grupp med inrikt-
ning på genusfrågor, men detta har av olika skäl aldrig förverkligats, 
utan genus förvandlades till ett av många synsätt som ska beaktas. Som 
tidigare berörts har det inte lett till att särskilt många Samdokunder-
sökningar med den inriktningen genomförts.435

Att museet tillsatt två personer som ansvarar för minoritets- och 
mångfaldsfrågor på museet är naturligtvis positivt, även om synliga re-
sultat av detta ännu inte förefaller att ha gett tydliga avtryck på de 
publika representationerna. Samtidigt som exemplet antyder ett ökande 
intresse för dessa spörsmål, belyser det också att frågor om genus tycks 
ha svårare att få gehör. 

Alla dessa exempel indikerar tillsammans att frågan inte prioriterats 
och den kan heller inte sägas att nämnvärt ha beaktats av museets led-
ning. Det kan vara ett sätt att förstå varför så lite gjorts på museet i 
denna fråga genom åren. 

Värt att reflektera över är att Nordiska museets styresman under se-
nare år varit kvinna och att flertalet av de ledande chefspositionerna på 
museet ofta företrätts av kvinnor. Därtill är flertalet av de anställda på 
museet kvinnor. Detta tydliggör att den feminina biologiska könstillhö-
righeten inte nödvändigtvis och med automatik innebär att genusper-
spektiv beaktas. Visserligen kan många kvinnor på ett allmänt plan sä-
gas dela erfarenheten av att vara samhälleligt underordnade (se t ex 
SCB 2004) och därtill kanske även på det personliga planet kan ha stör-
re erfarenhet av förtryck än många män och därför möjligen skulle 
kunna förväntas vara mer benägna att anlägga ett genusmedvetet för-
hållningssätt i sin verksamhet. Det här resonemanget har emellertid 
många sidor som är för omfattande att till fyllest utreda här – t ex att 
                                                     
435 Se de hittills genomförda rapporterna om vad som samlats och dokumenterats i Sam-
doks namn www.nordiskamuseet.se/samdok
Att döma av de rapporter där några olika museer utvärderat sina egna samtidsundersök-
ningar, förefaller det i några fall ha funnits med ett partiellt genusperspektiv i de genomför-
da undersökningarna, vilket kanske snarare är att betrakta som studier med genusaspekt 
överfört till den tentativa modellen ovan. I sämsta fall verkar genusperspektiv ha likställts 
med kvinnor och kvinnligt liv, så som det i en av rapporterna ansågs ligga utanför ämnet att 
anlägga genusperspektiv eftersom det som studerats var maskulint kodade fält. Se framför 
allt Thurén (2003:15) för mera om svårigheten att föra över genusterminologin till nya 
områden Se även Rosenberg (2000:121) som också berör denna problematik. Rapporterna 
har utförts av Eskilstuna museer, Jönköpings läns museum, Kulturen i Lund, 
Mångkulturellt centrum i Botkyrka, Norrbottens museum i Luleå, Sjöhistoriska museet i 
Stockholm, Torekällbergets museum i Södertälje och Upplands museum i Uppsala.
Se www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=883
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det är svårt att bryta ett tankesätt som länge varit traditionellt rådande i 
en patriarkalt laddad miljö; att det ofta inte är lätt för den som är un-
derordnad att se och erkänna sitt eget förtryck m m – men ovanståen-
de exempel synliggör också att förmågan att ha ett genusmedvetet ar-
betssätt på ett påtagligt sätt även hänger samman med tillgång till kun-
skap i ämnet. 

Att chefspersoners inställning är betydelsefull för genusintegrering 
understryks i exemplet med Riksutställningar, men det verkar även 
överlag gälla för införlivandet av många andra perspektiv. Det visar 
studien Tid för mångfald som behandlar statligt finansierade kulturinstitu-
tioners förhållningssätt till etnisk och kulturell mångfald (Pripp, Plisch 
& Printz Werner 2004).436 I denna skrift belyses särskilt frågan om 
chefernas betydelse för representationen av etnisk och kulturell mång-
fald i organisationer, men chefernas inställning, engagemang och kun-
skap torde sannolikt även ha betydelse för utformningen av såväl kul-
turprodukterna i sig som benägenhet att integrera andra perspektiv, 
som genus. Om detta inte är en viktig fråga för ledningen, så blir det 
inte heller ett aktivt val utan slumpen tenderar att avgöra om en medar-
betare med denna kompetens knyts till en institution eller inte. Och om 
så ändå skulle ske är det sannolikt mycket svårt att få gehör för ett 
synsätt som inte delas av cheferna (Se även t ex Carlström 2003:9).

Ytterligare ett sätt att förstå varför genusmedvetet formade ansatser 
verkar ha svårare att komma till tals på Nordiska museet än frågor om 
mångfald, skulle kunna ses i ljuset av Mångkulturellt centrum i Botkyr-
ka. Detta är en institution som i många år samarbetat med bland annat 
museer kring frågor om mångfald på en mängd olika sätt. Det gör att 
den frågan haft helt andra möjligheter att bli inarbetad och accepterad 
– vilket tillsäkringen av två ansvariga för minoritets och mångfaldsfrå-
gor på Nordiska museet skulle kunna ses som uttryck för437 – även om 
vägen till större medvetenhet är lång också när det gäller detta område. 
Ännu så länge saknas en motsvarande institution för integrering av ge-

                                                     
436 Jfr Hasted (1994:401f) som i sin artikel också belyser vikten av ett explicit engage-
mang från museichefspersoner och en långsiktighet i arbetets inriktning. 
437 I Nordiska museets regi har också flera fältarbeten som inkluderat föremålsförvärv 
gjorts där andra grupper än etniskt helsvenska har varit i fokus, t ex i dokumentationen 
Årets och livets högtider 1994 och vid dokumentation av moskéer 2005. 
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nusvetenskaplig kunskap i museerna.438 Det här gör att utifrån kom-
mande incitament till och stöd för att frågor om genus ska integreras i 
stort sett saknas.

Slutligen skulle ännu en orsak till att genusintegrering verkar ha svå-
rare att få gehör än integrering av mångfald på museet, kunna vara att 
etnisk mångfald sällan relateras till och problematiserar föreställningen 
om svenskhet, utan förläggs någon annanstans till de ”etniska Andra”, i 
likhet med den tolkning jag gjorde av artefakterna i projektet Judiska
minnen. Etnisk mångfald behöver inte nödvändigtvis, för den som så 
vill, ha något direkt att göra med vare sig museet eller de museianställ-
da – som utifrån personalpresentationen på hemsidan ger intryck av att 
domineras av en förhållandevis homogen etniskt svensk grupp. Detta 
gör kanske att ett område som kallas ”Minoriteter och mångfald” inte 
omedelbart uppfattas som lika hotfullt och därmed blir lättare att integ-
rera. För övrigt verkar just namnet understryka att detta inte är något 
att vara rädd för, genom att området tilldelats en benämning som anty-
der att det handlar om något som är i numerärt underläge – minorite-
terna. Något som är till omfånget litet, avsides placerat för sig i utkan-
ten, som inte i egentlig mening förefaller att beröra själva kärnan i 
Nordiska museets verksamhet – konstruktionen av föreställningen om 
den nordiska svenska svenskheten. Genus tenderar däremot till att be-
röra alla, oavsett annan grupptillhörighet, och kan därmed sägas vara 
en angelägenhet för centrum av Nordiska museets verksamhetsfält i 
högre utsträckning. 

Det här väcker frågor kring Nordiska museet som gäller såväl be-
greppet svenskhet, namnet Nordiska som devisen ”Känn dig själf” och 
de större tanketraditioner Nordiska museet historiskt hänger samman 
med. Vad innebär egentligen det nordiska i Nordiska museet? 

6.5. Konstruktionen av Norden och Nordiska museet 
De problem som identifierats ovan kan som visats förstås mot bak-
grund av de arbetsorganisatoriska skillnader som existerar mellan insti-
tutionerna Nordiska museet och Riksutställningar. Men de kan också 

                                                     
438 Frågan om ett genusresurscentrum har som nämnts utretts (Ds 2003:61) och är under 
behandling, men inga beslut har ännu tagits. Föreningen för genusfrågor i museerna är en 
annan aktör på denna arena. Men denna är som nämnts en ideell förening och den har som 
sådan inte möjlighet att fungera som en stark externt pådrivande kraft.  
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ses i ljuset av den djupa historiska förankring bakåt i tiden som Nor-
diska museet har och de därtill länkade tanketraditioner som kan vara 
svåra att överskrida, till skillnad från Riksutställningar som inte daterar  
sig längre tillbaks än 1965 och uttryckligen haft som syfte ända från 
början att vara ett radikalt samhällskritiskt element inom kultursektorn, 
vilket redogjorts för i förra kapitlet. Nordiska museet har däremot som 
redan framgått en helt annan historia. Museet tog som inledningsvis 
redan nämts sin fysiska början i en liten paviljong på Drottninggatan i 
Stockholm den 24 oktober 1873, men har länkar till tanketraditioner 
ännu längre tillbaka i tiden. 

6.5.1. Nordens territorium 
Beteckningen nordiska i Nordiska museet är för många ett sådan inar-
betat och självklart epitet att det sällan ger upphov till en närmare 
reflektion över ordets innebörd eller ursprung. Men Norden och det 
nordiska är inte begrepp som alltid funnits och har inte alltid haft 
samma innebörd. Inte ens i museets början var det oomtvistat. I sin 
kommande avhandling beskriver Magdalena Hillström hur många rös-
ter höjdes i museets begynnelse mot att det inte var ett exklusivt 
svenskt museum som i Artur Hazelius skapade (Hillström 2006).439

Norden är en konstruktion som av olika läger använts för politiska syf-
ten i olika tider. Det har fyllts med skiftande innehåll allt efter behov. 

Man skulle i och för sig kunna tänka sig att det nordiska och Norden 
skulle kunna stå för en upplösning av det nationella och fungera som 
ett incitament för gränsöverskridande. Det syftar ju inte på ett enskilt 
land, utan på en samling länder. Historiskt har det dock visat sig att det 
inte varit så. Tvärtom har betoningen av det nordiska historiskt stärkt 
de nationella särdragen snarare än suddat ut dem. Det nordiska har i 
realiteten utgjort kittet i konstruktionen av både de specifikt danska 
och svenska nationalistiska ideologierna (Sørensen & Stråth 1997b:15).
   De nationer som idag inbegrips i Norden har vidare inbördes inte sett
likadana ut och inte varit jämbördiga genom århundradena. Det är 
främst de två nationerna Sverige och Danmark som historiskt om vart-
annat tagit herraväldet och utkämpat strider om territoriet. Ett landom-
råde där Skåne, Halland, Blekinge, Härjedalen och Jämtland periodvis 
har varit danska domäner. En kamp där Finland och Norge ömsom 
                                                     
439 Här förefaller det särskilt ha varit insamling av judiskt religiösa föremål, tyska skråsa-
ker och frisiska föremål som upprörde dåtidens tidningsskribenter (se Hillström 2006). 
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har hamnat under svensk lag och ömsom under dansk. Först så sent 
som 1905 och den svensk-norska unionsupplösningen blev Norge 
självständigt. För Finlands del dröjde självständigheten ända till 1917, 
men då var det inte en autonomi i förhållande till Sverige eller Dan-
mark som ägde rum, utan från Ryssland. För Island tog det så länge 
som till 1944 innan landet blev helt och hållet självständigt från Dan-
mark. Först då kan de nordiska ländernas gränser sägas sammanfalla 
med dagens.

Norden har alltså inte varit ett geografiskt entydigt och fast område 
utåt sett. Gränser gentemot yttervärlden har inte alltid sett likadana ut. 
Områden som idag räknas till såväl de Baltiska staterna, Ryssland som 
Tyskland har varit både i dansk och i svensk ägo under tidigare sekler. 
Norrut var gränserna länge mycket oskarpa.  

Den geografiska föreställningen om Norden är alltså inte klar, utan 
har historiskt varit behäftad med tämligen otydliga konturer. De nor-
diska territorierna har genom historien alltså ingått i en ständig drag-
kamp, som – bortsett från sammandrabbningar med länder utanför det 
som betraktas som Norden, t ex Ryssland – försiggått framför allt mel-
lan Sverige och Danmark.  

Av dessa två är det emellertid bara Sverige som i sin huvudstad har 
ett nationalmonument uppfört över det nordiska i form av ett storsla-
get museum. Det existerar inte något liknande museum i Köpenhamn 
– och det finns inte heller i någon av de andra huvudstäder som anses 
tillhöra Norden. Bara i Sverige har det nordiska celebrerats på ett så 
manifest sätt. Museets namn kan läsas som en kvarleva från en fornstor 
tid.

Att Sverige, men inga andra nordiska länder, skapat ett liknande 
minnesmärke över det nordiska skulle kunna förstås mot bakgrund av 
att när museer i modern bemärkelse skapades under 1800-talet, så 
framstod Sverige till skillnad från Danmark som segrare över det nor-
diska territoriet.440 Efter freden år 1814 i Kiel hade Danmark förlorat 
Norge. Efter ett kort krig mot Sverige tvingades Norge samma år att 
ingå i union med det svenska riket, som därmed territoriellt sett utöka-
de sina domäner och kan ses som tongivande inom området vid den 
här tiden.

                                                     
440 Här vill jag särskilt tacka min danska huvudhandledare Nina Lykke för dessa syn-
vinklar på det nordiska och de kopplingar till historiska territorialgränser och nationalmo-
nument som kan iakttas. 
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En bit av Danmark i symbolisk mening kan faktiskt också skönjas i 
själva museibyggnaden. Det första förslaget som var tänkt att bli fyra 
gånger så stort som den nuvarande byggnaden hade dels de danska 
slotten Kronborg och Fredriksborg som inspiration, dels de svenska 
slotten i Vadstena och Gripsholm. I slutänden var det bara den dansk-
influerade fjärdedelen som realiserades i det som idag är Nordiska mu-
seet (Stavenow-Hidemark 1998:91).  

Nordiska museet kan i denna läsning ses som ett vinnarmonument. 
En manifest materialisering av den nation som vid denna tidsepok var 
dominerande. Det nordiska får i Sverige en imposant fysisk form som 
minnemärke över både det nordiska och det svenska. Det nordiska blir 
på detta sätt ett med det svenska och gränserna suddas nästan omärkligt 
ut (jfr Henningsen 1997:93). Det här väcker frågor om hur en nordisk 
identitet har sett ut, hur detta kan länkas till Nordiska museet och vad 
detta kan betyda idag.  

6.5.2. En nordisk identitet att lära känna 
För att utvidga begreppet till att gälla det som skulle kunna betecknas 
som en nordisk identitet med klangbottnen i det som tänkespråket 
”Känn dig själf” skulle kunna sägas syfta på, så har konstruktionerna 
historiskt sett däremot varit mer precisa och i många delar mer varak-
tigt beständiga genom århundradena, än när det gäller territoriet (Hen-
ningsen 1997:91–120).441 Tankar på en specifik nordisk karaktär upp-
stod i Sverige under 1500- och 1600-talet. Den första litterära manifes-
tation av det nordiska återfinns i Olof Rudbecks verk Atlantica (1679–
1702/1950), där han försökte bevisa att Sverige och Skandinavien var 
mänsklighetens vagga. Rudbeck tyckte sig se tecken på att Uppsala hö-
gar i själva verket stod modell för de egyptiska pyramiderna. I Uppsala 
gamla kyrka såg han förlagan till det antika templet Apollo. Parallellen 
mellan de grekiska gudarna och de fornnordiska var för honom otve-
tydig. Det grekiska alfabetet var vidare enligt Rudbeck utvecklat ur run-
skriften. Totalt lade han fram 102 bevis för att den Skandinaviska halv-
ön strängt taget inte var något mindre än Platons mytomspunna sjunk-
na ö Atlantis.  

Flera av de drag som karaktäriserar Rudbecks tänkande återfinns se-
nare under 1800-talet i både götiska förbundets och skandinavismens 
                                                     
441 Det följande bygger framför allt på Henningsens genealogiska kartläggning av 
konstruktionen av nordisk identitet. 
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hägn. Det manifesteras bland annat i symboler som Nordstjärnan och i 
konstruktionen av nationella stereotyper, däribland särskilt i form av 
den frie bonden – odalbonden – som symboliserade hela den hjältedå-
diga historien (Nilsson 1997:216). Den frie bonden som av många se-
nare betraktats som den verklige förmedlaren av upplysningsidealen i 
just Norden är starkt sammanlänkad med det moderna projektet (Hen-
ningsen 1997:93; Sørensen & Stråth 1997b:3, 8, 20). 

 Det finns samband mellan skandinavismen, drömmen om Norden 
och Nordiska museet. Museets grundare Hazelius var själv aktiv i den 
skandinavistiska rörelsens möten och bedrev sina studier i Rudbecks 
hemstad Uppsala. I museet kan drömmen om Sverige som stormakt 
ses uttryckt både i den imponerande slottslikna museibyggnaden och i 
monumentalskulpturen av Gustav Vasa – den förste kungen för Sveri-
ge som stormakt och därtill betraktad som nationalstatens grundare – 
mitt i museets stora hall (Østergård 1997:33).

Men även skandinavismens tanke på den frie bonden är en viktig in-
grediens i museiskapelsen. Föreställningar om bonden – tillsammans 
med dem om mäktiga kungar – har på många sätt satt sin prägel på 
museet.442 Hazelius far närde en dröm om just odalmannen – den frie 
bonden (Bergman 1999:5–11). Både faderns engagemang och tidens 
strömningar har sannolikt inspirerat Artur Hazelius till att lyfta fram 
bonden som symbol för det svenskaste av svenska och bidragit till det 
fokus på allmogekultur som Nordiska museet från begynnelsen haft 
och har fram till idag. Det är en del av en större tankeströmning som 
var i omlopp under Hazelius egen levnad, med kopplingar både bakåt 
och framåt i tiden, men som få kan påstås ha gett en lika fysiskt be-
ständig konkretion som Hazelius och hans efterföljare genom att skapa 
Nordiska museet.

Nordiska museet har präglats av de föreställningar om Norden som 
var i svang under 1800-talet och som också visat sig ha kopplingar be-
tydligt längre tillbaka. Nordiska museets har betecknats som en materi-
alisering av den skandinavistiska visionen, men inte i första hand som 
en samnordisk sammanslutning på lika villkor, utan en med svensk 
överhöghet (Østergård 1997:33). Det var framhållandet av Sverige som 

                                                     
442 Museet har visserligen alltid samlat in föremål från de högre stånden och så småning-
om även från arbetarklassen, men allmogekulturen verkar ändå ha satt en alldeles speciell 
prägel på museet, sammanfattande nationens innersta väsen (Hammarlund-Larsson 
2004:55ff).
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nationalstaten framför andra i det nordiska som verkar ha varit väsent-
ligt.

Hazelius var viktig för formandet av föreställningen om nationalsta-
ten. Han ville uttryckligen inte bara ge det svenska folket bildning, utan 
också en nationell identitet (Bergman 1999:5). Det tycks han ha lyckats 
med, för många av de föreställningar om vad som idag uppfattas vara 
typiskt svenskt var Hazelius med om att forma (Hammarlund-Larsson 
2004:62).

Nordiska museets kopplingar till skandinavism och nationalism är 
ett återkommande tema i många texter.443 Mera sällan diskuteras mu-
seets kopplingar till den storsvenska historieskrivningen. Olof Rudbeck 
är idag till stor del en bortglömd gestalt. Han finns inte omnämnd i eu-
ropeiska vetenskapshistoriska verk och har även försvunnit eller mar-
ginaliserats i svenska standardverk. I Göran Häggs nutida svenska litte-
raturhistoria omnämns t ex Rudbecks storverk bara på två ställen och 
då i termer av ”bisarr historia” (2004:89) och ”löjliga fantasier” (2004:134).

Men Rudbeck är inte helt bortglömd och nedmonterad överallt. Han 
finns faktiskt fysiskt materialiserad i museet. Olof Rudbeck är nämligen 
en av de frontfigurer som lyfts upp på Nordiska museets fasad ovanför 
stora huvudentrén.444 Museet har alltså inte bara namnet gemensamt 
med konstruktionen av det nordiska, utan har även för evigt byggt in 
den man i sin fasad, som enligt Henningsen var först med att sätta den 
nordiska identiteten på pränt och ge den ett litterärt spekulativt mani-
fest uttryck (1997:97).
                                                     
443 Se t ex Nilsson (1996), Ekström (1997), Bohman (1997a), Sörlin (1998) och Hammar-
lund-Larsson, Nilsson & Silvén (2004). 
444 Rudbeck återfinns tillsammans med en stor ansamling av andra män. Här finns Olaus 
Magnus och guden Oden, en manlig skriftställare och en dito musiker. På norra respektive 
södra gavelns topp finns en stormaktstidens krigare gestaltad och den medeltide riddaren 
med svärd i hand. Kring entrén intar bonden, fiskaren, skogsbrukaren och bergsmannen 
varsin plats, ackompanjerade av texter författade av August Strindberg. På pelarkrönen som 
omsluter huvudingången sitter avbildningar av de manliga konstruktörerna och uppförarna 
av museibyggnaden. Mitt framför museibyggnaden stoltserar som nämnts Karl X Gustav 
till häst. Inne återfinns Gustav Vasa mitt i stora hallen på samma lodlinje som guden Oden. 
På södra kolonnkapitälet återkommer bonden i form av en man med lie och ytterligare en 
som plöjer och på det norra kolonnkapitälet har männen rollerna som runristaren, antropo-
logen och fornforskaren. En avbildning av den manlige stenhuggaren som utfört arbetet är 
också för alltid inhuggen i sten. Detta kan jämföras med det fåtal kvinnor som finns avbil-
dade. De är till antalet totalt fyra och har tilldelats traditionella roller som mor, sagoberät-
terska, mjölkerska och symbol för Moder Svea. Jämfört med de manliga gestaltningarna är 
de både numerärt och symbolsikt underordnade med en mer perifer placering och genom 
den begränsade repertoar de tilldelas. Se vidare Grahn (2005b) för mer detaljer kring de 
inbyggda genusskripten.  
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Nordiska museets emblem med tänkespråket ”Känn dig själf”, Nordstjärnan och en runsten. 
©Nordiska museet. 

Andra spår av en fornstor historiesyn återfinns i museets logotyp. Här 
ståtar både Nordstjärnan – som Rudbeck konstruerade som storsvensk 
symbol och som svar på Ludvig den XIV:s sol – och en runsten med 
slingrande skrift – enligt Rudbeck alltså föregångare till det grekiska al-
fabetet (Henningsen 1997:102, 105f). Nordstjärnan är också metafor 
för Norden – ibland fosterlandet (Bergman 1999:24) – och snillet 
(Gram 2005:24). Mitt i märket på ett språkband står därutöver devisen 
”Känn dig själf” som förut nämnts är hämtad från en inskrift på Apol-
lons tempel. Det är alltså samma tempel som Olof Rudbeck menade 
haft Uppsala gamla kyrka som förebild. 

Men även i sentida formade museiprodukter kan en integrering av 
skandinavistiska fragment ses. Ett exempel är den så sent som för någ-
ra år sedan av Nordiska museet lanserade webbaserade bibliotekskata-
logen. Namnet som valdes för den är SAGA. Detta sammanfaller med 
namnet på den tidskrift som under det tidiga 1800-talet främjade det 
starka intresset för det nordiska – med en särskilt välvillig inställning till 
den svensk-norska unionen. Tidskriftens namn var Saga. Den hade 
som främsta uppgift att rensa bort alla främmande ord och uttryck ur 
de existerande nordiska språken för att skapa rena nordiska tungomål 
(Sørensen 1997:127). På olika sätt tycks brottstycken ur drömmen om 
Skandinavien och Norden dyka upp även i nutiden. 

Det här betyder naturligtvis inte att Nordiska museet fortfarande 
idag har rudbeckiansk historieskrivning som medvetet ideal för sin 
verksamhet. Men det visar att ett tänkande med rötter i denna tradition 
har varit en del av museet och att spår av detta ännu syns. Det visar 
också vid en närmare analys av de berättelser som förs fram i särskilt 
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utställningssammanhang, att även om dagens museinarrativ inte explicit 
tar utgångspunkt i en storsvenskhet så kan inte desto mindre vissa drag 
i en sådan berättartradition återfinnas där, inte minst i form av manliga 
heroer som i skiftande yttre gestaltning återkommer i olika historiekon-
struerande narrativ.

Ytterligare två aspekter som kan förstås som drivande kraftkällor 
även för ett nutida historieberättande och som verkar ha kopplingar till 
det rudbeckianska tänkandet, är den starka tron på historien och ett 
dualistiskt tankemönster (Henningsen 1997:105f). Båda dessa återfinns 
också som visats i museets verksamhet. Den sanna berättelsen om 
”förr i tiden” verkar fortfarande ha sitt grepp över museirepresentatio-
nerna och den binära uppdelningen ritar upp en museal karta av ett 
motsatsernas rike. Här förefaller den Samme få regera med ohotad 
makt över den Andra/Andre av den Samme. En binärt hierarkiskt 
ordnad tankelogik och tron på möjligheten att återberätta en sann hi-
storia är som tidigare presenterats också två bärande tankegångar i en 
tidig föreställning om moderniteten. Stora delar av ett sådant tänkande 
förfaller ligga kvar och ge form åt den övergripande epistemologiska 
ram, utifrån vilken en stor del av museets kunskap produceras. Denna 
kunskapsteoretiska stomme med positivistiskt präglade ideal bryts vis-
serligen ibland, men i det stora hela är brotten ännu alltför oansenliga 
för att kunna ge en grundläggande och beständig förändring. Kvar står 
en övergripande kunskapsteoretisk ram där drag av ett tidigt modernt 
projekt verkar dominera. 

En grundläggande aspekt som ovan gjorda läsning aktualiserar är 
frågan om vad det nordiska i Nordiska museet står för. Visserligen 
finns det nordiska närvarande i namnet och t ex även i form av de fyra 
riksvapnen från Sverige, Danmark, Finland och Norge som sitter på 
museibyggnadens södra respektive norra gavel (Stavenow-Hidemark 
1998:100,105). Men väl inne i byggnaden blir det nordiska mindre mar-
kant. I postamentet till den stora statyn av Gustav Vasa som är det för-
sta som möter besökarna, finns en inskription som tydligt klargör na-
tionalitetslojalitet. Den lyder: ”Warer svenske.” Det nordiska verkar på 
ett självklart sätt vara så gott som synonymt med det svenska.  

Men redan innan museibyggnaden på Djurgården stod färdig – me-
dan Hazelius fortfarande levde – tycks de förvärvade föremålens svens-
ka geografiska hemvist särskilt ha betonats och annan härkomst un-
derkommunicerats. Detta lyfter Magdalena Hillström fram i sin kom-
mande avhandling. Redan tidigt verkar Hazelius främst ha sett insam-
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lingen av de övriga nordiska artefakterna som ett bra jämförelsemateri-
al för de svenska och som hjälpmedel för att komplettera luckor i sam-
lingarna. Det svenska förefaller därtill alltmer ha accentuerats efter Ha-
zelius död, inte minst av den vinnande sidan i den installationsstrid 
som utbröt sedan grundaren gått bort (Hillström 2006, se även Arons-
son 2005:224).  

Men inte bara i dåtid utan även i en nära nutid verkar det främst vara 
det svenska som är i fokus. Den tidigare nämnda utställningen Den
Svenska Historien från 1993 är ett exempel på denna nationalistiska cen-
trering (jfr Bohman 1997a). I museets relativt nyproducerade skrift om 
Hazelius artikuleras också det svenska påtagligt ofta (Bergman 1999). 
Redan bokens första stycke inleds med en hyllning av honom som 
formare av den svenska identiteten (Bergman 1999:5). Denna centre-
ring kring Sverige och det svenska fortsätter boken igenom. Koncent-
rationen kring det svenska blir också tydlig när museets uppgift specifi-
ceras i officiella dokument, som t ex stadgarna. Här är det uttryckligen 
”minnet av liv och arbete i Sverige” som ska förmedlas. Ett annat ännu färs-
kare exempel ger den text som står längst upp på Nordiska museets alla 
webbsidor. Där står det explicit uttryckt att det är ”Svenska trender och 
traditioner” som är i fokus. Som tidigare nämnts bekräftar även annan 
forskning detta (Bohman 1997a, Ravin 2000). Det nordiska verkar allt-
så snarare stå som kännetecken för föreställningen om det svenska än 
för nationsöverskridande idéer. Det nordiska och det svenska blir 
självklart ett. 

När nationalistiska symboler reproduceras i upprepade tappningar 
skapas, legitimeras och vidmakthålls föreställningen om nationen som 
ett naturaliserat självklart fenomen (jfr Molina 2005:102).445 Det nor-
diska i Nordiska museet skulle kunna läsas som just ett sådant sam-
manhållande obestritt symboliskt tecken – det är som förut nämnts så 
för givet taget att det sällan ger upphov till frågor eller ifrågasättande. 
Det kan i förstone förefalla inkluderande och fjärmat från talet om och 
den snäva tanken på det strikt nationella, men det framstår utifrån ovan 
gjorda läsning enbart så för den som betraktar det på avstånd. Under 
ytskiktet verkar det inte vara det nationellt gränsöverskridande som är 
förhärskande, utan det tycks mera som om det är föreställningen om 
den svenska svenskheten i ganska begränsad bemärkelse som står på 
                                                     
445 Jfr även Stana Nendics (1994:426–434) analys av hur den skotska nationalismen och 
identiteten är starkt sammanlänkad med myter och byggnadsstilar och har så att säga byggts 
in i byggnaderna. 
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spel. Det förefaller alltså bara vara till vissa som devisen ”Känn dig 
själf” till syvende och sist riktar sig.

Det problematiska är att i denna nationella konstruktion inkluderas 
inte alla som idag lever i denna nation, som t ex de som inte nödvän-
digtvis är födda här men under många år levt här och är svenska med-
borgare. De rådande kulturarvsskapelserna verkar i ljuset av de tidigare 
analyserna inte vara till för samtliga att kunna identifiera sig med, oav-
sett kön, klass, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Här återfinns 
istället oftast en reducerad mängd stereotyper, som ger intryck av att 
överrösta de försök till andra historieskrivningar som ibland ändå för-
söker göra sig gällande.  

En av Nordiska museets och många andra kulturinstitutioners vikti-
gaste bärande besöksgrupper sägs vara medelklassens kvinnor. Mot 
bakgrund av detta kan det vara intressant att fundera över betydelsen 
av konstruktionen av kön utifrån en bredare synvinkel. I ovan gjorda 
läsning påminns denna grupp om och om igen om Mannens primat 
och var deras ”rätta” plats bör vara i de allmänt förekommande stereo-
typa könsskript som ofta verkar ha privilegierats. Att medelklassens 
kvinnor hålls på mattan är kanske inte så oskyldigt som det vid en för-
sta anblick kan tyckas, därför att denna grupp kanske är den som är 
mest resursstark och den som potentiellt ligger närmast till att kunna 
skapa revolutionerade förändring, som även skulle kunna fungera som 
incitament för andra grupper att göra uppror. Med Foucault skulle det 
ta kunna ses som ett led i den självdisciplinering han menar att institu-
tioner historiskt sett alltid varit involverade i. 

6.6. Tankeförslag och institutionell förståelse 
Sammanfattningsvis har jag i det här kapitlet gjort en metareflektion 
över de tidigare analyserna och med inspiration från Ganetz definitio-
ner av genusvetenskaplig forskning försökt skapa en modell utifrån det 
analyserade materialet, vilken på ett övergripande plan kan användas 
som tentativ tankemodell för hur genus skulle kunna integreras i mu-
seisammanhang.  

Tankeförslaget sträcker sig från utställningar utan genusmedvetenhet 
till genusfokuserade sådana där detta tema genomsyrar delar eller hela 
produktionen. Däremellan har fem varianter identifierats, men indel-
ningen är grov, vilket gör att det även går att iaktta alternativformer 
dem emellan.
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Vare sig Månadens föremål eller Hästen kan utifrån denna modell ses som 
genusmedvetna produktioner. Den förstnämnda skulle kunna ses som 
uttryck för ett historieberättande med det privilegierade könets historia 
i centrum, med mindre inslag av addition, medan den senare kan ses 
som exempel på ett narrativ med genusregistrering. Osäkerhet i den 
sistnämnda produktionen tycks ha rått om vad genus i djupare bemär-
kelse skulle kunna innebära, vilket resulterat i att vissa representationer 
av kvinnor ibland förefaller att ha pressats in i utställningen till varje 
pris, utan en genomarbetad tanke på innehållet i vare sig de feminint 
eller maskulint kodade gestaltningarna.

I båda utställningarna existerar emellertid enskilda gestaltningar som 
i en mer genomarbetad kontext där alla delar arbetat mot samma mål, 
skulle ha kunnat ses som mer genusmedvetna uttryck. Nu gör de inte 
det, utan är istället inplacerade i antingen ett motsägelsefullt och svår-
tolkat sammanhang eller så oansenliga att de försvinner i det stora hela.

Riksutställningars produktion Mah-Jong skiljer sig däremot markant 
från dessa två och är ett tydligt exempel på en utställning där genusper-
spektiv verkar ha integrerats på ett jämbördigt sätt tillsammans med 
perspektiv som t ex klass, etnicitet och nationalitet. Den utställningen 
skulle till skillnad från de förra kunna sägas hamna på andra änden av 
den tentativa modellen.

Eftersom de genusrelaterade problem som identifierats i tidigare ka-
pitel framför allt varit knutna till Nordiska museets egna gestaltningar, 
har jag här försökt att göra en översiktlig läsning av vad museet skulle 
kunna sägas ha gjort på detta tema överlag. Även om det inte är en 
hundraprocentig inventering, så indikerar resultatet att inte särskilt 
mycket åstadkommits i genusmedvetet hänseende. Sammanfattningsvis 
kan sägas att museet inte på allvar har tagit till sig och integrerat den 
kunskap som framförallt sedan senare delen av 1980-talet och framåt 
utvecklats inom det område som idag benämns genusvetenskap. De 
tidigare detaljanalyserade exemplen från Nordiska museets egenpro-
duktion verkar alltså inte vara en slump, utan en del av ett större möns-
ter.

I det här kapitlet har jag också utifrån en institutionell synvinkel för-
sökt förstå varför det förefaller ha varit svårare att integrera genusper-
spektiv och genusaspekter i exemplen från Nordiska museet än i ut-
ställningen som producerats av Riksutställningar. Här har arbetssätten 
med produktionerna Hästen och Mah-Jong jämförts och skillnader fri-
lagts. Inte minst viktigt tycks skapande av rutiner vara som verkar för 
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ett återkommande, livaktigt begrundande av vad genusintegrering i var-
je enskilt fall skulle kunna innebära. Detta torde sannolikt på sikt skapa 
en institutionell såväl som individuell kunskapsackumulation kring äm-
nesområdet och därmed en självklar vana att med ökad sofistikering 
integrera dessa frågor i utställningar. 

En annan faktor som sannolikt påverkat huruvida genusintegrering 
skett eller inte är tidsramen. Men även skillnader på ledande institutio-
nell nivå tycks ha spelat in. Riksutställningars ledning verkar ha haft en 
avgörande roll för att integrering av genusteoretiskt grundad kunskap 
kommit till stånd. Motsvarande intresse tycks däremot inte ha funnits 
hos Nordiska museets ledning vare sig förr eller senare. Att fältet sak-
nar en stark och pådrivande extern aktör med fokus på museiverksam-
het, torde spela in även för det svala intresse som ledningen visat när 
de inte själva valt att prioritera frågan.  

Ytterligare ett sätt att förstå skillnaderna mellan institutionerna är de 
skilda historiska kontexter som dessa är förbundna med. Riksutställ-
ningar är en myndighet med en förhållandevis kort historia som ska-
pats för att vara en utmanande samhällskraft, till skillnad från Nordiska 
museet som har rötter i ett tidigt modernt tänkande med kopplingar till 
en starkt nationalistisk tanketradition. Detta kan vara ett sätt att förstå 
varför reducerade stereotyper tycks ha fått ett så starkt fäste här. Devi-
sen ”Känn dig själf” förefaller vara riktad till en begränsad grupp besö-
kare. Riksutställningar tycks däremot på många vis ge exempel på ett 
helt annat förhållningssätt, som i det analyserade exemplet ger uttryck 
för ett feministiskt medvetet format postmodernt gestaltningssätt, med 
potential att inkludera även andra grupper än de som kan rymmas i en 
reducerande fallogocentriskt formad matris.
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Kapitel 7. Konklusion 

7.1. Museala fakta, partiella perspektiv och situerade 
kunskaper
Som en del av den här avhandlingen har jag velat visa hur museala fak-
ta konstrueras. Det sker inte utifrån en historisk fakticitet, d v s utifrån 
en ”objektiv”, stabil, tillförlitlig och helt igenom vetenskaplig arbets-
gång där vissa händelser och/eller objekt kan fastställas som absolut 
”sanna” och historiskt avgörande. Sådana berättelser skulle med Don-
na Haraway i varnande mening kallas för ”god-tricks” (1991:191). Tron 
på möjligheten att skapa ”objektiva” berättelser är en illusion av ett 
modernt tänkande. Istället har jag med Latour och Haraway velat lyfta 
fram och synliggöra de nätverk av mänskliga och icke-mänskliga aktan-
ter som oupphörligen kretsar runt de historiska objekten och som på 
olika sätt i skilda tider påverkar dem och det som så småningom kom-
mer att uppfattas som museala fakta (jfr Latour 1987, 1993; Haraway 
1991; se även Braidotti 1994:103 f). Det är alltså inga ”rena” museala 
fakta i modern bemärkelse, utan hybrider i en amodern mening som 
skapats i möten med mänskliga och icke-mänskliga aktanter.  

Den museala konstruktionen av fakta tydliggör också det 
konstruerande draget i all historieförmedling. Berättelser om historien 
är alltid konstruktioner och bör lika lite som museala fakta betraktas 
som ”sanningar” om för alltid fastställda skeenden. Historiska narrativ 
är oftast resultat av en mängd förhandlingar om betydelse som 
försiggått mellan många olika aktanter. Med Haraway kan 
historieskrivning på museer ses som en ”co-construction” – en sam-
konstruktion (Haraway 1992:96; Bryld & Lykke 2000:30) – formad runt 
en rad museiföremål, som kan förstås som materiella-semiotiska noder 
(Haraway 1991:200f).446

Detta innebär fördenskull inte att allt är relativt och fritt flytande 
och att det går lika bra att berätta precis vad som helst. Med ett sådant 

                                                 
446 Materiella-semiotiska noder är som tidigare angetts fysiskt materiella knutpunkter runt 
vilka en rad förhandlingar om betydelser pågår, t ex kan museiföremål uppfattas som såda-
na noder.  



”KÄNN DIG SJÄLF” 

418

synsätt skulle det bli meningslöst att överhuvudtaget fortsätta att berät-
ta berättelser om vad som hänt ”förr i tiden” och fundera över vad det 
har att göra med oss idag. Denna typ av relativiserad kunskapssyn är 
något som Haraway också varnar för, precis på samma sätt som när det 
gäller den universella ”god-trick” positionen (Haraway 1991:191). Det 
viktiga är att de narrativ som förs fram är formade utifrån lokalt situe-
rade ansvarstagande och bestämda positioner som är explicit urskiljba-
ra för betraktaren, det vill säga att kunskaperna är situerade (jfr Hara-
way 1991:183–201). Poängen med sådana berättelser är att de öppnar 
upp för en fortsatt förhandling om betydelse med andra lika partiellt 
situerade röster, vilket kan möjliggöra en fördjupad förståelse. Det är 
detta – och inte stabila ”sanningar” om förr – som vi epistemologiskt 
sett i bästa fall kan hoppas uppnå med museiutställningar.  

Det här understryker alltså väsentligheten av att i största möjliga om-
fattning försöka medvetandegöra och synliggöra de egna utgångspunk-
terna – situera sina kunskaper – som ligger till grund för skilda val som 
görs och skriva in dem i historieskapandet. I det empiriska materialet 
kan en sådan tydlighet om vem som talar och utifrån vilken position 
iakttas i Riksutställningars produktion Mah-Jong, men däremot inte i 
Nordiska museets utställningar.

Mah-Jong-utställningen åskådliggör också att det inte nödvändigtvis i 
första hand gäller att belysa ett fenomen på så många olika sätt som 
möjligt i en och samma utställning. Mah-Jong kan tvärtom sägas ha en 
betydligt snävare och mer begränsad ansats än Nordiska museets Häs-
ten-utställning. Det viktiga är inte att berätta allt man vet eller har möj-
lighet att ta reda på med en gång utifrån så många perspektiv som möj-
ligt. Snarare handlar det om att explicit artikulera utifrån vilken be-
stämd position man konstruerar historien och berättar om den. Detta 
kan ske utifrån en enda bestämd och begränsad synvinkel, bara detta är 
klart uttalat. Tydlighet i avsändare och situering öppnar upp för dialog 
och förhandlingar om betydelse, istället för att stänga till samtal med 
förment färdigformulerade historiska ”sanningar”.

7.2. Skripten och kulturarvets demokratiska funktion 
Riksutställningar förefaller i ljuset av det analyserade materialet att ha 
förhållandevis vida ramar för de representationer av såväl kön, klass, 
nation, etnicitet och sexuell läggning som lyfts fram. I den här analyse-
rade produktionen tycks kulturarvets demokratiska funktion inkludera 
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många grupper som i andra sammanhang exkluderas. Att representera 
de ”feminina andra”, ”maskulina andra”, ”klassmässiga andra”, ”etniska 
andra” och ”sexuella andra” verkar ha tagits på allvar i det här analyse-
rade exemplet. Kulturarvets demokratiska funktion ger här intryck av 
att uppfattas som relativt vittomfattande och inkluderande. 

Utifrån den analyserade empirin verkar det däremot vara svårt att 
kunna identifiera sig med och känna angelägenhet inför Nordiska mu-
seets egenproducerade offentliga material, för den som inte är eller 
känner samhörighet med de stereotypa skripten för kön, klass, nationa-
litet, etnicitet och sexualitet. De ”klassmässiga andra”, ”de etniska 
andra”, ”de sexuella andra”, ”de maskulina andra” och ”de feminina 
andra” är nästan helt och hållet exkluderade från de museala narrativ 
som framställs här. Och om en representation av någon från dessa 
grupper trots detta ändå tar sig in i någon av de offentliga berättelserna, 
så förefaller de formas efter mallar som renar dem från sådant som fal-
ler utanför de fallogocentriska skripten. Gestaltningarna verkar trans-
formeras så att de kommer att likna de reducerade musealt imaginära 
stereotyper som redan finns tillgängliga, vilket t ex representationen av 
den hemlösa kvinnans bohag i Månadens föremål visar. Det som däremot 
riskerar att helt falla utanför den dominerande berättelsen verkar strax 
efter insamlingstillfället hamna vid sidan av, som föremålen från den så 
kallade Knarkarkvarts-inventeringen och väckarklockan med berättelsen  
om incest.

7.3. De rådande skripten: stereotypa gestaltningar av 
femininitet och maskulinitet 
Den empiriska analysen pekar på att verksamhet som utförs utan några 
medvetet artikulerade ansatser till genusproblematisering löper risk att 
ge en väldigt skev bild av femininitet och maskulinitet – som exemplen 
i Nordiska museets utställning Månadens föremål. Det är förkrympta ste-
reotypa gestaltningar som oftast verkar skilja en manlig och en kvinnlig 
värld åt, enligt en logik som får sin näring från ett hierarkiskt uppbyggt 
fallogocentriskt västerländskt tänkande.  

Om man särskilt fokuserar på den sparsamma integrering av kritiska 
genusaspekter i Nordiska museets egenproducerade verksamhet som 
trots allt ändå existerat, ger den intryck av att ha införlivats olika myck-
et under olika epoker. Redan under 1960-talet finns det exempel på en 
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visserligen liten och tidsmässigt begränsad produktion men som ändå 
verkar ha haft tydlig kritisk genusinriktning, medan dessa under senare 
tidsperioder stundom verkar ha försvunnit från utställningsagendan, 
för att återigen dyka upp efter en tid. Det ger ett vågmönstrat urblekt 
avtryck. Ibland har detta synsätt funnits med, andra gånger inte. Det 
förfaller emellertid aldrig ha varit helt oomstritt.

Överlag verkar de flesta områden som Nordiska museet samlat in 
saker eller skriftligt eller muntligt material ifrån komma från tämligen 
okontroversiella fält med endast ett fåtal undantag.447 Det är sfärer där 
all eventuell kamp och strid som en gång varit, sedan länge lagt sig och 
det förefaller råda en bred konsensus om vad som hänt, som så att säga 
tryggt kan iakttas i backspegeln. När det däremot gäller kampen om 
samhällets generella könsmaktordning är det en strid som ännu inte är 
över, vilket för övrigt fortfarande även förefaller gälla t ex vem som får 
räknas in i svenskhet eller inte, och de vars sexuella läggningar bryter 
mot heteronormen, särskilt om det handlar om en kvinnas. Ett sätt att 
förstå bristen på föremål från t ex kvinnorörelsens historia i museets 
samlingar är att det kanske upplevts som alltför farligt, hotfullt och 
kanske även obekvämt att samla in sådant som kan minna om det, ef-
tersom ingen känner till utfallet ännu. Detta kan även vara ett sätt att 
förstå frånvaron av flera av de andra berörda kategorierna.  

Det här kan också kasta ljus över varför införlivandet av den hemlö-
sa kvinnans bohag tycks ha utlöst en sådan strid i museet. Förvärvet 
ger intryck av att för vissa ha uppfattats som hotfullt för museets kärna 
– den svenska svenskheten – särskilt med tanke på att det inte kunnat 
hänföras till dåtid utan är del av en nära nutid. I museet tycks en inre 
kamp ha uppstått om den representerade svenska svenskheten verkli-
gen ska få innehålla hemlöshet eller inte. En kvinna utan hem är i sig, 
som tidigare visats, en allmänt rådande kulturellt imaginärt abjektal fi-
guration, som verkar ha varit svår att gestalta utan att länkningen till 
hemlika aktiviteter ändå dyker upp. Förmodligen helt omedvetet från 
utställarnas sida är att det är just detta som inträffat när den hemlösa 
kvinnans bohag representeras i Månadens föremål. Genom små trans-
formationer och reningsprocesser i Latours mening är det en städad 
och estetiskt välordnad föremålsuppställning som visas upp, till skill-

                                                     
447 Förutom den hemlösa kvinnans artefakter och Mats Landins därtill knutna fotodoku-
mentation, t ex det forskningsprojekt som Annette Rosengren genomfört om de hemlösa 
kvinnorna, den s k knarkarkvartsinventeringen och berättelsen kring den förvärvade väck-
arklockan. 
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nad från hur det såg ut när föremålen insamlades. Betraktaren försäkras 
på så sätt om att även den hemlösaste av kvinnor i alla fall tycks ägna 
sig åt traditionellt kvinnliga ”hemmasysslor” som ordnande, städade 
och estetik och den fallogocentriska ordningen blir återställd.

Även om genus varit den dominerande analytiska ingången i den här 
avhandlingen, har alltså även andra intersektionella utgångspunkter va-
rit relevanta att använda vid analyserna. Det skapar en tydlig kontext 
som belyser att kategorierna kön, sexuell läggning, klass, etnisk tillhö-
righet och nation hänger samman och att de tillsammans ger en för-
stärkande underordnande effekt. Vid en jämförelse mellan Riksutställ-
ningars och Nordiska museets gestaltningar blir det särskilt tydligt att 
det råder stora skillnader mellan institutionernas konstruktioner av de 
rådande skripten. Det som behandlats är visserligen bara en liten del av 
dessa båda institutioners verksamheter, men det tycks ändå peka på nå-
got som överskrider både de analyserade exemplen i sig, men också de 
analyserade institutionerna. De problematiska aspekter som behandlats
har i många fall också visat sig finnas på andra museer. 

I Nordiska museets representationer verkar konstruktioner påfallan-
de ofta dominera som speglar kvinnor som hemmets vårdande esteter 
med intresse för framför allt det textila eller som anonyma offer i en 
hotfull offentlig miljö, vilket blir särskilt tydligt i Månadens föremål. Om 
en kvinna någon gång gjort anspråk på makt, tycks det samtidigt vara 
påkallat att särskilt poängtera att hon trots allt trätt tillbaka – som 
drottning Kristina i Hästen – och en fallogocentriskt uppdelad ordning 
verkar återställd. Kvinnor tycks vad de än tar sig för att bli gestaltade 
som den Andra av den Samme och utifrån de undersökta exemplen 
gäller kanske lite förvånande även detta oavsett om ett aktivt försök till 
genusintegrering applicerats eller inte.

Männen skapas i Nordiska museets narrativ däremot i många olika 
tappningar och dominerar totalt sett i de analyserade utställningarna. 
De framställs här som erövrare inte bara av den offentliga sfären, utan 
även av världen och framstår som oemotsägliga representationer av 
den Samme. Ett undantag till detta är så till vida om den man det gäll-
er är den etniskt andre mannen, som då på ett förutsägbart sätt blir 
formad som den Andre av den Samme – som representationerna i 
Månadens föremål i texten till fotbollströjan från den etniskt mångkultu-
rella klubben MABI och markis Lagergrens möten med de ”etniska 
Andra” i sin kolonialt inspirerade resa. I slutändan verkar alltså ingen 
avgörande skillnad gå att utläsa när det gäller innehållet i skripten i 
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produktioner där genusmedvetna aspekter och perspektiv enligt upp-
gift explicit sägs ha ingått – som i Hästen – eller inte. Däremot finns, 
som visats, fler antydda ansatser till medvetna alternativa skript i Hästen
och där är också den numerära representationen av maskulint och fe-
minint kodade gestaltningar jämnare. 

Det samlade intrycket är att navet i Nordiska museets könskonstruk-
tioner i första hand formats utifrån föreställningen om en vit medel- 
eller överklassman med rötter långt tillbaka i svensk borgerlig- eller 
allmogekultur, som får både namn och yrke och som förtjänar att bli 
beundrad för sina insatser för nationens väl. Hur denne Man verkar ha 
organiserat sitt liv utanför den offentliga arenan tycks vara mindre vä-
sentlig att berätta om. Relation till eventuell kvinnlig partner tas i un-
dantagsfall upp i förbifarten. Förhållande till manlig partner tas aldrig 
upp i utställningsform och kan genom åren enbart skönjas i endast en 
publikation. Barn tas i de analyserade exemplen däremot inte alls upp i 
männens värld. Underförstått förefaller den nordiske Mannen företrä-
desvis vara exklusivt heterosexuellt orienterad, men befriad från ett ar-
tikulerat ansvar för eventuell avkomma.

I konstruktionen av kvinnor är bilden av den sedan generationer et-
niskt helsvenska vita medel- och överklasskvinnan också i fokus och 
även hon är sprungen ur en borgerlig eller agrar miljö. Men i gestalt-
ningarna av henne verkar det vara särskilt viktigt att markera att hennes 
sexualitet är bokstavligen tyglad i det heterosexuella äktenskapets hägn. 
Hennes relation till barn förefaller också vara viktig att poängtera, även 
i de fall där sådana saknas. Namn, yrkesliv och samhällelig betydelse 
tycks däremot bli mindre väsentliga att omnämna för hennes del, som 
framför allt förväntas befinna sig i det privatas sfär. Det är ju trots allt i 
hemmet, i det tysta, som raderna av anonyma kvinnor i utställningarna 
förefaller gjort de största insatserna för vårt land.  

I samtliga fall tycks skripten för kön, sexuell läggning, klass, etnisk 
tillhörighet och nationalitet förstärka varandra på ett sätt som under-
stöder bevarandet och legitimiteten hos en fallogocentrisk ordning där 
den etniskt svenske Mannen tillåts excellera. 

Riksutställningar verkar däremot utifrån den analyserade produktio-
nen Mah-Jong skapa mer nyanserade gestaltningar, som även förmår att 
höras i en starkt patriarkalt impregnerad miljö. Här har de represente-
rade kvinnorna namn och yrken, de tar för sig och ordnar inte livet i 
enlighet med konventioner. Även männen får en alternativ representa-
tion som företrädesvis materialiseras i velourmannen, den hittills histo-
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riskt sett enda man som öppet solidariserat sig med kvinnors kamp för 
frigörelse och samtidigt visat detta med kläderna. Både den andra av den 
Andra och den andre av den Samme tar alltså plats i dessa representationer. 
De här skripten innehåller alternativa representationer av både kön, 
sexualitet, klass, etnisk och nationell tillhörighet som har förmåga att 
sätta igång en förhandling om betydelse. 

Det här ligger till viss del i Mah-Jong-utställningens ämne i sig, men 
förs som visats vidare och utvecklas av producentgruppen och av stu-
denterna i deras framtidsvisioner. De ansatser till alternativ som bland 
annat kunde iakttas i Hästen har däremot inte på ett genomgripande sätt 
stärkts och mejslats ut på det sätt som de förtjänar. Med Said är stym-
pade versioner av något som kunnat skapa en alternativ utställningsre-
torik det som kvarstår. 

Men skillnaderna i de analyserade utställningarna antyder att det inte 
bara handlar om differenser mellan just de här konkreta exemplen, 
utan även institutionella olikheter mellan Nordiska museet och Riksut-
ställningar, som kan ses som uttryck för två helt skilda arbetsorganisa-
tioner med åtskild historia. 

7.4. Fallogocentrism och mellanrum 
Den begränsade repertoar av reducerade gestaltningar som tycks repe-
teras i exemplen från Nordiska museet kan utifrån den epistemologiska 
utgångspunkt jag valt för denna avhandling förstås som en förlängning 
av en bärande del i det traditionellt västerländskt tänkandet. Detta tan-
kesystem är uppbyggt enligt en binär logik, där det som är maskulint 
kodat har tilldelats en överordnad ställning med högre värde än det 
feminint kodade som tilldelats en underordnad position. Det går som 
tidigare presenterats under benämningen fallogocentrism, ett begrepp 
kring vilket en bred och omfattande filosofisk, psykoanalytisk och ve-
tenskapsteoretisk diskussion förts under 1900-talets andra hälft. Det 
fallogocentriska tänkandet har en lång tradition i den västerländska hi-
storien. I den här typen av berättelser tar sig representationer uttryck i 
form av den Samme och den Andra av den Samme.

Detta sätt att uppfatta världen har starka kopplingar till det som i 
idéhistorisk och vetenskapsteoretisk mening brukar identifieras som 
moderniteten. Här återfinns tron på förnuft och sanning, här är det du-
alistiska tankesättet starkt närvarande. Här berättas de stora berättel-
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serna med universella anspråk, återgivna utifrån en ofta omarkerad 
maskulint kodad position. 

Det moderna betraktelsesättet i denna mening var dominerande un-
der senare delen av 1800-talet, vilket sammanfaller med den tidsperiod 
då många kulturhistoriska och historiska museer grundades, inklusive 
Nordiska museet. Delar av detta tänkande tycks alltså fortfarande 
tränga igenom och forma nutida berättelser om hur det var ”förr” som 
skapats i de analyserade exemplen av Nordiska museets verksamhet. 
Här cementeras en dualistisk hierarkisk fallogocentrisk ordning, som 
förminskar de möjliga historiska betydelserna av att vara människa och 
beskär även i tanken de möjliga positioner som kvinnor och män i 
framtiden skulle kunna ha.

Här förtjänar det att än en gång erinra om att de som kanske allra fli-
tigast tar del av dessa repetitiva iscensättningar är medelklasskvinnorna 
– en av kulturinstitutionernas största besöksgrupp – som också är de 
som är potentiellt resursstarka nog att kunna förändra denna ordning 
och därmed även ge incitament för andra grupper att höja sina röster, 
vilket därför skulle kunna uppfattas som en extra intressant grupp att 
hålla tillbaka. De analyserade utställningarna kan i denna läsart ses som 
ett i raden av effektivt självdisciplinerande instrument som Foucault 
visat att institutioner historiskt sett alltid understött i hegemonins 
tjänst.

Särskilt tydligt marginaliserad blir historien för den som är kvinna 
och faller utanför de musealt markerade gränserna. Det blir något hot-
fullt som ger intryck av att kunna rasera det bestående, som den hem-
lösa kvinnan och hennes tillhörigheter. Detta förvärv tycks ha stuckit 
en kniv i hjärtat på bilden av museet som en del av det moderna pro-
jektet. Förvärvet har blivit en imploderad knutpunkt där grundläggande 
frågor om museet brutits ner.448 Många olika problem verkar ha till-
skrivits denna nod, vilket utlöst något av en inåtvänd sprängladdning – 
med Haraways terminologi en imploderad knutpunkt. 

Till skillnad från de föreställningar som privilegierats inom ramen 
för det moderna tänkandet som alltså kan spåras i Nordiska museets 
verksamhet, så skulle Riksutställningar med Mah-Jong-utställningen som
                                                     
448 Även förvärvet av den manlige missbrukarens artefakter kan förstås som hotfulla, men 
här användes en annan strategi – hemligstämpling och inlåsning i garderoben – som effek-
tivt neutraliserar förvärvet, så att diskussioner svårligen når upp till ytan. Detsamma kan 
sägas om väckarklockan och berättelsen om sexualövergreppen mot flickan, men detta ver-
kar däremot inte ha bedömts behöva hemligstämplas utan bara förts in under en utifrån be-
rättelsens synpunkt irrelevant rubrik. 
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exempel kunna ses som resultat av ett feministiskt medvetet postmo-
dernt förhållningssätt. Här har det historiekonstruerande momentet 
synliggjorts och dualismerna och de reducerande skripten verkar inte 
upprepas med samma regelmässighet. Här utgår berättelsen från och 
centreras kring alternativa representationer av tre kvinnor och deras 
gärning inom det textila området. Det är en berättelse som radikalt skil-
jer sig från de narrativ där kvinnor länkas till den textila sfären i Nor-
diska museets egna produktioner. Istället för att fylla på de fallogocent-
riska skripten med fortsatt innehåll öppnas mellanrummet mellan de 
binärt ordnade motsatsparen upp och hybrider skapas med ett annat 
innehåll än det gängse moderna. Berättelserna och kunskaperna som 
framförs i Mah-Jong innehåller sådana hybrider som är klart situerade 
och som förefaller vara grundade i en feministiskt informerad kun-
skapssfär.

7.5. Metateoretisk nomadisk pluralism 
Ett viktigt instrument för att situera kunskaperna är att utgå ifrån och 
använda teoretiska perspektiv. Med hjälp av dessa kan blicken lyftas 
från en oöverskådlig empirisk anhopning och det viktiga urskiljas lätta-
re.

I det här analyserade materialet har en mängd olika genusteoretiska 
ingångar använts med vars hjälp en rad skilda underordnande meka-
nismer och antaganden kunnat synliggöras och problematiseras. Dessa 
har jag valt ut och samlat på en metateoretisk nivå utifrån ett noma-
diskt förhållningssätt i Braidottis mening (Braidotti 1994, 2003). Detta 
har gjorts eftersom jag dels uppfattar världen som alltför komplex för 
att kunna belysas utifrån en eller ett par teoretiska tankeriktningar, dels 
eftersom jag velat lyfta fram den mångfald av sätt som museers verk-
samhet kan analyseras utifrån. Det är inte bara ett genusteoretiskt per-
spektiv som är fruktbart, utan många, som vart och ett på skilda sätt 
kan beröra olika områden och aspekter. Vid analys av kulturhistoriska 
museer, som är institutioner med mycket vittomfattande ansvarsområ-
den, kan det vara särskilt användbart att teoretiskt ha en sådan bred 
ram.

I Braidottis nomadiska genusteoretiska pluralism inkluderas även 
andra intersektionella infallsvinklar som klass, etnicitet, nationalitet och 
sexuell läggning etc (Braidotti 1994:162). De är alla teoretiska perspek-
tiv som hänger samman. Ofta förstärker flera faktorer tillsammans de 
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underordnande mekanismerna, varför det är viktigt att när så är rele-
vant även undersöka hur dessa kategorier tillsammans samverkar. Det 
är utifrån ett sådant pluralistiskt metateoretiskt ramverk som analyserna 
i den här avhandlingen tagit avstamp. 

7.6. Tentativ modell 
De teoretiska perspektiv som applicerats här är inte bara tänkta att 
fungera i analyserna av de här empiriska exemplen, eller som inspira-
tionskälla för fortsatta analyser av museiverksamhet, alltså för dem som 
utifrån undersöker vad museer gör. De är också tänkta att fungera som 
en tentativ modell för hur ett genusmedvetet tänkande skulle kunna in-
tegreras i museers egen verksamhet och skulle kunna forma en tanke-
grund för museer att utgå ifrån för att utveckla egna relevanta förslag. 
Dessa båda aspekter är på många sätt oskiljaktiga och förhåller sig till 
varandra som sidorna på ett och samma mynt. Naturligtvis gäller även 
detsamma här som ovan, att det inte finns ett enda ”rätt” sätt att göra 
detta på, utan många som måste anpassas efter varje konkret situation 
och kan vara mer eller mindre fruktbara beroende på vad ämnet är och 
vilken kunskap som vill uppnås.

På ett övergripande plan skulle de iscensättningar som diskuterats 
grovt sett kunna förstås som glidande punkter, där det vid ena ytterlig-
hetspolen finns representationer av det dominerande könet som 
omedvetet eller medvetet har privilegierats på bekostnad av det andra. 
Fallogocentriska gestaltningar är förhärskande här. Stora delar av Må-
nadens föremål skulle passa in på denna punkt.

Vid nästa punkt adderas berättelser om det underrepresenterade kö-
nets relation till det framställda, men bara som en liten del och utan att 
i egentlig mening knytas till den ”stora historieberättelsen”. Delar i
Hästen och t ex gestaltningen av Selma Lagerlöf i Månadens föremål kan 
exemplifiera detta.

Den därnäst följande karaktäriseringen är genusregistrerande iscen-
sättningar, där en numerär representation av såväl feminint som mas-
kulint kodade gestaltningar skapas. Hästen är ett exempel på en sådan 
utställning som i sin helhet tydligt integrerat ett sådant synsätt.  

Ytterligare en variant är utställningsgestaltningar där ett synliggöran-
de fått vara rådande. Här tar det museala narrativet utgångspunkt i det 
underordnade könets insatser och låter hela berättelsen explicit utgå 
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och kretsa kring detta. Historien om Iljena Månsdotters förkläde i Må-
nadens föremål kan ses som ett enskilt exempel på detta. 

Ingen av dessa ansatser knyter explicit an till genusteoretiska aspek-
ter eller till frågor om asymmetriska maktförhållanden mellan könen. 
Det gör däremot det som skulle kunna ses som utställningar med ge-
nusaspekter, vilket kan ses som nästa variant. I sådana tas genusteore-
tiskt grundande aspekter upp som en mindre del i en utställning. En 
god kunskap krävs här om den specifika genusteoretiska aspekt som 
behandlas, även om en full förståelse för feministisk teoribildning över-
lag inte nödvändigtvis behöver vara explicit. Delen i Framtidstro där
kvinnorörelsen behandlades skulle kunna ses som exempel på detta. 

En annan typ skulle kunna ses som utställningar med klart uttalat 
genusperspektiv som tillsammans med andra perspektiv har getts en 
jämbördig ställning. För att kunna applicera en sådan ingång krävs en 
god överblick över feministisk teoribildning, för att relevanta val ska 
kunna göras. Mah-Jong-utställningen kan ses som exempel på detta. 

Ytterligare en form av utställning skulle kunna karaktäriseras som 
genusfokuserad. Det är en utställning som genomsyras av medveten 
genusintegrering. Hela utställningen har alltså explicit denna ansats. 
Här krävs också en mycket god kunskap om genusteoretiskt vetande 
för att adekvat problematisering ska kunna ske. Inget av de analyserade 
exemplen kan sägas ha haft en sådan ingång, men däremot finns som 
antytts andra exempel från andra museer. Valet att inte ta med en så-
dan i avhandlingens analys har styrts av att jag låtit platsen avgränsa 
den scen jag betraktat och där har inga sådana funnits.  

7.7. Institutionell förståelse 
I den här avhandlingen har jag därutöver försökt förstå varför det i vis-
sa sammanhang verkar vara svårare att integrera genusmedvetna ansat-
ser och perspektiv än i andra. Ett sätt har varit genom att undersöka 
arbetsorganisationens inverkan. Månadens föremål och Hästen verkar ha 
omgärdats av tidsbrist jämfört med Riksutställningars produktion. På 
oerhört kort tid har ett slutresultat förväntats vara klart. Detta borgar 
inte för att en väl genomarbetad och genomförd genusmedveten inte-
grering ska komma till stånd, speciellt inte om det inte redan existerar 
en djup kunskap och förståelse av dessa frågor bland de anställda på 
institutionen.



”KÄNN DIG SJÄLF” 

428

Förutom en generösare produktionstid har Mah-Jong-utställningen haft
fördelen att produceras av en myndighet som byggt upp förhållandevis 
fasta rutiner kring produktionerna och utarbetat vissa obligatoriska steg 
som alla produktioner ska passera igenom. En av de föreskrivna punk-
terna som varje produktionslag och utställning ska relatera till är jäm-
ställdhet. Att göra detta till rutin torde sannolikt skapa en vana att re-
flektera över genusrelaterade frågor, som i sin tur genererar en kun-
skapsackumulation kring detta på både institutionell och individuell 
nivå. Det här är något som troligen ökar möjligheten för varje nytt pro-
jekt att integrera dessa frågor och höjer kvaliteten på diskussionerna. 
En liknande rutin när det gäller jämställdhets- och/eller genusaspekter 
verkar saknas på Nordiska museet. 

Engagemanget hos ledningen förefaller också vara av stor betydelse 
för om och hur genusmedvetet tänkande kommer in eller inte. Nordis-
ka museets ledning verkar aldrig på något uppriktigt genomgripande 
och reformivrigt sätt ha visat sitt stöd och engagemang för dessa frå-
gor. Det har däremot Riksutställningars generaldirektör gjort, vilket 
sannolikt befrämjat genusintegreringen i utställningar och övrig verk-
samhet.

Ytterligare en faktor som sannolikt varit negativ för möjligheten till 
genusmedveten integrering är bristen på externa aktörer med resurser 
och kraft att skapa incitament för en fördjupning i ämnet – som t ex 
det tidigare nämnda resurscentrum som departementets arbetsgrupp 
för Genus på museer föreslagit (Ds 2003:61), men som ännu inte exi-
sterar annat än som tanke. Denna brist torde vara särskilt påtaglig för 
institutioner som själva saknar eller bara äger oansenlig egen kunskap 
inom området.

Därutöver verkar den historiska tidsanda som museerna skapats i att 
spela viss roll för vilka historieskrivningar som görs. Riksutställningar 
som grundades i mitten av 1960-talet i ett experimentellt, nyskapande 
och samhällsomvandlande klimat förefaller 40 år senare utifrån det 
analyserade materialet ha mycket av denna anda kvar. Nordiska museet 
sprunget ur tidiga moderna tankeströmningar som växte sig starka un-
der 1800-talets senare hälft och 1900-talets början där en dualistiskt 
uppbyggd berättarteknik med inslag av positivistiskt inspirerade ar-
betsmetoder sågs som ideal, förefaller ha behållit vissa sådana särdrag i 
sin verksamhet ännu idag. En av de mest naturaliserade symbolerna 
från gångna tider som Nordiska museet har är namnet, som trots sin 
till synes gränsöverskridande karaktär i själva verket kan ses som en 
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stark symbol för föreställningen om en etniskt homogen svensk 
svenskhet. Det verkar framför allt vara de som är formade i enlighet 
med eller känner samhörighet med de reducerade matriserna för kön, 
klass, etnicitet, nationalitet och sexuell läggning som ovan visats som 
tänkespråket ”Känn dig själf” vänder sig till. 

I ljuset av kulturarvets demokratiska funktion verkar det alltså re-
gelmässigt vara svårt för vissa att känna igen sig i det som Nordiska 
museet valt att privilegiera och som analyserats här, medan Riksutställ-
ningar tycks ha en mer inkluderande ansats. Nordiska museet ter sig 
idag både till namnet och delar av sin verksamhet som obsolet. Bety-
delselager med kvarlevor från en svunnen tid tycks fortfarande göra sig 
gällande. Museets motto ”Känn dig själf”, som – förutom Nordstjär-
nan och runstenen – alltjämt pryder museets logotyp, får en märkligt 
ekande klang. Det sänder ut genljud av förundran, som öppnar upp 
mot nya frågeställningar om vem det egentligen är som bör lära känna 
sig själv. Det reflexiva förhållningssätt devisen uppmanar till, verkar i 
ljuset av den här läsningen falla tillbaka på museet självt. Men att se 
och lära känna sig själv ska utifrån detta inte exklusivt ses som riktat till 
Nordiska museet. Det är en uppmaning till alla museer.
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Epilog

Som en fri tankelek har jag valt att avsluta avhandlingen med en epilog 
där jag läser materialet ”out of context” en sista gång, men denna gång 
med hjälp av Sigmund Freud. Att jag valt att avsluta med denna läsning 
ska inte förstås som en regelrätt hommage till ett freudianskt tänkande. 
Däremot blir denna bildliga läsning precis som de tre andra tidigare 
gjorda, en strategi för att synliggöra det ”normala” och förgivettagna 
och därigenom göra dem mindre ”naturliga”, men den är skapad med 
ett mer lättsamt handlag. Med denna strategi hoppas jag ytterligare 
kunna belysa de historiekonstruerande dragen i museers verksamhet. 

 Jag har medvetet valt att göra en metaforisk läsning, för att lyfta 
diskussionen till en annan nivå än de konkreta utställningarnas. Här är 
det de institutionella implikationerna jag främst diskuterar. Freud an-
vänder i sin tidiga topiska modell begrepp och synsätt som jag funnit 
särskilt fruktbara att bruka i det här sammanhanget i metaforiskt syfte. 
Min användning av Freud ska med andra ord inte ses som ett bokstav-
ligt försök att lägga museet på divanen, utan som en metaforisk tanke-
figur som får vissa betydelser att framträda tydligare än annars.  

Det här valet innebär inte att jag anser det vara omöjligt att tala om 
kulturens omedvetna i annat än metaforiska termer. Det har till exem-
pel gjorts av filosofen, kulturanalytikern och psykoanalytikern Slavoj 
Žižek (1998). Men i den här avhandlingen finns det inte plats att gå på 
djupet med detta, varför jag valt att använda Freuds terminologi i bild-
lig mening. 

Det som gör Freud intressant på ett allmänt plan i det här samman-
hanget, är att hans tankar på ett effektivt sätt ifrågasätter och omkull-
kastar kärnan i förställningen om det moderna projektet – d v s den 
positivistiska tron på det rationella och förnuftiga subjektet med för-
måga att styra och kontrollera allt. Genom att Freud lyfter fram de 
omedvetna drivkrafterna och sätter fingret på att människans bevekel-
segrunder inte alltid är rationella och förnuftsenliga, utan i högsta grad 
omedvetet styrda, sätts hela tanken på moderniteten i gungning. Freud 
kan med detta sägas ha bidragit med viktiga idéer till synen på det ra-
tionella subjektet som en chimär och därmed till de diskussioner som 
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under 1900-talet lett fram till den representationskris som brukar kallas 
subjektets död och det postmoderna tillståndet.  

Den hemlösa kvinnans artefakter är särskilt intressanta att läsa i för-
hållande till Freuds begrepp det kusliga (1919/1996) för att metaforiskt 
förstå vad som händer på ett kulturellt omedvetet plan. Uttrycket har 
en speciell koppling till hemmet och hemlösheten. Den tyska termen 
för det kusliga är ”unheimlich”, som skulle kunna översättas med ”det 
som inte tillhör hemmet” eller ”det obekanta”. Det står i motsats till 
det som är ”heimlich”, d v s ” det som hör till hemmet”, ”det bekanta” 
(Freud 1919/1996:3). Det kusliga är, enligt Freud: ”… allt det som borde 
ha förblivit en hemlighet, i det fördolda, men som framträtt” (1919/1996:5).

Att länka termen ”kvinna” – som i den fallogocentriska ordningen 
hör ihop med hemmet – till detta att sakna ett hem, blir inte bara kus-
ligt i en enkel betydelse i det här sammanhanget. Sammansättningen 
”hemlös kvinna” är både kuslig därför att hemmet är bortryckt från 
Kvinnan och för att detta som borde ha förblivit osynligt synliggjorts 
genom utställningen. I dubbel bemärkelse blir alltså detta motbjudande. 
Den hemlösa kvinnan ifrågasätter den rådande ordningen och framkal-
lar enligt Freud ångest (1919/1996:3), som i detta fall inte enbart hand-
lar om en individuell utan en kollektivt kulturell ångest. Resonemanget 
kan även överföras till de andra kvinnorna som inte heller befinner sig i 
hemmets miljö, utan blir offer i offentliga rum som på olika sätt är hot-
fulla.

Att koppla gestaltningen av den hemlösa kvinnan till roller som se-
dan länge är betraktade som tydliga kvinnliga domäner – offer och 
hemmets vårdande estet – kan utifrån denna förståelse läsas som ett 
sätt att minska den kulturella ångesten. Genom att accentuera redan 
välkända drag förskjuts betydelsen från det kusliga till det mindre 
skrämmande. Förskjutning är också det som Freud kallar det som sker, 
när uppmärksamheten förflyttas från ett område som är farligt och vik-
tigt, till ett annat som är ofarligt och mindre essentiellt (Freud 1915–
1917/1996:165), vilket detta skulle kunna ses som exempel på. Kon-
centrationen har flyttats från det kusligaste och mest abjektala – som
t ex den nästan utätna asken med potatissallad, oordningen och sprutan 
– till ett offers mindre farligt laddade ordnande av hemlika saker.

Ett annat begrepp Freud introducerar är förtätning, vilket innebär att 
en komprimerad mindre innehållsrik version lyfts fram, där vissa delar 
uteslutits. Freud liknar förtätningen vid en förkortad översättning 
(1915–1917/1996:163) Berättelserna kring den hemlösa kvinnans till-
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hörigheter skulle också kunna ses som exempel på detta. Utställningen 
i Månadens föremål skulle med andra ord bildligt kunna läsas som en för-
kortad version, en förtätningsprocess, där vissa delar lyfts bort – som 
den nyss nämnda sprutan och likheten med bättre bemedlade indivi-
ders levnadssätt, som kvinnans tidigare arbete, hennes boende i 
skogstorpet och hennes entreprenörsdrömmar – och det övriga inne-
hållet komprimerats.

Både en förskjutning och förtätning verkar alltså ha ägt rum. En förskjut-
ning från de delar som skulle ha kunnat sätta skriptet för såväl feminini-
tet, svenskhet som klass under förhandling om betydelse, till förmån 
för en förtätad version som bekräftar en rådande ordning.

Till skillnad från den hemlösa kvinnans bohag kan däremot den 
missbrukande mannens tillhörigheter i Knarkarkvarts-inventeringen vare 
sig sägas ha förskjutits eller förtätats i egentlig mening, eftersom det 
nästan inte talas om dem på museet, föremålen svårligen låter sig finnas 
och eftersom uppgifter om insamlingen sekretessbelagts. Uppmärk-
samheten kan i denna bemärkelse inte anses ha förskjutits till något an-
nat område, utan istället verkar talet om förvärvet ha tystnat och 
trängts undan.

I detta sammanhang skulle ett annat av Freuds begrepp kunna vara 
mera fruktbart för förståelsen, nämligen bortträngning. Bortträngning in-
nebär att något är så tabubelagt att det överhuvudtaget inte går att be-
rätta om och därför inte existerar på ett medvetet plan. Det tillåts inte 
komma till ytan utan motas bort till dolda mentala regioner. Det är nå-
got man inte ens är medveten om att det finns (Freud 1915–
1917/1996:273ff). Hanteringen av den manlige missbrukarens artefak-
ter kan metaforiskt uppfattas just på detta sätt. Med uppgifter inlåsta i 
ett skåp blir det bortträngda inte omedelbart synligt och hotfullt.  

Ett annat exempel på detta skulle den förut nämnda väckarklockan 
med en flickas berättelse om sexuella övergrepp kunna vara, som sorte-
rats in som ett av museets många föremål under rubriken Tidsindelning,
med underkategorisering Väckarklocka. Anledningen till förvärvet kan 
med dessa intetsägande rubriker sägas ha trängts bort. 

Freud talar också om det manifesta och det latenta innehållet (Freud 
1915–1917/1996:118). Det första avser vad som öppet berättas, det 
senare vad som är dolt. De tidigare nämnda begreppen förtätning, för-
skjutning och bortträngning är de sätt subjektet hanterar det latenta 
innehållet på.
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Även i Månadens föremål som helhet och i Hästen förefaller Freuds be-
grepp metaforiskt kunna appliceras på materialet. På en musealt manifest
utställningsnivå verkar förhållandevis stereotypa representationer av 
män och kvinnor existera. De tycks följa de redan kända beskrivning-
arna av Mannen och Kvinnan. Ett kretslopp av upprepade reducerade 
föreställningar förefaller vara i omlopp. De fallogocentriska mallarna 
tycks ständigt återanvändas. Männen ockuperar den offentliga sfären, 
kvinnorna den icke-offentliga. För det mesta framställs kvinnor som 
visats i bilder och narrativ som naivt textilt intresserade. De förknippas 
vidare med hemmet, beskrivs i relation till en man och framställs som 
förhållandevis passiva. Om kvinnor på det ena eller andra sättet 
överskrider gränsen och träder in i de offentliga rummen, verkar det gå 
illa för dem. Då framställs de i upprepade och varierade former som 
offer, som råkar ut för allahanda kusligheter. Anonymiteten är vidare 
slående bland kvinnorna, särskilt i Månadens föremål, och försök till 
samhällelig kontextualisering sällsynt. I det stora hela verkar den mani-
festa konstruktionen av femininitet överensstämma med de stereotypa 
representationerna av Kvinnan i den fallogocentriska ordningen, där 
det som inte passar in har förskjutits, förtätats eller bortträngts. Det-
samma förefaller gälla den manifesta berättelsen som formats kring mas-
kulinitet, där den heterosexuelle vite svenske medelklassmannen tycks 
vara det nav och den utsiktspunkt utifrån vilken berättelserna tycks fö-
ras fram. 

Men det existerar ändå här och var alternativa representationer som 
sätter de traditionella föreställningarna under förhandling, även om de 
för det mesta tycks befinna sig på en latent nivå. Exempel på detta är 
den ännu inte slutarkiverade miniintervjun som Mats Landin gjorde 
med den hemlösa kvinnan, Annette Rosengrens fortsättning på projek-
tet Skuggsidan som utmynnade i boken Mellan ilska och hopp, Berit Eld-
viks bok Den dansande damastvävaren och i viss mån även Rolf Kjell-
ströms artikel om polarfararna. De försök till alternativa representatio-
ner som finns i museinarrativ form verkar med dessa exempel framför 
allt återfinnas i arkivmaterial och publikationer. I Hästen däremot finns 
ansatser till alternativa framställningar med i utställningen, men de för-
svagas i förhållande till utställningens och avsnittens helhet på ett sätt 
som gör dem mer eller mindre osynliga. Detsamma kan sägas om Iljena 
Månsdotters förkläde och i viss mån även om dammsugaren i Månadens
föremål. De alternativa representationerna är så små och svagt markera-
de att de inte får skärpa på en manifest nivå i museets mitt.  



EPILOG

435

Ytterligare ett sätt att göra en metaforisk läsning av den här empirin 
genom Freud som även inkluderar Riksutställningars Mah-Jong-
produktion skulle kunna vara att se detta som resultat av skilda strate-
gier för att hantera kulturella trauman. Freud gör här en skillnad mellan 
upprepningstvång och genomarbetning av trauman (Freud 1914/2002:177–
185). Vid upprepningen repeteras omedvetet samma mönster hela ti-
den. Freuds tal om genomarbetning innebär däremot att en patient går 
tillbaka och medvetandegör det som tidigare förträngts och arbetar 
igenom detta.  

Exemplen hämtade från Nordiska museet skulle i överförd bemär-
kelse kunna läsas som prov på omtagningar av obearbetade processer 
som upprepas om och om igen. Riksutställningars utställning Mah-Jong
skulle däremot metaforiskt kunna förstås som en produkt där omed-
vetna betydelselager redan förts upp till ytan. Upprepade förträngning-
ar, förtätningar och förskjutningar i freudiansk mening som andra ana-
lyserade delar symboliskt talat visat sig innehålla, tycks i Mah-Jongs pro-
duktion ha genomarbetats och medvetandegjorts på ett helt annat sätt. 
Bildligt betraktat ger Mah-Jongs projektgrupp intryck av att ha placerat 
både utställningen och sig själva på divanen.

Nordiska museet skulle som sammantagen metafor kunna ses som 
en kollektiv materialisering av det moderna jaget med dess förträngda 
minnen. Det är drag från det moderna jaget som tycks bli synliga. Det 
rationella jaget där det abjektala är bortträngt och det omedvetna är 
kontrollerat. Problemet med det moderna jaget är att det enda som 
syns utifrån är den färdigpolerade ytan. I den här avhandlingen har jag 
försökt att tränga bakom ytan, lyfta fram de underliggande processerna 
och genomarbeta dem utifrån olika genusperspektiv med intersektio-
nella dimensioner. Med hjälp av en avslutande freudiansk allegori vill 
jag försöka ge processerna som verkar ha stått på spel i Nordiska mu-
seet en rumslig förankring, som kan ses som en alternativ arkitektonisk 
kartografi över museet. 

I sin tidiga topiska modell liknar Freud människans psyke vid en stor 
byggnad (Freud 1915–1917/1996:274f). Det omedvetna kan förstås som 
en hall, där psykiska impulser tumlar runt. Ett rum som är förbundet 
med hallen är den stora salongen, där medvetandet har sitt högsäte längst 
bort vid rummets andra ända. På tröskeln mellan rummen står en 
vaktmästare som har till uppgift att kontrollera och inspektera vilka 
som får komma in i salongen. Han har en censurerande funktion. En 
del faller honom i smaken, andra inte. De som inte faller honom i sma-



”KÄNN DIG SJÄLF” 

436

ken avvisas och blir bortträngda. De förblir därmed kvar i den omedvet-
na hallen och förmår inte att komma in i den upplysta salongen och nå 
fram till medvetandet på tronen. Andra av dem som först blir 
bortträngda försöker igen och kommer in genom att byta klädsel. 
Dessa är enligt Freud de förskjutna. De förskjutna kommer alltså inte in 
i sin initiala skepnad, utan som förklädda till något annat som inte 
väcker anstöt. Men alla som kommit in i salongen har fördenskull inte 
blivit uppmärksammade av medvetandet. Det är trångt, många skymmer 
sikten och alla når inte fram till medvetandets hedersplats. Freud kallar 
därför salongen det förmedvetnas system. Psykets rumsliga kartografi kan 
med detta sägas innehålla hallen med det omedvetna, salongen med det 
förmedvetna och platsen nära högsätet med det medvetna.

På samma sätt kan psykets olika rumsliga dimensioner med en grov 
liknelse ses som metaforer för museets inre. Utställningsrummen och 
de virtuella platserna på hemsidan är det medvetna. Här finns bland an-
nat Månadens föremål och Hästen. Vissa publikationer har förmått att dra 
medvetandets uppmärksamhet till sig, andra har det inte som t ex den 
nämnda boken om hemlösa kvinnor Mellan hopp och ilska (Rosengren 
2003). Den sistnämnda befinner sig långt borta i det förmedvetnas salong 
utom synhåll för det medvetna. Här finns också arkiv, föremålssam-
lingarna, lappkatalogen och databassystemet. De kan alla ses som delar 
i det förmedvetna.

Men i museet tycks det också finnas ett omedvetet. Här finns de ut-
ställningstexter och de bilder till Hästen som inte kom med i utställ-
ningen. Dit hör de tillfälliga rum som de officiella förvärvsskrubbarna, 
dit alla föremål förs innan de eventuellt förvärvas. Hit kan också 
Grindstugans vind och utrymmet på fotoavdelningen räknas, dit den 
hemlösa kvinnas tillhörigheter först fördes. Potatissalladsburken, mad-
rassbitarna och batterierna måste betecknas som tillhörande det bort-
trängda. De föremål från den hemlösa kvinnans bohag som slutligen 
valdes ut som Månadens föremål blev däremot först bortträngda, men 
återvände till det medvetna iförd en mindre anstötlig förklädnad, där of-
ferrollen och den som hemmets vårdande estet privilegierats. Med 
Freud lyckas de få medvetandets uppmärksamhet som de förskjutna.

Till det omedvetna hör också den speciella bruna låda med de numera 
försvunna kataloglapparna som en gång verkar ha funnits på dåvarande 
Bo- och senare Textilavdelningen, som någon även senare tyckt sig se. 
Hit hör även i allra högsta grad det låsta skåpet med alla sekretessbe-
lagda uppgifter, det allra hemligaste. Det skåp som bland annat berät-
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telsen om mannen med knarkarkvarten finns bevarad i. Till de omedvet-
na nejderna verkar också den nyss nämnda väckarklockan ha förts. 

Men vem är det då som kan sägas agera som vaktmästare? Med den-
na liknelse skulle var och en som arbetar på museet kunna ses i denna 
roll. En del verkar ha strängare gränser och en hårdare granskande 
blick än andra. Vissa förefaller att ha mer makt än andra att avgöra vad 
som förpassas tillbaka till det omedvetna, vad som får passera in i den 
förmedvetna salongen och vad som senare kan komma att ta sig ända 
fram till medvetandets högsäte. Vem som har mer makt och vem som har 
mindre tycks ha varierat över tiden. Vid vissa tidpunkter verkar en del 
ha mer inflytande än andra, för att vid en senare tidpunkt ha förlorat 
denna ställning. Alla anställda på museet kan sammanfattningsvis till-
sammans ses som en stor väktarstab, där några har en överordnad po-
sition och andra är underställda, där några med tiden stiger i graderna 
och andra sjunker. Inne i museets psyke verkar en process med bort-
trängningar, förhandlingar och förskjutningar av betydelser pågå vakt-
mästarna emellan. Stundom tycks även en och annan utomstående ta 
sig in. En del av dem har redan gränser som sammanfaller med muse-
ets inre, eller så slipas de med tiden av så att de passar. Andra har helt 
andra uppfattningar om var gränserna ska gå och är beredda till mindre 
avkall. Dessa kan upplevas som anstötliga. Inte sällan blir de bort-
trängda, men faran finns alltid att de med hjälp av olika förklädnader 
en dag lyckas att ta sig in och flytta om i rummens innehåll. Men de 
behöver inte nödvändigtvis alltid ses som ett hot. De kan lika gärna 
vara en möjlighet. En möjlighet till förändring.

Med den här avhandlingen har jag velat öppna upp en förhandling 
om betydelse av kön, men även andra skript som samverkar i under-
ordningen av vissa representationer i vårt gemensamma kulturarv. Av-
handlingen i sig är en partiell berättelse utifrån en specifik utsiktspunkt. 
Den är artikulerad utifrån en teoretisk könsmedveten nomadisk posi-
tion med intersektionella inslag, en akademisk position som framför 
allt formats på Tema Genus, Linköpings universitet. Den är formule-
rad av en yrkesarbetande, vit, heterosexuell, etniskt svensk, medelål-
ders, välutbildad kvinna. Berättelsen är formad framför allt utifrån min 
akademiska bana, men också utifrån de yrkeserfarenheter jag tillägnat 
mig genom att ha arbetat på flera centrala museer och genom de dis-
kussioner och relationer jag haft och fortfarande har med många före 
detta kollegor som jobbar kvar eller letat sig till närliggande områden. 
Det är min egen berättelse utifrån ett partiellt perspektiv som inklude-
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rar det ovan sagda, men som sannolikt även bär flera andra personligt 
sedimenterade betydelselager som jag inte själv är fullständigt medve-
ten om och som antagligen andra ser bättre. Reflexivitet är ju som Bra-
idotti påpekar inte en enskild individuell aktivitet och angelägenhet, 
utan en interaktiv kollektiv process som är en angelägenhet för många 
andra aktanter, som i andra situerade berättelser kan föra förhandlingen 
om betydelse vidare (2002:13).  

Det här är alltså inte den enda ”sanna” berättelsen som kan skrivas 
utifrån den här empirin. Det är min kartkonstruktion som jag prövat 
att lägga bredvid den officiellt privilegierade museala orienteringskartan 
för att göra en jämförande läsning. Det här är en tolkning som väntar 
på att andra läsningar gjorda utifrån andra lika partiella och tydligt arti-
kulerade lokalt situerade positioner ska bli satta i dialog, som kan för-
djupa förståelsen449 och på sikt leda till förändring av de fallogocent-
riska betydelsesystem som genomsyrar stora delar av vår västerländska 
kultur.

                                                     
449 Jfr med Geir Vestheims diskussion om vikten av att genom offentliga dialoger och för-
handlingar kring kulturarv och museer nå demokratisk konsensus om vad detta ska bestå 
av. Detta ser han som avgörande för att ge arbetet på kulturinstitutioner som museer legiti-
mitet. Han bygger sitt resonemang på tankar från Habermas, Arendt, Benhabib och Rawls 
(Vestheim 2003:359ff).
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SUMMARY 

”Know Thyself” 
Gender, Historical Construction and Representations in 

a Museum of Cultural History 

Introduction
Museums are places in which history is constructed. Parts of the past 
are brought into the present and are given not only a signification of 
events that passed away a long time ago. The way history is told can 
also be understood as creating the frames for how to think about the 
present and the future. This includes ways of understanding what it 
means to be a woman or a man and what the potentially desirable 
characteristics of femininity and masculinity are.  

Official Swedish cultural policy stresses the importance of the de-
mocratic function of our cultural heritage. This implies in short that 
everybody irrespective of gender, class, ethnic background or sexual 
preference should be able to benefit from and identify with the cultural 
heritage displayed at the museums.

In this thesis I analyse how this can be said to correspond with the 
contemporary historical narratives being told at The Swedish National 
Museum of Cultural History, Nordiska museet, in Stockholm. This is 
the major museum of the cultural history in the country and what 
makes it particularly interesting is that since early days of its foundation 
at the end of the nineteenth century, it has had as its aphorism “Know 
Thyself”. This aphorism calls to mind the democratic function of cul-
tural heritage and stresses the importance of examining the ways in 
which the two correspond. 

In this thesis the work at Nordiska museet will be the focus, but this 
does not imply that the aspects considered are exclusive to this particu-
lar museum. Similar ways of making history can be seen not only at 
other Swedish museums, but at museums all over the world.450

                                                     
450 See Haraway (1989b), Porter (1987, 1988, 1996), Losnedahl (1993), Glaser & Zenetou 
(1994) for international examples. For Swedish ones see Det dolda budskapet. Kön makt 
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From the point of view of Nordiska museet “Know Thyself” is origi-
nally directed towards its audiences as a call to explore their identity 
through the cultural heritage on show at the museum. However with 
this study I will reflect the maxim back to the museums and invite 
them all to try to understand themselves better by way of a self-
examination of their historical narratives.

This thesis has four interrelated objectives. The first is connected 
with the question of the democratic function of the cultural heritage. 
The purpose is to analyse how the preferred meaning of the construc-
tions of femininity and masculinity are manifested in configurations at 
a museum of cultural history. Exhibitions are the particular focus, but 
collections of artifacts are also discussed. How these are formed in re-
lation to gender is of immediate interest, but attention will also be 
given to closely related categories such as class, ethnicity, nationality 
and sexuality. 

The second aim is to try to see if and in what ways the above-
mentioned constructions are repeated and if so how they can be said to 
be linked to the Western habit of arranging the world into a system of 
hierarchical opposites, such as nature/culture, body/soul, and feminin-
ity/masculinity.451

The third objective relates to a methodological and epistemological 
level. It aims at exploring the limits of how museums of cultural history 
could be analysed from different gender perspectives. Too often, “the” 
gender perspective is put forward as if there is only one view. This ob-
scures the fact that feminist theory is diverse, with a multiplicity of 
theoretical gender perspectives currently available. In this study I will 
try to include many different gender perspectives and try to explore 
their potentials in this chosen context. This question will also demon-
strate possible ways for the museums to integrate a gender-conscious 
way of thinking into their work. A tentative model will be presented 
which hopefully can inspire museum staffs and other researchers to 
take the question further. However this should not be taken as detailed 
instructions for museums as to how to act to integrate gender-
informed perspectives. This is a first draft of how to think about these 

                                                                                                                         
och kvinnor och män i museiutställningar (1993), Lundgren (1993, 1994), Grahn (1999a, b, 
c, 2003a, b, 2004, 2005a, b) and Meurling & Aronsson (2005). 
451 Se for instance Foucault (1970:xv) for more on the limits of the Western way of think-
ing in binary oppositions. See also Jonathan Culler’s book Saussure (1976/1985) and the 
works of Claude Lévi-Strauss (1962) and (1964/1986).  
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questions from a general point of view. In the light of my analyses I 
will also try to understand why it seems more difficult to integrate gen-
der perspectives in some museum contexts than in others.  

The final aim of this study is to discuss how artifacts and exhibitions 
can be ontologically and epistemologically understood. I will try to de-
velop a reading in opposition to the traditional positivistic view that 
has dominated many museums and still does in some cases.452 The 
questions discussed apply to what happens with the artifacts on their 
way into a museum, how exhibitions and historical narratives are 
formed and how this has an influence on how to understand what a 
museum is and what it can be.

Material
The empirical focus in the first analytical chapters is restricted to one 
particular collection of artifacts and three exhibitions shown at Nord-
iska museet. The collection consists of the former belongings of a 
homeless woman and in the first analytic chapter I follow their trans-
formation from everyday artifacts in the world outside the museum 
into what I call museal facts. In the museum I trace their journey through 
the steps of transformation into their purified appearance in an exhibi-
tion case.

In the second analytic chapter I examine the first exhibition. This is 
the exhibition that the homeless woman’s artifacts became a part of, 
The Artifact of the Month. This is an exhibition where each month – or 
sometimes every other month since 1998 – the museum selects one or 
several objects characteristic of its collection. The artifacts are dis-
played both in a specific exhibition case and on the museum’s home-
page. On the latter all of the artifacts that have been exhibited since the 
beginning can be seen. Neither the collection of these artifacts nor this 
exhibition has ever had any explicit intention of integrating gender is-
sues.

In the third analytic chapter therefore, I deal with an exhibition, The
Horse – restrained, whipped, loved, that since the beginning has had an ex-
plicitly articulated will to integrate gender issues. Here I examine how 
this can be said to have been done. 

                                                     
452 For international examples see for instance Hooper-Greenhill (1992, 2000) and Bennett 
(1995). For Scandinavian examples see Adolfsson (1987) and Amundsen & Brenna (2003). 
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The material examined so far has all been produced at Nordiska 
museet. In the fourth analytic chapter therefore, I examine an exhibi-
tion where gender issues have been important as well, but that has not 
been produced by the museum itself though it has been shown there. 
Riksutställningar, a national institution that has provided museums and 
other establishments with travelling exhibitions of different kinds since 
the late 1960s, has produced the exhibition that is the focus of this 
chapter, Mah-Jong. This is a totally different product compared to the 
others. It seems not only to have integrated different gender perspec-
tives and to show alternative images of femininities and masculinities, it 
also appears to put forward alternative ways of representing class, eth-
nicity, nationality and sexuality.  

Although all the exhibitions are on display at Nordiska museet, one 
of them was not produced there. Riksutställningar, the Swedish Travel-
ling Exhibitions, has created Mah-Jong. In the last analytic chapter I dis-
cuss how the differences between these two institutions can be under-
stood in the light of how the work was organised around the last two 
productions and the different histories the institutions belong to. Here 
I also present a tentative model for analysing and working with gender 
issues at museums.

Theory 
At a metatheoretical level I have been inspired by the works of Luce 
Irigaray (1974/1985, 1977/1985) and Rosi Braidotti (1991, 1994 and 
2002). The dualistically shaped concepts the Same and the Other of 
the Same and the alternative concepts the other of the Other and the other 
of the Same are important here. The approach applied is a feminist-
informed nomadic perspective that opens up for a theoretical feminist 
consciously-used mobility. It is a nomadic position taking a pluralistic 
approach that can include many different theories.  

These theories might diverge in some ways, but they have a com-
mon aim in their struggle to break with the reduced stereotypes of 
femininity and masculinity put forward in the phallogocentric-
informed Western habit of thinking. Because of the complexity of the 
world there is a need for many different feminist/gender theoretical 
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perspectives that can be used to understand and read different layers of 
meaning.453

This theoretical unrest is produced to create a frame that can take 
the complex ontology of the world into account – including the parts 
shown at museums – and find useful tools that can be applied to fit 
each analysed instance.  

The feminist nomadological position has epistemological conse-
quences. Knowledge is here understood as constantly changing, in 
other words as culturally constituted in processes. It can be understood 
as a feminist postmodern approach.454 This should not be mistaken for 
a relativistic free-floating position, but one that is bound by close ties 
with feminist theory.

Many postmodern feminist theorists have criticised the relativistic 
postmodern position. Donna Haraway is one of them (1991:191ff). 
She sees the same dangers in relativism as in a totalising universalism.  

As an alternative to both of these epistemological extremes Haraway 
puts forward what she calls situated knowledges (1991:183–201). This po-
sition is mobile but not just in any way. It is a nomadic position that
explicitly situates its siting – where you are looking from – and its 
sighting – how your view is shaped from this position. This is the clos-
est we can ever get to “objectivity” according to Haraway. This is an 
approach I share. Instead of an epistemological position being neither 
stable nor floating, it is a postmodern-inspired position deeply 
grounded in the feminist theories presented above.  

As mentioned when relevant I also include other aspects in this 
study besides gender, such as class, ethnicity, nationality and sexuality. 
In other words I apply an intersectional perspective to this study. To 
apply an intersectional perspective means that attention is given to how 
all these categories are interconnected and how they work together 
(Lykke 2003). Subordination is most often a consequence not only of 
                                                     
453 Apart from continentally-inspired feminist thinking I have included work from a broad 
range of fields: Feminist Cultural Studies of Technoscience (Haraway 1989a & b, 
1991,1993; Oudshoorn 1995, 1996), Queer and sexuality studies (e.g. Butler 1990, 1993; 
Halberstam 1998 and Segal 1997), Swedish gender studies (Gemzöe 2002; Thörn 2004 and 
Hirdman 2002), Women’s history (Ohlander & Strömberg 2000 and Bladh 1993) and Mas-
culinity studies (Rotundo 1993 and Ekenstam 2000). Besides this, feminist postcolonial 
thinking is incorporated. I will return to this soon. 
454 Postmodernity and modernity are two expressions that have been given different mean-
ing in different contexts. In broad outline two main fields can be recognised. One is within 
the history of art and literature, the other in the history of ideas, often with a touch of phi-
losophy and theory of science. I use these terms in the latter sense. 
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one of the categories referred to above, but the work of several coming 
together to strengthen the process.  

In the context of museums of cultural history it is most important to 
reflect upon what implications this has for the representations. This 
connects with the initial question of who is included and who is ex-
cluded in the historical narratives put forward at museums.455

Science and Technology Studies (STS) and the closely related Femi-
nist Cultural Studies of Technoscience are two other theoretical fields 
of inspiration for thhis thesis.  

The study is influenced by these fields in two ways. Firstly it gives at-
tention to ontological and epistemological similarities between the 
museal domain and the construction of natural facts, and secondly it 
uses the script concept, which has been developed in the work pro-
duced in the field of Feminist Cultural Studies of Technoscience.

The major influence from the STS area comes from Bruno Latour’s 
work (1987, 1993, and 1999). What makes him of special interest to 
museums and ethnology as a subject is the way he has developed eth-
nological/anthropological fieldwork in his studies of science and tech-
nology. In my thesis I return his revised methods to the field they once 
came from and put them to work there.  

I find the script concept useful when analysing how femininity and 
masculinity are constructed at museums. The script concept was intro-
duced by Madeleine Akrich (1992) and further developed into the con-
cept genderscript by Dutch and Norwegian feminists (see Oudshoorn 
et al 2002). To make the script concept even more constructive in this 
context I expand the use of it to analyse the script not only for gender, 
but also for class, ethnicity, nationality and sexuality.  

Museal facts and partial perspective 
One aim of the thesis is to show how museal facts are constructed. The 
concept museal facts is as mentioned inspired by Latour’s discussion of 
the construction of natural facts. A museal fact is an artifact taken out 
of its context in the world outside a museum, brought into a museum, 

                                                     
455 Intersectionality developed during 1990s, particularly in the United States. The direc-
tion has emerged at the crossroad of postmodern feminist theory, postcolonial theory, Black 
feminism and queer theory (Crenshaw 1994; Hill Collins 1998; Young 1997). For the 
Swedish development (see de los Reyes, Molina and Mulinari 2003; de los Reyes & Muli-
nari 2005; and Nina Lykke 2003, 2005).
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purified and transformed through certain ritualised inscriptions, made a 
part of the collection of the museum and finally shown in public. The 
artifact in the exhibition case can never be a “true” or “real” proof of 
something that existed long ago. It is always a purified and transformed 
version, but this seldom shows. It gives the illusion of being a proof of 
something “real” out there. 

I make visible some of the human and non-human actants surround-
ing the objects analysed. The construction of these museal facts eluci-
dates the reality that all historical narratives are created. This stresses 
the importance of Donna Haraway’s concept of situated knowledges, 
presented above (1991:183–201). By articulating ones siting and sight-
ing a partial perspective is made explicit. This is a position that opens 
up the possibility of continuous negotiations of meaning with others, 
instead of closing down the discussion with an eternal truth.

The scripts and the democratic function of the cultural heritage 
In the light of the material analysed, Riksutställningar seems to have 
broader frames for the scripts of gender, class, ethnicity, nationality 
and sexual preference than the examples examined at Nordiska museet. 
In Riksutställningars production the democratic function of the cul-
tural heritage appears to include several groups that are excluded in the 
examples of exhibitions produced at Nordiska museet. Representation 
of “the feminine other”, “the masculine other”, “the class-marked other”,
“the ethnic other” and “the sexual other” seems to have been taken most 
seriously in the production of Mah-Jong. They seem to represent the
other of the Other and the other of the Same. 

The collection by Nordiska museet of the homeless woman’s arti-
facts started a dispute at the museum. The personnel were split in two. 
One flank was encouraging the museum to include the items in the 
museum’s collection, the other opposing it. With a few exceptions 
most of Nordiska museet collections seems to be belong to fairly non-
controversial areas. Every struggle that ever might have taken place 
seems to have been settled for the best long before any acquisition has 
been made by the museum.456

                                                     
456 This seems to be particularly true concerning items that call attention to women’s 
struggle. The most recent in this category was made in 1954 and originates from women’s 
struggle for suffrage in England at the beginning of the twentieth century. However, no ma-
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The controversy the homeless woman’s items seem to have provoked 
at the museum can be understood in a similar way. They appeared to 
threaten the very essence of the museum’s Swedishness. It was a battle 
over weather this museal Swedishness should be allowed to contain 
homelessness or not. This is a struggle that has not yet been resolved 
in Swedish society and consequently that makes the items  undesirable. 

Stereotype scripts are presented in the material analysed that was 
produced at Nordiska museet. Several groups are excluded from those 
who can identify or feel kinship with the scripts exposed. After all, if a 
representation of someone belonging to those ”Others” appears in 
some of the public historical narratives it seems to be shaped in such a 
way that they will fit into a binary hierarchical matrix. This is the case 
with the configuration of the homeless woman’s artifacts that were 
shown as The Artifact of the Month.

A homeless woman is an abject figuration in the cultural imaginary 
because the ideas of woman and home have been so closely related. In 
The Artifact of the Month this abjection is overcome through slight trans-
formations and purifications by which a version is put forward that has 
been tidied up. Even the most homeless woman seems in this version 
to devote herself to traditionally female duties so as to preserve her be-
longings and order them in an aesthetically pleasing way. The privi-
leged scripts that are created without being informed by any gender 
awareness seem to be very problematic in that they demonstrate espe-
cially clearly the mutilated stereotypical representations that appear to 
separate femininity from masculinity in distinctive ways. 

Even in an exhibition where a gender perspective is said to be in-
cluded, as in The Horse, the pictures of the feminine and the masculine 
are reduced. The gender perspective boils down to a registration of 
men’s and women’s relationships to the horse, where a simple counting 
of an approximately equal number of configurations of men and 
women seems to have been important. The content of each figuration 
appears to have been of less concern, although compared to The Arti-
fact of the Month this exhibition has given attention to a more equal 
number and a more equally divided space assigned to the representa-
tions of women and men. 

To summarise, whatever the women appear to do in the analysed 
material produced at Nordiska museet they seem to be expressions of 
                                                                                                                         
terial at all from the Swedish women’s movement seems to exist. One way of understand-
ing this lack is that women’s struggle is a battle that has not yet been settled. 
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the Other of the Same. Almost all the women on display are ethni-
cally Swedish white women from the middle or upper classes originat-
ing from a bourgeois or country environment are mainly exposed. It 
seems to be important to represent Woman’s sexuality as restrained in 
a heterosexually governed marriage. Her relationship to children is em-
phasised even in cases where she has none. Her full name, profession 
and signification within society are seldom mentioned. 

On the contrary the men in these narratives come in many different 
shapes and they are the conquerors of public places. They seem to be 
expressions of the Same. A white middle or upper class Man deeply 
rooted in ethnically Swedish bourgeois or country people seems to 
constitute the dominant picture of the Man at Nordiska museet. He is 
assigned a full name and a profession and is considered to be deserving 
of admiration at the museum for his achievements for the nation. How 
this man has organised his life outside the public sphere is only given 
notice by way of exceptions. Women, children or partners of the same 
sex are seldom mentioned. 

Phallogocentrism and in-between spaces 
The limited repertoire of reduced shapes contained in the scripts pre-
sented in the analysed material at Nordiska museet can be understood 
from the epistemological position of this thesis as a manifestation of 
some characteristics of the Western way of thinking. This world of 
ideas is built on a binary logic, in which the masculine is superior to the 
feminine. Two columns of opposites are ordered in a hierarchical way. 
This goes under the name of phallogocentrism, around which an ex-
tensive debate has taken place. In the narratives of Nordiska museet 
representations of the Same and the Other of the Same seem able to 
rule unrestricted. 

This way of thinking is linked to the idea of the modern project in 
philosophical meaning, where a belief in reason, truth and a dualistic 
thinking is present. The grand narratives with universal claims are still 
told in this tradition. The modern way of thinking was very influential 
at the end of the nineteenth century, at the time when the Nordiska 
museet was founded. Although attempts to show alternative figura-
tions of femininity and masculinity in contemporary exhibitions can be 
observed, this modern way of thinking seems in some ways to have 
trickled down the years. Openings towards alternative storytelling prac-
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tices can be noticed, but exhibitions informed with a gender-theoretical 
approach do not yet appear to exist.

The exhibition Mah-Jong produced by Riksutställningar can on the 
contrary be understood as an effect of a feminist-informed postmod-
ern way of thinking. A different story is being told and alternative 
feminist figurations – the other of the Other and the other of the Same – are
being constructed. 

Metatheoretical nomadic pluralism, a tentative model and in-
stitutional understanding 

In this study a number of different gender-specific theories are used. 
They are gathered under a wide theoretical umbrella inspired by Rosi 
Braidotti’s nomadologi (Braidotti 1994, 2003). Not only is the social 
world too complex to grasp from one perspective, but museums in 
themselves are multifaceted institutions that call for different specific 
theories to be applied in different situations. In addition to gender, this 
nomadic framework is able to include other intersectional approaches 
such as class, ethnicity, nationality and sexuality (Braidotti 1994:162).

The theoretical thinking in this thesis is not only intended to be used 
as a tool for research, but also as an apparatus to think with for those 
working at museums. I therefore draw the outlines of the tentative 
model previously mentioned, for how exhibitions can be understood in 
relation to gender issues. Again I want to emphasise that this should 
not be taken as an “absolute” or “final” way of thinking about these 
questions, but as a first attempt to articulate how they can be under-
stood that can give inspiration for others to develop the thinking in a 
more sophisticated way.

From a general point of view, the exhibitions analysed here can be 
seen as different forms of positions in relation to the tentative model. 
At one extreme representations of the superior sex are privileged. Next 
come exhibitions where configurations of the subordinate sex are 
added as small separate parts of the grand narrative. Subsequent dis-
plays follow where a simple gender registration is present, which im-
plies that an elementary counting has taken place to ensure an equal 
number of feminine and masculine representations in an exhibition, 
but no thought has been given to the content being assigned. Then ex-
hibitions are found where representations of the subordinate sex are 
taken as the narrative point of departure and focus is maintained on 
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this. None of these examples have explicitly integrated any kind of 
gender perspectives or questions of asymmetrical power relations be-
tween the sexes.

However, this has been done in exhibitions where gender aspects 
are included. They do not dominate the exposition, but are explicitly 
grounded in gender theories. On the other hand a complete under-
standing of gender theories does not necessarily have to be articulated. 
Another kind of display is one with a clearly articulated gender per-
spective that, along with perspectives of other kinds, is given an equal 
position. This calls for an explicit and well-founded general view of 
feminist research. Next to this, gender-focused exhibitions occur. 
These exhibitions are imbued with consciously applied gender integra-
tion. The whole exhibition makes this approach explicit. This requires 
a vast knowledge of different gender theories.  

In this study I also try to understand why it seems to be more diffi-
cult to integrate gender perspectives in some exhibitions than in others. 
I have done this by examining how the work has been organised dif-
ferently in the production of Mah-Jong at Riksutställningar and The
Horse at Nordiska museet. Time seems to be of great importance. Rik-
sutställningar seems to have given a more generous time limit to the 
development of Mah-Jong than Nordiska museet to The Horse. Riksut-
ställningar also seems to have more strict routines and compulsory 
steps around each production. One of these is to relate the production 
to questions of gender equality. The habit of reflecting on this appears 
to have produced an accumulated knowledge of gender issues on both 
the institutional and the individual level. Such routines do not seem to 
exist at Nordiska museet. The level of engagement of management also 
seems to be of value. Moreover, the absence of external actors promot-
ing these questions appears to be crucial if the institution itself has a 
lack of knowledge.

In addition the history of the institutions seems to be essential. 
Founded in the late 1960s as an experimental, innovative and trans-
formative force in the field of exhibition, Riksutställningar still seems 
to bear traces of this thinking and be prepared to integrate new per-
spectives. On the other hand Nordiska museet, with a history stretch-
ing back to the late nineteenth century, still seems to bear signs of a 
dualistic thinking related to the modern project. One of the most natu-
ralised symbols from former days is the name “Nordiska” – the Nordic 
– that at first sight appears to extend beyond the borders of the Swed-
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ish nation, but actually is nothing more than a strong symbol of the no-
tion of a homogenous Swedish Swedishness. The aphorism “Know 
Thyself” above all seems to address those who correspond or feel kin-
ship with those reduced matrices of gender, class, ethnicity, nationality 
and sexuality presented. The reflexive approach the aphorism calls out 
for, in this reading seems to slip back at the museum itself. This invites 
Nordiska museet to turn the maxim towards itself. But this is not an 
invitation exclusively directed at Nordiska museet. It brings an appeal 
to all museums to do the same.

This stresses the importance of situating one’s knowledges. This is 
not only of value to science, but also to the work of museums and es-
pecially exhibitions. Among the museal representations analysed here 
the will to articulate the siting and sighting is only made explicit in the 
exhibition produced by Riksutställningar, Mah-Jong. The others have an 
unarticulated position that seems to resemble the “god-trick position” 
Haraway talks about. Situated knowledges of history are the best we 
can ever hope to get from exhibitions at museums, but it is none the 
less crucial to make it unequivocal. 
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