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Sammanfattning 
 

Vad kan vi egentligen veta om hur människor under förhistorien såg på sig själva och 

uppfattade andra individer? I denna uppsats undersöker jag fyra utvalda avhandlingar och 

analyserar deras resonemang samt perspektiv kring genus i arkeologiskt material, främst 

gravmaterial. Mitt mål med arbetet är att få en djupare förståelse kring genustillhörighet i 

förhistorien och komma till en djupare insikt om hur arkeologiskt material kan visa på genus 

och identitet. Avhandlingarna som analyseras och forskarna, som skrivit dem, är: Tove 

Hjørungdal: Det skjulte kjønn – patriarkal tradisjon og feministisk visjon i arkeologien belyst 

med fokus på en jernalderkontekst; Jimmy Strassburg: Shamanic shadows – one hundred 

generations of undead subversion in southern Scandinavia, 7000-4000 BC; Eva-Marie Y. 

Göransson: Bilder av kvinnor och kvinnlighet – genus och kroppsspråk under övergången till 

kristendomen och Elisabeth Arwill-Nordbladh: Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid – 

förr och nu. I mina undersökningar har jag använt mig av kvalitativ metod. De tre frågor jag 

ställer i min uppsats är: Utifrån vilka teoretiska perspektiv resonerar forskarna kring genus? 

Hur resonerar forskarna kring genus i det arkeologiska materialet? Går det att urskilja 

stereotypa identitetsbeskrivningar i forskarnas skildringar, vilka i så fall? Jag har applicerat ett 

genusteoretiskt perspektiv, men också använt mig av forskning tillhörande feministisk 

inriktning, strukturalism, queerteori och ett postprocessuellt tankemönster. I 

forskningshistoriken visar jag på liknande studier som gjorts inom arkeologin och presenterar 

vad andra forskare anser kunna indikera kön, status och identitet. Vilken funktion 

arkeologiskt material, såsom gravmaterial, kan ha haft behandlas i kapitlet som rör 

forskningshistorik. I analysen presenterar jag valda delar ur de fyra doktorsavhandlingar jag 

studerat. Efter att ha presenterat mina resultat för jag en diskussion och tolkning, där jag fritt 

ställer resultaten mot teorierna och vad tidigare forskare sagt. De slutsatser som jag kommit 

fram till är att forskarna har en gemensam strukturalistisk, postprocessuell anda och en 

feministisk teoretisk prägel anas hos dem, i olika utsträckning. Forskarna uttolkar 

genuskategorier och specifika genustillhörigheter utifrån det arkeologiska materialet. 

Kultförknippade, materiella ting kan verka genusskapande i specifika sammanhang och alla 

fyra forskare använder sig av stereotypa identitetsbeskrivningar i sina skildringar. 



  

Abstract 

Fransson Rodriguez, L. 2012. Perspektiv på genusidentitet i förhistorien – så resonerar 

forskarna (Perspectives on gender identity in prehistory – so reason the scholars),        

Faculty of Arts and Humanities at Linnaeus University. 

  

This essay examines how four archaeology scholars reason about gender. I have used a 

qualitative method in making this study of their dissertations.  The aim is to obtain a deeper 

understanding of gender identity in prehistory, gaining a broader appreciation of how this 

might be expressed through archaeological material. This essay takes its theoretical departure 

from postprocessual thinking, where gender perspectives, including feminist and queer 

theories are in focus. The result of this study shows that the scholars have a postprocessual, 

structuralistic theoretical perspective in common, and that they use stereotypical identity-

descriptions. The conclusion is that gender identities can be interpreted and categorized from 

archaeological material. 

  

Keywords: Theoretical perspectives, gender, identity, stereotypes, prehistory, archaeological 

material, grave material.  

 

 

 
 

 

 

 



  

Förord  

 

Under arbetet med denna uppsats har skrivandet stundvis flutit lätt och stundvis har 

datatangenterna legat i träda, men min nyfikenhet har varje gång drivit mig vidare. Ju mer jag 

studerat ämnet, desto mer inser jag dess komplexitet och viktiga diskurs. Min förhoppning är 

att arbetet jag utfört skapar vidare intresse för genusarkeologin.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Bodil Petersson, till mina vänner och 

studiekamrater, som lyssnat till både klagan och entusiasm. Ytterligare tack till Joakim 

Goldhahn, för hans givande kommentarer till texten. Jag vill även innerligt tacka min sambo 

Jesper för stöd och utfodring, när jag varit avstängd från verkligheten utanför laptoppen. För 

detta har han hedrats med att pryda omslaget till uppsatsen. En kväll, när jag var smått nervös 

över en deadline förklarade han sansat för mig: ”Det ordnar sig, du följer bara 

Paretoprincipen, du vet, när man gör 80 % av arbetet på 20 % av tiden, så du hinner.”  

 

För ytterligare förklaring av Paretoprincipen se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Paretoprincipen 
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1. Introduktion 
 

Vad kan vi egentligen veta om hur människor, under förhistorien, såg på sig själva och 

uppfattade andra individer? Jag har upptäckt att det ibland är lätt att ta till sig de många 

gånger stereotypa bilder som finns av människan i förhistorien, men när jag kom i kontakt 

med genusperspektivet började dessa bilder att gradvis suddas ut. Genusarkeologin har öppnat 

för en insikt om att vi människor var och en har en egen identitet. Enligt min uppfattning 

skulle man kunna säga att varje individ tillhör en eller flera genuskategorier, ibland 

stereotypa, men att det inom dessa finns utrymme för en individualism eller ett eget uttryck 

för det mänskliga jaget. Arkeologen Bodil Petersson, tillika min handledare i denna uppsats, 

säger följande som jag anser vara av vikt: ”Vi ska […] tänka över hur könsroller blir 

stereotypa, och därmed medvetet försöka ge fler dimensioner åt bilden av vad som kanske var 

en gång. ” (Petersson 1997:13) 

Genusarkeologin finner jag intressant och givande inom vetenskapen, då man vill försöka 

tolka förhistoriens människor som individer. Jag anser att en del av syftet inom 

genusarkeologin är att skapa en länk mellan oss människor, som spänner från förhistoria fram 

till nutid. 

 I min uppsats behandlas det material som diskuteras i fyra utvalda avhandlingar, av fyra 

forskare. Forskarna, vilkas avhandlingar och genusresonemang jag undersöker, är Tove 

Hjørungdal, Eva-Marie Y. Göransson, Jimmy Strassburg och Elisabeth Arwill-Nordbladh. 

Dessas studiematerial utgörs till stor del av gravmaterial, men även annat arkeologiskt 

material såsom bildstenar och textilier. Med tanke på att gravmaterial ofta dock är i fokus, i 

arkeologiska diskussioner, berör mycket av den forskning jag tar upp, just gravfynd. Jag anser 

att en förklaring till detta är som följer: 

It is no surprise that burial studies foster questions of social identity. When we 

excavate graves we actually meet our foregoers, or what is left of them, and it is not strange 

that this encounter should evoke questions of who he or she once was.

    

          (Fahlander & Østigård 2008:11)                                                                           
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1.1 Bakgrund  
 

I boken Archaeology: theories, methods and practice skriver arkeologerna Colin Renfrew och 

Paul Bahn att de första tecknen på personlig identitet är personliga utsmyckningar och pärlor, 

som härrör från paleolitisk tid. Dessa blir mer synliga under yngre paleolitikum, i och med 

uppdykandet av Homo sapiens och är främst synliga i gravläggningar. Författarna menar att 

en väldefinierad personlig identitet, relativt otvivelaktigt, är förknippad med den mänskliga 

arten. Detta trots att personlig identitet inte alltid är lätt att tolka utifrån de materiella 

lämningarna (Renfrew & Bahn 2008:223). 

Arkeologen Elisabeth Arwill-Nordbladh talar i sitt verk Genuskonstruktioner i nordisk 

vikingatid- förr och nu om termen gender, som i svenskan översätts till genus. Hon menar att 

begreppet gender använts under ett antal decennier för att betona ideologiska, kulturella, 

sociala och politiska aspekter av kön. Författaren menar vidare att genus behandlar 

könstillhörighet på en social nivå, och inte är samma sak som biologiskt kön. Ytterligare står 

det skrivet att begreppet genus etablerades inom psykiatrin så tidigt som på 1950- och 60-

talet. Genusforskningen etablerades inom arkeologin på 1980-talet (Arwill-Nordbladh 

1998:58f). Från att forskningen har handlat om socialt kön, har den vidareutvecklats till att 

beröra hur genustillhörighet skapas, uttrycks och bevaras. Man har även utvecklat 

genusforskningen genom att studera hur förhållanden mellan, samt inom, grupper av män och 

kvinnor kan ses som en process med fortlöpande överenskommelser (Arwill-Nordbladh 

1998:83). 

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar   
 

Jag har som syfte att göra en studie rörande hur fyra forskare resonerar kring genus i sina 

doktorsavhandlingar. Min intention är att undersöka hur forskarna resonerar kring genus i 

arkeologiskt material samt att se om de använder sig av stereotypa identitetsbeskrivningar, 

och i så fall identifiera stereotyperna. Jag ämnar beskriva deras resonemang och jämföra dem 

med vad andra forskare sagt om genus. Målet är att erhålla en djupare förståelse och kunskap 

rörande genustillhörighet i förhistorien. Jag vill komma till en djupare insikt gällande 
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genusforskningen och förstå om, och i så fall hur, arkeologiskt material kan visa genus och 

identitet. På så vis har jag kommit fram till följande frågeställningar: 

 

 Utifrån vilka teoretiska perspektiv resonerar forskarna kring genus? 

 Hur resonerar forskare kring genus i det arkeologiska materialet? 

 Går det att urskilja stereotypa identitetsbeskrivningar i forskarnas skildringar, i 

så fall vilka? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

I detta arbete har jag valt att avgränsa mig till att undersöka fyra avhandlingar vilka har en 

gemensam nämnare; att de alla på något vis behandlar genus i förhistorien. Dessa 

avhandlingar behandlar företrädesvis skandinaviskt arkeologiskt material och främst 

gravmaterial. I mina undersökningar utgår jag företrädesvis ifrån ett genusperspektiv och 

fokuserar på tecken för genustillhörighet, samt hur forskare behandlar genus i sina studier av 

skandinaviskt arkeologiskt material och tillika gravmaterial.  

2. Metod och urval 
 

I mitt arbete har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Jag har valt att undersöka 

litteratur där forskaren uttalat sig angående normer, genus eller status i sina studier av 

arkeologiskt material. Först har de fyra avhandlingarna studerats för att utvinna materialet till 

arbetet. Sedan genomförs tolkningen och diskussionen, där jag jämför samt diskuterar 

materialet i relation till tidigare forskning och teorier. Sedan drar jag mina slutsatser och 

besvarar frågeställningarna. 

Internet har jag använt mig av då jag sökt främst i databaser efter relevanta böcker, artiklar, 

uppsatser och tidskrifter. De databaser jag använt mig av för att söka litteratur och 

information är SwePub, LIBRIS, OneSearch, Google och Växjö Universitetsbiblioteks online-

katalog. Jag har ytterligare haft nytta av Riksantikvarieämbetets digitala databas Fornsök. I 

liten utsträckning har jag också använt Wikipedia. 
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2.1 Källkritik  
 

Det material jag har arbetat med i framställandet av denna uppsats kan ha vissa brister. Viss 

litteratur jag använt är av äldre karaktär och kan därför kännas något daterad, eftersom 

forskningen hela tiden utvecklas och berikas. 

Arkeologen Thomas Wallerström nämner något som bör betänkas när det gäller studerandet 

av identitet under förhistorien, det att studierna idag möjligen vilar på en modern 

begreppsapparat. Alltså kan människor i förhistorien haft helt andra identiteter än de som 

dagens forskare applicerar på dem. En risk finns att det sker en överfokusering på sentida 

identiteter, och dessa kan överskugga förhållandena samt identiteterna i det förflutna 

(Wallerström 2008:67).  

En tanke att beakta är vad arkeologen Michael Parker Pearson diskuterar kring att de döda 

inte begravde sig själva, utan att det var de efterlevande som begravde dem. Författaren menar 

att ett av de främsta sätten på vilket arkeologer tolkar förhistoriska samhällen är medelst att 

genomgå materiella spår av sedvänjorna som är förbundna med de döda. Parker Pearson 

menar att de fysiska kvarlevorna såsom ben och vävnader troligen kan berätta mer om en 

individs liv, än om dess död. Arkeologer försöker, enligt författaren, även finna spår av 

begravningsritualerna och förstå dem utifrån historiska kontexter samt förklara varför de 

utförts som de gjort (Parker Pearson 1999:3). 

I boken The materiality of death, av arkeologerna Fredrik Fahlander och Terje Østigård, 

resoneras vidare kring arkeologiskt material. I detta fall rör det sig främst om mänskliga 

kvarlevor, och huruvida dessa lämningar kan visa eller verka missvisande rörande genus. 

 

The dead are buried by others and there might be great differences in their view of the deceased 

and that of others. An individual identity is also generally a complex issue of varying situated 

roles and identities that transect each other in time and space. It is thus never certain 

that it was the individual’s profession or status that was considered most significant.  The 

only truly individual materialities left in a grave are the deceased’s  own bones. 

From a material perspective of burial it is thus difficult to speak in terms of gender and 

social status when the data only provides us with estimations of sex, height and 

age, and in special cases information on nutrition,  diseases and possible cause of 

death.          

               (Russel 2004 refererad i Fahlander & Østigård 2008:11) 
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Något som i denna uppsats kan kritiseras är mitt användande av andrahands referenser, detta 

har gjorts då jag ansett det nödvändigt för att uppnå ett gott resultat och för att kunna få 

användning av bra texter som jag funnit under mitt arbete med denna uppsats. Forskarna, vars 

avhandlingar jag analyserar, har använt sig av vad andra forskare uttalat för att bygga sina 

resonemang. Då jag exempelvis i analyskapitlet undersöker och återger vad som står i 

avhandlingarna blir det snudd på oundvikligt för mig att använda andrahandsreferenser i min 

text. 

3. Teori 
 

För att kunna genomföra denna uppsats applicerar jag ett genusteoretiskt perspektiv, då genus 

under förhistorien är själva kärnfrågan i denna uppsats. Jag har valt att använda forskning som 

har en feministisk inriktning, samt teori med queerperspektiv, då jag anser att det berikar min 

tolkning och diskussion. Jag utgår från ett postprocessuellt tankesätt, på grund av att det är det 

mest användbara med tanke på syftet och frågeställningarna i detta arbete. Idag finns inom 

den postprocessuella arkeologin grundläggande föreställningar om individ och identitet samt 

att dessa är tätt sammanknutna. Dessa tankar, rörande individ och identitet, utgör själva 

grunden för genusforskningen och är således viktiga i mitt arbete.  

För att tydligare förklara genusforskningens natur hänvisar jag till boken Genusforskning 

inom arkeologin, där det står följande:  

[…] vad är genus och vad är genusforskning? Något givet och entydigt svar på frågan kan inte 

ges, eftersom det bland dem som ägnar sig åt genusforskning inte finns någon enighet om hur 

begreppen skall definieras. Det utmärkande är tvärtom att genusforskningen inte kan samlas 

under en snäv definition. Begrepp som kön/genus, kön- eller genusperspektiv, könsforskning, 

könsteoretisk forskning och genusforskning utvecklas och förändras i takt med att ny forskning 

växer fram inom olika ämnen.  

  (Arwill-Nordbladh 2001:5) 

Begreppet kön, som tidigare användes övergripande inom arkeologin, upplevdes som oklart 

och alltför biologiskt inriktat. Inom forskningen introducerades således termen genus för att 

markera de sociala, ideologiska, kulturella och politiska dimensionerna av kön (Arwill-

Nordbladh 2001:28). Jag använder mig i mitt arbete främst av den svenska termen genus, då 

begreppet kön anspelar mer på biologisk kvinna eller man än social identitet. Jag vill i mitt 
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arbete se hur forskare resonerar kring sociala aspekter, och då är genus en passande term för 

mig att använda. 

Från dessa förtydliganden av genusforskningen och termer, går jag vidare med att presentera 

olika teoretiska perspektiv inom arkeologin. 

Arkeologen Bjørnar Olsen skriver i boken Från ting till text: teoretiska perspektiv i 

arkeologisk forskning om strukturalismen. Inom strukturalistisk teori finns en tanke om att 

alla observerbara fenomen baseras på en underliggande struktur och logik. Enligt den franske 

antropologen Claude Lévi-Strauss skapas betydelse genom skillnader, så kallade binära 

oppositioner. Lévi-Strauss menar till exempel att liv bara ger mening i förhållande till död. 

Kulturell innebörd skapas på så sätt genom skillnader och kontraster (Olsen 2003:166ff). 

Enligt Olsen finns det inom den postprocessuella arkeologin, en fokusering på ett 

kommunikativt och symboliskt synsätt på materiell kultur. Den materiella kulturen kan så 

användas till att påverka sociala strategier. Inom den postprocessuella arkeologin anses det 

att, arkeologin som vetenskap är humanistisk och tolkande. I ett postprocessuellt tänkande 

innehar människan en framträdande roll i samhället, och i samhällets förändringar, och när 

förhistorien tolkas bör människors motiv och intentioner ses som viktiga. Olsen omtalar 

vidare att arkeologer såsom Ian Hodder anser att materiell kultur kan signalera sådant som 

status, grupptillhörighet och kön (Olsen 2003:52ff). 

För att vidareutveckla Bjørnar Olsens resonemang om mänsklighetens medvetenhet och 

intentioner, spinner jag vidare på vad arkeologen Ian Hodder förklarar om människan som en 

aktiv individ. 

Hodder förklarar att normer och regler existerar. Han menar att relationen mellan norm, regel 

och individ behöver undersökas närmre; detta för att tillåta nyskapande, förändring och för att 

medge den aktiva individen. Hodder menar vidare att det är nödvändigt att utveckla hur man 

närmar sig typologi, så att det handlar mindre om att dela in i typer. Hodder anser istället att 

det ska handla mer om att beskriva fler dimensioner på variabilitet, där typologi kan variera 

beroende på i vilken kontext den ses. Författaren menar att arkeologer över lag pressar in 

material i stilar, strukturer, kulturer och ignorerar tecken på individuell föränderlighet. Hodder 

menar att ett och samma objekt kan ha olika eller motsägande betydelser utifrån olika 

perspektiv eller genom olika variationer (Hodder 1991:157ff).  
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I verket Reading the past: current approaches to interpretation in archaeology talar Hodder 

om att framställningen av genusförhållanden i den materiella kulturen kanske säger mer om 

de gjorda försöken att sätta mer eller mindre värde på män och kvinnor, än om kvinnors och 

mäns ”verkliga” makt (Hodder 1990, refererad i Hodder 1991:171). 

Från Hodders perspektiv på genusrelationer drar jag nu den teoretiska diskussionen vidare 

genom att introducera arkeologen Michael Parker Pearsons tankegångar om idealisering, 

gravgods, sedvänjor och individ.  

Parker Pearson menar att formen och djupet på en grav kan relatera till den gravlagdas sociala 

status eller genus. Han framhåller att begravningssedvänjor tjänar till att skapa en idealiserad 

bild eller åter-representation av individen, då bilden eller representationen är gjord av andra 

än den döda. Parker Pearson anser vidare att individens egen självbild är en version av 

verkligheten, medan jordfästningsbehandlingen är en annan version (Parker Pearson 1999:4f). 

På detta vis ger Parker Pearson en definition på gravgods och dess syfte: 

Grave goods may include items which were possessions of the deceased, or they might be 

mourners’ gifts to the dead. They may serve to equip the dead for the world of the afterlife, or to 

prevent the dead coming back to haunt the living. Grave goods may be selected to serve as 

reminders of a person’s deeds or character. The commonest grave goods are clothing and 

related equipment, containers and remains of food and drink. 

        (Parker Pearson 1999:7) 

Inom den feministiska forskningen behandlas bland annat kön och sociala konstruktioner. 

Förhållandet mellan kön och makt anser jag vara relevant för mina studier och således 

presenterar jag ett urval av teorier med ett feministiskt perspektiv. 

Professorn i kulturstudier, Maggie Humm skriver i boken Practising feminist criticism: an 

introduction att feminismen inte bara är en förklarande modell som verkar vid sidan av andra 

politiska teorier. Hon förklarar att genom att sätta kvinnors upplevelser av sexualitet, arbete 

och familj i centrum så provoceras oundvikligen de traditionella kännetecknen. Feminismen 

består av olika visioner som delar på tre huvudidéer: att kön är en social konstruktion vilken 

förtrycker kvinnan mer än mannen; att patriarkatet skapar denna konstruktion och att kvinnors 

kunskap och empirism utgör basen för ett icke sexistiskt framtida samhälle (Humm 1995:x).
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Vidare diskuterar litteraturvetaren Toril Moi, i sitt verk Sexual-textual politics: feminist 

literary theory, angående författaren Mary Ellmanns idéer. Ellmann räknar upp elva 

existerande stereotyper tillhörande kvinnligheten. Dessa stereotyper har funnits i flera verk av 

författare och kritiker. Stereotyperna är: obeslutsamhet, passivitet, instabilitet, materialitet, 

spiritualitet, irrationalitet, komplikation, fromhet, förlösning, häxan och harpyan (Moi 

1999:47).    

Moi förmedlar vidare i sin bok vad feministen Hélène Cixou presenterat som ett binärt 

patriarkalt system. I Cixous system av motsatser ses den kvinnliga delen som den negativa 

och som den vilken är maktlös i det patriarkala värdesystemet. Dessa motsatser är alltså 

baserade på ett underliggande manligt/kvinnligt: Aktivitet/Passivitet, Sol/Måne, Kultur/Natur, 

Dag/Natt, Far/Mor, Huvud/Känslor, Intelligent/Sensibel, Logos/Pathos (Moi 2002:102). 

I sitt alster talar Moi även om feministen Luce Irigarays betraktelsesätt. Irigaray framhåller att 

den patriarkaliska diskussionen inte representerar kvinnan. Kvinnan ses frånvarande, som en 

negativ spegelbild av mannen eller som en mindre man. I den patriarkaliska kulturen är 

kvinnan hämmad (Moi 2002:133). 

Från den feministiska teorin går jag nu vidare till att introducera queerteori, för att ytterligare 

berika perspektivet i uppsatsen. En skillnad jag kan se, i queerteori, jämfört med feminismens 

perspektiv uttrycker arkeologen Brit Solli såhär:   

[…] her dreier det seg ikke om sant-ikke sant, norm-ikke norm, natur-ikke natur; det dreier seg 

om å avdekke, beskrive og forstå virkeligheten ut fra et grunnleggende diversitetsperspektiv […] 

å sette seg utover perspektiver hvis fokus er o kategorisere og klassifisere fenomener […].      

                        (Solli 1999:247) 

Solli framlägger i boken Kritisk kunnskapspraksis: bidrag till feministisk vitenskapsteori, att 

queerteori ifrågasätter teoretiska perspektiv kring sexualitet. Hon anser att queerteorins 

huvudpoäng är att förklara att människors sexualitet grundas på kulturella och sociala 

processer. Människan sexualitet är, enligt författaren, inte ett biologiskt ”naturligt” fenomen 

(Solli 1999:241). Solli förtydligar queerteorin genom att förklara att queerperspektivets kärna 

ligger i att det öppnar för större möjligheter för det sociala könets sexuella identiteter och 

möjlighet för könsöverskridande identiteter. Hon anser att det queerteoretiska tankesättet ger 

den enskilda människan en frihet att leva i samklang med läggning och individuell potential, 

det handlar om en frihetsetik (Solli 1999:245). 
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4. Forskningshistorik 
 

I detta kapitel introducerar jag forskningshistorik som ligger till grund för mitt arbete. Här 

visar jag hur liknande studier som mina har utförts tidigare inom den arkeologiska 

vetenskapen. 

I skriften Genusforskning inom arkeologin diskuterar Elisabeth Arwill-Nordbladh om hur 

tidigare forskare hanterat frågor om kön. Hon tar då upp ett par av arkeologen Oscar 

Montelius publikationer som skrevs omkring förra sekelskiftet. I dessa artiklar gick Montelius 

in i den då rådande debatten rörande kvinnors ställning inom äktenskapet och som 

medborgare. Hans studie var utvecklingsorienterad och han menade att: från ett 

äktenskapslöst ursprungsskede skulle utvecklingen leda fram till en allians baserad på 

likställdhet mellan kvinna och man. Arwill-Nordbladh anser att det tydligt går att urskilja en 

arkeologisk tematisering på frågan om mäns och kvinnors ojämlikhet. Hon menar också att 

Montelius närmar sig frågan på ett sätt som följer tidens forskningsmetoder, och sättet han 

närmar sig problemet på kan jämföras med den evolutionistiska åskådningen som vid 

tidsperioden var väl förankrad. Arwill-Nordbladh skriver att Montelius presenterade den ena 

äktenskapsartikeln på samma sätt som han presenterat en metod för att systematisera 

arkeologiska artefakter. Hon menar att samtidsdebatten allt som oftast blivit kopplad till 

arkeologin, då forntida förhållanden fått tjäna som bevis eller betraktelse till den pågående 

debatten (Arwill-Nordbladh 2001:18f). 

I följande stycke ur boken Arkeologiska horisonter kommenterar arkeologen Anna-Carin 

Andersson en diskussion om kön och tvetydiga gravar som förts av Charlotte Damm. 

Andersson reflekterar således kring en annan arkeologs resonemang om arkeologiskt material 

och kön. 

Damm menar att det behövs en explicit diskussion om biologiskt kön och socialt kön, hon 

ställer frågan om den arkeologiska forskningen verkligen diskuterar genusroller eller om den 

mest studerar sambandet mellan biologiskt kön och särskilda artefakter. Andersson anser som 

reaktion på detta att de kritiska rösterna inom genusdiskussionen har misslyckats att 

dekonstruera en av de bärande idéerna, nämligen skillnaden mellan man och kvinna. Hon 

ställer frågan om dikotomin manligt/kvinnligt är så central att det inte går att röra sig bort från 

den (Andersson 1998:18).  
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Från introduktionen av de liknande studier som gjorts inom arkeologin övergår jag till att 

presentera tidigare forskning, som berör mina studier rörande genus och arkeologiskt material. 

Här presenteras vad arkeologer anser kunna indikera sådant som kön, status och identitet, 

utifrån olika exempel. Vidare omtalas vilken funktion arkeologiskt material som exempelvis 

gravutrustning kan ha haft.  

Arkeologen Judith Jesch tar i boken Women in the Viking Age upp ett exempel rörande Birka, 

där hon förmedlar att 119 stycken mer omsorgsfullt utarbetade kammargravar skulle kunna 

indikera att den döda individen hade hög status. Detta eftersom att arbetskostnaden, för 

gravkammaren, kan ses som hög. Som kontrast till detta står att gravgodset i dessa gravar 

många gånger kan anses fattigt, i förhållande till andra gravtyper såsom kremationsgravar. 

Författaren menar att man därmed skulle önska att dela på bedömning av social ställning och 

ekonomisk status. Den sociala ställningen är då baserad på gravens omsorgsfulla utformning 

och den ekonomiska statusen på gravutrustningens rikedom, gravgåvorna är då jämförda med 

gravgods i andra begravningar (Jesch 1991:28). 

Arkeologen Anders Andrén skriver i Odens öga: mellan människor och makter i det 

förkristna Norden att förkristen religion i Norden inte var homogen i sina traditioner, utan 

sederna var varierande och växlande. Han talar vidare om att det finns liten kunskap om de 

individer som var traditionsbärare och det verkar inte som att det existerat något sådant som 

ett professionellt prästerskap i den förkristna religionen. Istället kan det ses tecken på religiösa 

specialister samt kultledare. De kunde vara både kvinnor och män, men gemensamt hade de 

som kännetecken att de var individer med specifika erfarenheter, lärdomar eller särskilda 

förbindelser med makterna. Andrén beskriver att de manliga och kvinnliga traditionsbärarnas 

förmågor varit skiftande, men en gemensam sak för dem är att de synes ha erhållit sina 

kunskaper via gränsöverskridande. De kunde finna kunskap genom andra traditionsbärare och 

resor. Genom att besöka andra världar via hallucinationer kunde lärdom fås, och somliga 

kunde vinna hemlig kunskap från de dödas värld genom att sitta på gravar. Romerska källor 

påpekar att kultmän i en del germanstammar klädde sig i kvinnokläder, och sådana signaler 

kan anas i gravmaterial som ger dubbla budskap rörande individers kön (Andrén 2006:90ff).  

Arkeologen Fredrik Svanberg berättar i boken Dödsritualer, identitet och religion att under 

järnåldern återgav och skapade dödsceremonier religiösa visioner, världsuppfattningar, social 

organisation, könsroller samt identiteter. Författaren menar dessutom att de döda fortsatte att 

spela en viktig roll för de som levde och det fanns en fortlöpande kommunikation med 



   

11 
 

anfäderna. Svanberg skriver att individer med olika status begravdes enligt rådande normer, 

inom varje släktled. Den främsta mannen och kvinnan på egendomen blev begravd med 

gravföremål som signalerade deras ställning. På det sättet återgav gravplatserna det levande 

samhället, genom att förmedla gravskick och organisation. Gravfälten kunde även erkänna 

ägorätt av gård och mark (Svanberg 2006:145ff). 

I sin doktorsavhandling, Male or female?: a methodological study of grave gifts as sex-

indicators in Iron Age burials from Athens, skriver arkeologen Agneta Strömberg att det inte 

finns några bevis för att gravgåvor var tänkta att markera kön. Istället menar hon att grav-

utrustningen främst hade som funktion att betona välståndet inom vissa familjer. Alltså kom 

både könstillhörighet och individens position att vara underställt ättens syfte att uttrycka sin 

makt (Strömberg 1993:109). 

Arkeologen Anne-Sofie Gräslund skriver i sin text Some Powerful Women at Valsgärde att i 

kremationsgraven med nummer 85 fanns kvarlevorna av en äldre kvinna. Graven har daterats 

till omkring år 900-950 e.v.t. Denna kvinna hade gravlagts tillsammans med en häst, två 

hundar, en tupp samt en griskäke. Då det i graven hittades mellan 150-200 nitar och spikar, 

ses det som en indikation på att det rör sig om en båtbegravning. Kvinnans utrustning bestod 

av smycken, ett likarmat spänne, en armring av pläterad bronstråd, omkring 50 pärlor av glas, 

bergkristall och karneol. Ytterligare fanns en järnkrok med djurhuvudände i brons. Till 

utrustningen hörde också bronsbeslag till en knivslida, en benkam, järnbroddar, en lerkruka 

och en skulptur av ett djurhuvud tolkat som den övre delen av en stav (Gräslund 2008:69f). 

Gräslund anser att kvinnan i graven med största sannolikhet kan betraktas som en husfru och 

hennes intryck är att därför var hennes status hög och religiösa makt stor. Hon menar att 

djurhövdade stavar kan ha haft en religiös funktion, och därav följer att den gravlagda troligen 

haft religiös makt. Griskäken kan genom sin symboliska funktion peka på Frejakult, anser 

Gräslund (Gräslund 2008:77ff).  

Gräslund beskriver en grav nummer 94 som ligger nordväst om grav 85, daterad till omkring 

år 900-950 e.v.t. Den yttre strukturen bestod av en stencirkel med 2,5 meter i diameter. 

Innanför stencirkeln fanns i kremationslagret två keramikkärl. Ovanpå ett av kärlen med 

brända ben låg ett obränt skelett av en kyckling. Det fanns stora mängder brända ben från 

häst, hund, får och gris. De mänskliga benen tillhörde en medelålders man.  Gravgodset 

bestod av smycken, bland annat ett par ovala spännbucklor. Det fanns även 125 stycken pärlor 

av karneol, bergkristall och glas. Ett armband i brons, ett nålhus i brons, delar av en 
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bronskedja, en ullsax i järn, en kniv, ett beslag till en piska, två örslevar av järn, en järnkrok, 

en järnögla och broddar var ytterligare gravutrustning som återfanns. Graven innehöll också 

två lerkrukor. Gräslund skriver att hon ser en motsägelse mellan gravgåvorna och den 

osteologiska determinationen på de mänskliga kvarlevorna. Benen har kategoriserats som 

troligt manliga, men gravgåvorna anses kvinnligt betingade.  Hon ställer frågan om det kan 

vara en man som åtagit sig ett kvinnligt genus, eller fått det påtvingat sig. Därefter forsätter 

Gräslund med att förklara att kvinnliga skelett med åldern erhåller mer manliga drag och 

följaktligen tillhörde benen en kvinna i alla fall. Forskaren fortsätter sedan med att förklara att 

kvinnan i grav 94 var verkligt mäktig (Gräslund 2008:73ff). 

Arkeologen Jimmy Strassburg skriver i sin artikel Våld föder våld – problem inom feministisk 

genusforskning: exemplet Sunnmøre, om att genus kan stärka ramarna för vad som anses 

manligt och kvinnligt. Han menar även att det utöver manligt och kvinnligt möjligen finns en 

ytterligare, mer neutral, genuskategori. I den kategorin placeras individer som faller utanför 

de rådande normerna. En individ som biologiskt sett är man eller kvinna kan genom socialt 

våld förtryckas om personen inte lever upp till de sociala kraven för könet (Strassburg 

1995:78).  

 rkeologen  elena   nt er skriver i sin artikel Problem med schamanistiska tolkningar av 

de nordfennoskandiska hällbilderna, i tidskriften Fornvännen, att arkeologerna har en svår 

uppgift när det gäller att tolka förhistoriens tankevärldar. Hon menar att det händer att 

källmaterialet utnyttjas på ett sämre sätt, i arkeologins entusiasm att belysa den förhistoriska 

människans olika tankesystem, religioner och kulturliv. Författaren menar att det i sin tur kan 

leda till att forntidens människor uppfattas som överdrivet mystifika, rituella samt hela tiden 

upptagna av den metafysiska världen. Hon uttalar även att artefakter och ornament ofta direkt 

tolkas som religiösa, vilket hon tycker berövar forntidens människor egenskaper som 

förnuftsenlighet, påhittighet och längtan efter skönhet.   nt er tycker att motsatsparen 

natur/kultur, försörjning/religion och rationellt/rituellt tolkas för stumt. Hon menar att man 

särar för mycket på vardaglig religion och på utövning ämnad för rituella specialister 

(  nt er 2009: 19ff). Författaren menar att arkeologerna har valt att fokusera på schamanism 

och därmed skapat en bild av religionen som separerad från det vardagliga livet, där 

schamanen är den auktoritära religiösa experten (  nt er 2009:18). 
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5. Forskarnas resonemang kring genus 
 

I detta kapitel presenterar jag de fyra doktorsavhandlingar jag valt att analysera. I början av 

varje avsnitt ger jag en kortfattad beskrivning av forskarnas perspektiv och syfte, eller 

huvuddrag i respektive avhandling. Därefter ges en redogörelse för utvalda exempel, ur 

avhandlingarna, där forskarna resonerar kring genus.  

Nedan presenterar jag först en kort översikt över författarna samt deras avgränsningar 

avseende tidsperioder och arkeologiskt material. 

Tove Hjørungdal har avgränsat sin avhandling till att beröra arkeologiskt källmaterial från 

förromersk järnålder fram till folkvandringstid i Sunnmøre, Norge.  Hon behandlar olika typer 

av arkeologiska fynd såsom lösfynd, gravfynd och mossfynd. Materialet är varierat och 

innehåller till exempel olika typer av smycken, keramik, vapen och vad hon benämner som 

”heliga vita stenar” (Hjørungdal 1991). 

Jimmy Strassburg har valt att behandla stenåldern i södra Skandinavien i sin avhandling, i 

vilken han studerar perioden från år 7000 f.v.t. till 4000 f.v.t. Det motsvarar, enligt den 

rådande arkeologiska periodindelningen, ungefär från slutfasen av Maglemose fram till 

Ertebølles slutskede.  Han studerar diverse fyndkategorier såsom gravmaterial, boplatsfynd, 

ristningsfynd och deponeringsfynd. Han behandlar olika typer av arkeologiskt material 

exempelvis olika typer av ristningar, redskap, vapen, bärnstensfigurer, keramik och 

utsmyckningar (Strassburg 2000). 

Eva-Marie Y. Göransson har dragit upp tidsgränsen i sin avhandling, till att beröra yngre 

järnålder och tidig medeltid. Fokus ligger på tiden för övergången till kristendomen i Norden. 

Främst studerar hon tre olika arkeologiska källmaterial: gotländska bildstenar, äldre nordiska 

dikter och sagor samt textila bilder (Göransson 1999).  

Elisabeth Arwill-Nordbladh har satt sin tidsram för avhandlingen till den nordiska 

vikingatiden. Hennes källmaterial utgörs främst av gravmaterial, från Oseberggraven i Norge. 

Hon använder i sin diskurs också textavsnitt ur saga-material (Arwill-Nordbladh 1998). 
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5.1 Tove Hjørungdal: Det skjulte kjønn – patriarkal tradisjon og 

feministisk visjon i arkeologien belyst med fokus på en 

jernalderkontekst 
 

Tove Hjørungdal redogör i sin avhandling för ett urval arkeologiskt material från äldre 

järnålder, främst romersk järnålder och folkvandringstid, i Sunnmøre i Norge.  Arkeologen 

menar att huvudtanken i avhandlingen å ena sidan är att synliggöra den patriarkaliska 

teoretiska och ideologiska inriktningen inom arkeologin. Å andra sidan menar hon att 

diskussionen om feminism och viljan att rekonstruera makten, både när det gäller teoretisk 

forskning och tolkningen av förhistorien, också är en målsättning (Hjørungdal 1991). 

Hjørungdal skriver att hon är intresserad av den historiska fyndsituationen, konstruktionen av 

hövdingadömen och det forskarsamfund som skapat den bild av romersk järnålder och 

folkvandringstid som gäller. Hon vill också belysa den kulturhistoriska tradition som hon 

menar att den arkeologiska forskningen befinner sig inom. Hon har ett genomgående tema i 

sin avhandling och det är vetenskap och kön. Mer specifikt behandlar hon i sitt verk arkeologi 

och kön ur ett feministiskt perspektiv (Hjørungdal 1991:15).  

Tove Hjørungdal skriver att hon med utgångspunkt i materialet från Sunnmøre kan se en bild 

av att det var viktigt att markera en tradition, lokalbundenhet och kontinuitet. Det var också 

viktigt att betona vidsträckta kontakter. Hon menar att manipulering av kön i gravskicken var 

ett sätt att markera lokal tradition och bundenhet. Hon menar att det kan vara ett släktsideal 

som manifesterats i storhögar och när gamla föremål förekommit i gravutrustningen, möjligen 

någon form av förfäderskult. Hjørungdal hävdar att det finns tecken på att man lade vikt vid 

att visa på fruktbarhetskultens äldre ursprung, gentemot krigarideologin. Hjørungdal menar att 

fruktbarhet i storhögsmiljö oftare associeras med döda och inte sällan kvinnor, speciellt 

utstyrda kvinnogravar är flest i antal fram till folkvandringstid. Författaren ställer sedan 

frågan huruvida det skulle kunna röra sig om en förmoderskult eller om kvinnorna som 

begravdes i storhögarna möjligen räknades som förmödrar för släkter inom överklassen 

(Hjørungdal 1991:111f).  

En kvinnograv Hjørungdal hänvisar till som ligger i Døsen, i Os vid Bergen, är en långhög 

daterad till folkvandringstid (Shetelig 1912 refererad i Hjørungdal 1991:105). Graven var 

uppbyggd av sand med kvartsbitar i och i högen låg ett kvartsitblock. Till gravutrustningen 

hör flera smycken, bland annat ett förgyllt reliefspänne (Hougen 1967 refererad i Hjørungdal 
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1991:105). Utmärkande för graven är även förekomsten av en trästav (Shetelig 1912 refererad 

i Hjørungdal 1991:105). Att en flat samt fyrkantig sten fanns på gravens botten i den södra 

delen och en sländtrissa i gravutrustningen, är enligt Hjørungdal också betydelsefullt.  

Hjørungdal anser att Døsengravens utrustning har att göra med en völvas rekvisita och att den 

gravlagda således var vad hon kallar en husfruvölva (Hjørungdal 1991:105).  

Hjørungdal skriver i sin avhandling att hon upptäckt att maskulint genus är uttryckt på ett 

direkt sätt genom fallosskulpturer i Sunnmøre. Gravar som innehåller vapen, anser hon, är ett 

indirekt uttryck för maskulinitet (Hjørungdal 1991:127).  Fallosskulpturer har inte alltid 

anknytning till gravar, enligt Hjørungdal (1991:103f). Kvinnlighet är enbart indirekt uttryckt, 

via gravar med smycken, textilredskap och möjligen båtfynd samt offergåvor i våtmarker 

(Hjørungdal 1991:127). 

  

5.2 Jimmy Strassburg: Shamanic shadows – one hundred generations 

of undead subversion in southern Scandinavia, 7,000-4,000 BC 
 

Arkeologen Jimmy Strassburg tar i sin doktorsavhandling upp att han använt sig av en 

teoretisk utgångspunkt, som han kallar för cyborg. Denna cyborg, menar han har en blandning 

av hans livserfarenheter och olika teoretiska försök. Han anser att han blandar traditionella, 

modernistiska och postmodernistiska tankar.  Han beskriver cyborgen på följande vis:  

Dess lemmar och organ kan i korthet sägas utgöra ett underligt agglomerat av arkeologi, 

antropologi, feminism, filosofi, queer teori, social teori samt min egen livshistoria.

    

     (Strassburg 2000:421)  

Strassburg menar att termer som manligt genus och kvinnligt genus bör nonchaleras, eftersom 

dessa grundas på ett västerländskt och stereotypt tankesätt. Strassburg anser att man förenklat 

skulle kunna uttrycka genustillhörighet i normativt genus och icke normativt (queer) genus 

istället. Han tycker också att genusfenomenet är någonting mångskiftande, kortvarigt samt 

kontextanknutet. Strassburg omnämner det arkeologiska materialet, han anser att arkeologer i 

sina studier av detta i regel behandlar processer av övergivning. Övergivning förklarar han 

som en handling där någon eller någonting ges till någon annan, för fortsatt ansvar eller 

tillsyn. Dessa övergivningshandlingar kan därför tolkas som passageriter eller 
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överföringsprocesser, som både kan skilja av och förena (Strassburg 2000:422ff). Författaren 

talar genomgående i boken om normativt och icke normativt. I begravningssammanhang 

beskriver han att icke normativa individer ofta fick speciella begravningar samt 

begravningsplatser. När han resonerar kring döden hävdar han att individer av såväl normativt 

som icke normativt genus, efter sin död, förblir odöda en period. Skillnaden mellan de olika 

genusen är att de icke normativa individerna förblir odöda under en längre tid. Därför krävde 

dessa odöda en speciell behandling, så att de exempelvis skulle få en snabbare utgång ur 

denna odödlighet, möjligen för att de levande skulle skyddas från de odöda (Strassburg 2000). 

Strassburgs huvudsyfte är att studera den prekeramiska traditionen i Sydskandinavien. Han 

syftar då på Maglemose, Blak och den akeramiska traditionen. Han vill, med hjälp av 

arkeologiska studier av artefakter, kunna uttolka en förekomst av andetro, spirituella länkar 

mellan människor och djur samt tecken för schamanistiska tillstånd av trans. Han använder 

sig av teman som animism, totemism och shamanism (Strassburg 2000:424). 

När Strassburg talar om artefakter från Maglemosekulturen, såsom bärnstensfigurer och 

hornhackor, menar han att bärnstensfigurerna kan ha varit skyddande amuletter. Vissa av 

figurerna kan också ha haft att göra med schamanistiska visioner. Hornhackor och 

hjorthornskaft verkar ofta välanvända, och har ofta överlappande dekorationer. Hackorna och 

skaften sägs ha ingått i statushöjande utbytesnätverk Strassburg menar att det troligen inte var 

vem som helst som ledde detta utbyte, utan främst ett fåtal mäktiga schamaner. Detta anser 

forskaren eftersom hackornas och hornskaftens olika motiv enligt honom representerar 

enskilda andliga resor, och därför bör utbytet varit begränsat till sin art. Han säger att 

hackorna och hornskaften kan ses som tatuerade, okroppsliga delar av högstående andar. När 

det gäller korsformiga hackor från omkring 8000-7000 f.v.t., anser författaren att de med 

fallistiska drag kan peka på en typ av fallocentrisk schamanism (Strassburg 2000:98ff). 

Strassburg nämner i boken älghövdade artefakter och menar att dessa kunde pryda exempelvis 

båtar, slädar eller skidor. Vidare kunde dessa använts vid tillfällen då människor färdades från 

en livssfär till en annan, såsom vid genus eller schaman initieringar, säsongsförflyttningar 

eller överfall på främmande mark. Ett annat användningsområde för älghuvudstavarna kan ha 

varit som schamanistiska trumpinnar vid laddade tillfällen då schamaner gick in i trans och 

färdades till andevärldar för att kämpa mot demoner, eller vägleda vilsna själar (Strassburg 

2000:144). 
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Strassburg diskuterar bröstutsmyckningar i gravar från den akeramiska traditionen, han menar 

att dessa smycken kan ha antytt mer än bara individens sociala position. Han menar att om 

utsmyckningen var i form av cirkelformade halsband, kan de ha kontrollerat själens livskraft 

eftersom anden kan ha ansetts vara kopplad till andningen och hjärtslagen. På så vis kan 

halsbandet både ha skyddat och agerat hindrande (Strassburg 2000:196). 

  

 5.3 Eva-Marie Y. Göransson: Bilder av kvinnor och kvinnlighet – 

genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen 
 

Arkeologen Eva-Marie Y Göransson skriver, i sin avhandling, att hon har som syfte att 

studera hur kvinnligt genus och kvinnliga kroppsspråk såg ut och förändrades under 

övergången till kristendomen i Norden. Hon studerar främst tre källmaterial för att finna 

tecken på kvinnligt genus och kroppsspråk: gotländska bildstenar, äldrenordiska textila bilder 

samt dikter och sagor. Göransson använder sig av vad hon kallar feministisk genusteori, att 

genuskonstruktioner studeras i ett maktperspektiv.  Hon menar att genus kan ses som politik 

och utövas genom, för och emot människor. Göransson konstruerar en egen könsbedömnings-

metod för bildmaterialet, där kön knyts till kroppsligt identifierbara karaktäristika. Vid 

bedömningen är skägg utmärkande för manligt genus, medan de skägglösa då blir utmärkande 

för vad Göransson kallar icke-man. Kvinnligt genus studerar forskaren via konstruktionen av 

dräkt, frisyr, gester, attribut, kroppshållning samt relation till andra bildfigurer (Göransson 

1999:11ff).  

Göransson uttrycker en nyfikenhet på att undersöka förhållandet mellan gravklot/bildsten och 

kön/genus. Hon menar att gravklot skulle kunna vara en kvinnlig markering, medan bild-

stenarna skulle kunna vara en manlig hos de folkvandringstida gravarna på Gotland. Hon 

menar att bildstenarna med krigiska motiv påvisar en aggressiv maskulinitet och därför anser 

hon att de tidigaste bildstenarna förmodligen inte rests för kvinnor. Göransson säger att 

gravkloten alltigenom saknar de krigiska maskulina teman som bildstenarna har och därför 

kan möjligen dessa sammankopplas med kvinnor (Göransson 1999:22f).  

Efter att ha studerat mönster och strukturer i det gotländska bildstensmaterialet, kommer 

Göransson fram till tolkningen att det på norra delen av ön kan ses tendenser till en manligt 

rangordnad tradition. Denna hierarki gav inte plats för bildstenar med kvinnliga paralleller.  
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På de mellersta och södra delarna av Gotland verkar det som att utrymme har funnits för både 

kvinnor och män att få bildstenar resta efter sig. Hon uttrycker vidare i sin tolkning att 

samhällena dessvärre verkar ha varit patriarkaliska under vikingatiden. Göransson tycker sig 

se en möjlighet till att kvinnorna på sydöstra Gotland kunde utmärka sig mer utan att männens 

makt blev mindre, och därför finns fler stenar med kvinnligt motiv på de delarna av ön 

(Göransson 1999:76). 

Göransson diskuterar även bonaderna i Oseberggraven och säger att bildvävarna ger uttryck åt 

många olika gestaltningar av kvinnlighet. Hon menar att de gestaltar kvinnor ur en högre 

social klass, med tanke på tillverkningen av bonaderna. Dessutom menar hon att själva 

placeringen av bonaderna, inne i gravkammaren i närheten av de döda, bekräftar kopplingen 

till hög kvinnlig ställning. Bildvävarna har också i stor utsträckning kvinnomotiv samt visar 

olika utlopp för kvinnlighet (Göransson 1999:105).  

Författaren diskuterar ytterligare kring de begravna i Oseberggraven. Göransson påpekar att 

hon sällar sig till vad en annan forskare, Haakon Shetelig, tidigare uttalat. Shetelig anser att 

den äldre av de två gravlagda individerna var en trälinna som begravts tillsammans med sin 

innehavarinna. Grunden för denna tes är att den äldre kvinnan led av reumatism och 

förslitningar, samt att det under vikingatiden var relativt vanligt med människooffer i gravar 

(Shetelig 1918 ref. i Göransson 1999:104). Göransson själv påpekar dock att förhållandet 

mellan de båda gravlagda mycket väl skulle kunna vara det omvända, att den äldre kvinnan 

var drottningen och den yngre hennes slavinna (Göransson 1999:104f). 

Göransson resonerar ytterligare om genus och människogestaltning och hon anser att det finns 

ett gemensamt formspråk för kvinnors och mäns bilder. Hon hävdar att samma formspråk har 

använts, men det har artikulerats på olika vis. Vissa uttryck har cementerats, medan andra har 

undertryckts. Författaren menar att det som binder samman är en typ av mönster, som anger 

hur kvinnor och män ska utformas. Genus kommer till uttryck via kroppsspråk och 

konstrueras i kroppslinjer samt gester. Hos kvinnor kan den s-formade kroppslinjen ses som 

utmärkande och gesterna hålls tryckta mot kroppen. Hos män är den raka kroppslinjen typisk, 

och gesterna ses yviga med större rörelse. Även klädedräkt, frisyr och attribut markerar genus. 

Göransson använder sig av tre genusvariationer: manlighet, kvinnlighet och androgynitet. Just 

androgynitet anser hon dock inte vara ett eget genus, utan snarare en sammansättning av 

kvinna och man. Författaren säger att bildmakarna lagt vikt vid att stärka gränserna mellan 
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manligt och kvinnligt och androgyniteten är en slags lek med gränserna där manliga och 

kvinnliga attribut blandas (Göransson 1999:148f). 

 

5.4 Elisabeth Arwill-Nordbladh: Genuskonstruktioner i nordisk 

vikingatid – förr och nu  
 

Elisabeth Arwill-Nordbladh skriver i sin avhandling att målet med hennes avhandling är att 

problematisera olika perspektiv på genus, med fokus på genuskonstruktioner i skandinavisk 

vikingatid. Hon tar även upp en diskussion rörande genus och kvinnostudiernas historiska 

bakgrund i Sverige. Arwill-Nordbladh skriver vidare att en bild av den starka vikingatida 

kvinnan levde kvar inom arkeologin in i 1970-talet, som en stereotyp bild (Arwill-Nordbladh 

1998:251ff).   Författaren jämför sedan genusperspektiv och feministiska studier och hon vill 

skapa en möjlighet att kombinera de olika synsätten. Arwill-Nordbladh utgår från att genus är 

en konstruktion där konstruktionerna är rörliga, maskulinitet och femininitet har föränderliga 

meningar. Jämförelser mellan olika genuskategorier medger möjligheten att se skillnader och 

likheter emellan dem. Socialt bruk kan förändra eller bibehålla genuskategorier (Arwill-

Nordbladh 1998:54). I avhandlingen använder hon Oseberggraven som utgångspunkt för att 

föra sin diskussion. Hon för en diskussion om arkeologers tolkningar av arkeologiska fynd, 

samt en diskussion om hur man kan närma sig en förståelse för förvandling, utförande och 

bevarande av kvinnliga genuskonstruktioner i nordisk vikingatid (Arwill-Nordbladh 1998:84). 

Arwill-Nordbladh talar om hur kultutövningen med dess ritualer var viktiga för att ge uttryck 

åt den fornnordiska religionen. Hon menar vidare att kulter och riter ofta hade en performativ 

inriktning, där riterna uppfördes för att tolkas och ses. På så sätt, menar hon, att stort utrymme 

kan ha getts för att styrka, överlägga samt uttrycka genuskonstruktioner eller andra sociala 

indelningar. Materiella ting som förknippas med utövning av kult kan ses som beståndsdelar i 

en dynamik, som i olika specifika sammanhang är genusbildande (Arwill-Nordbladh 

1998:229).  

Arwill-Nordbladh menar att många fynd i Oseberggraven har kopplats till rit och kult, vissa 

av de större föremålen finns representerade i mansgravar, såsom Gokstadfyndet. Detta kan 

enligt Arwill-Nordbladh tolkas som att både den kvinnliga och den manliga sidan var 

ofrånkomlig. Mötet mellan det manliga och det kvinnliga kan ses som olikt och särskiljande 
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drag utmärks på detta sätt. Så skapas en genusskillnad, i enlighet med författaren, där 

olikheterna är nödvändiga för att komplettera varandra samt för att skapa en enhet (Arwill-

Nordbladh 1998:238). 

Eftersom bägge skeletten fanns i Oseberggravens inbrottslager är det omöjligt att avgöra hur 

kropparna legat ursprungligen, efter vad Arwill-Nordbladh skriver. Möjligen skulle det annars 

ha gått att avgöra om de gravlagda haft olika samhällsposition. Hon anser att det är inte går att 

avgöra om de döda har behandlats olika vid gravläggningen. De som grävde ut graven ansåg 

att individerna skulle identifieras som en drottning och en träl. Enligt författaren finns 

däremot inget som bestrider att de bägge begravna kvinnorna hörde till det högre 

samhällsskiktet eftersom det finns en stor mängd föremål av, till viss del, samma sort. Vore 

det två högättade kvinnors grav, skulle det sannolikt leda till flerdubblad rikedom. Vidare 

förklarar Arwill-Nordbladh, att om en av kvinnorna var en träl skulle det kunna tyda på en 

maktstruktur av över- och underordning inom den kvinnliga genusstrukturen (Arwill-

Nordbladh 1998:240f).  

Arwill-Nordbladh för en diskussion kring sländtrissan i Oseberggraven. Hon refererar till vad 

forskaren Ellen Høigård Hofseth säger angående spinnandets cirkulära förlopp. Enligt 

Høigård Hofseths resonemang uttrycker spinnandet, och dess materiella uttryck sländtrissan, 

kvinnligt skapande. Arwill-Nordbladh menar därför att sländtrissan i Oseberggraven skulle 

kunna utmärka en gemensam femininitet med andra kvinnogravar eftersom sländtrissor är 

vanliga i gravar (Arwill-Nordbladh 1998:206). 

6. Resultat 
 

Här presenteras resultatet av föregående kapitels analys. Jag har delat in resultatet i 

underrubriker, där jag i varje avsnitt lägger fram varje forskares avhandling för sig. Detta för 

att ge ett överskådligt och lättillgängligt resultat. 

 

6.1 Tove Hjørungdal om järnåldern i Sunnmøre 
 

Tove Hjørungdal behandlar material från äldre järnålder i Sunnmøre, i Norge. Avhandlingens 

huvudtanke är att belysa den patriarkaliska orienteringen inom arkeologin och att återskapa 
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den feministiska diskursen och makten i den teoretiska forskningen samt tolkningen av 

förhistorien. Hjørungdal menar att det finns en kulturhistorisk tradition inom arkeologin, och 

intresserar sig för orsakerna till den rådande bild som finns av norsk äldre järnålder. Hennes 

teoretiska utgångspunkt härrör ur det feministiska perspektivet. Hjørungdal menar att 

manipulering av kön i gravskicken var en metod för att visa på lokal tradition och bundenhet. 

Dessutom säger hon att släktideal kan manifesterats i storhögar samt när gamla föremål 

funnits i gravutrustningen, möjligen en slags form av förfäderskult. Hjørungdal anser att 

fruktbarhet i storhögsmiljö och döda kvinnor ofta hänger samman. Hon gör en antydan om 

huruvida det skulle kunna röra sig om en förmoderskult, och om de kvinnor som begravdes i 

storhögarna kan ha räknats som överklassläkters förmödrar. Gällande Døsengraven drar hon 

utifrån de utmärkande gravföremålen slutsatsen att dessa är en völvas rekvisita, således var 

den gravlagda en husfruvölva. Hjørungdal har noterat att maskulint genus uttrycks på ett 

direkt vis via fallosskulpturer, medan det indirekt uttrycks i vapengravar. Kvinnlighet är 

endast indirekt uttryckt i gravar med smycken textilredskap och möjligen vid båtfynd samt 

mossfynd. 

 

6.2 Jimmy Strassburg om schamanism i skandinavisk stenålder 
 

Jimmy Strassburg har använt sig av en teoretisk cyborg som grundval. Han blandar 

traditionella, modernistiska och postmodernistiska tankar. Termer som kvinnligt och manligt 

genus avfärdas då de grundas på ett västerländskt stereotypt tankesätt. Han föredrar att 

uttrycka genus som normativt eller icke-normativt. Icke normativa individer fick specifika 

begravningar och begravningsplatser. Individer förblev efter döden odöda, men icke 

normativa individer fortfor att vara odöda längre tid. För att skydda de levande och minska 

tiden av odödhet, krävdes specialbehandling av dessa odöda. Han anser genus vara 

mångskiftande, kortvarigt och kontextanknutet. Strassburg menar att när arkeologer studerar 

arkeologiskt material, studerar de i regel övergivningsprocesser som kan tolkas som 

passageriter. Med hjälp av arkeologiska studier av artefakter, uttolkar Strassburg förekomster 

av animism, totemism och schamanism. Han menar att bärnstensfigurer kan ha varit 

skyddande amuletter; vissa av dem kan haft att göra med schamanistiska visioner. Hornhackor 

och hjorthornsskaft sägs ha ingått i statushöjande nätverk av utbyte, främst mellan mäktiga 

schamaner. Motiven på skaften och hackorna representerar andliga resor och kan ses som 



   

22 
 

tatuerade, immateriella delar av högtstående andar. Korsformiga hackor representerar 

fallocentrisk schamanism. Älghövdade artefakter kunde pryda skidor, slädar eller båtar och 

kan ha använts när människor färdades från en livssfär till en annan; vid genus- och 

schamaninitieringar, säsongsförflyttningar eller överfall på främmande mark. 

Älghuvudartefakter kan ha varit trumpinnar att använda när schamanen gick in i trans eller 

färdades till andevärldar för att bekämpa demoner eller vägleda själar. Bröstsmyckningar kan 

ha angett mer än social position, halsband kan ha kontrollerat själens livskraft samt skyddat 

och agerat hindrande. 

 

6.3 Eva- Marie Y. Göransson om bilder av kvinnor och kvinnlighet 
 

Eva-Marie Y. Göransson använder sig av feministisk genusteori där genuskonstruktioner 

studeras i ett maktperspektiv. Hon studerar gotländska bildstenar, äldrenordiska textilier och 

dikt- och saga-material. Göransson anser att genus kan ses som politik och praktiseras för, 

genom och emot människor. Hon har en egen könsbedömningsmetod där hon sammanbinder 

kroppsligt identifierbara karaktäristika med kön. Skägg är utmärkande för manligt genus och 

skägglöshet tolkas som icke-man. Kvinnligt genus studeras genom konstruktion av dräkt, 

frisyr, gester, attribut, kroppshållning samt relation till andra figurer. Göransson uttrycker 

nyfikenhet på förhållandet mellan gravgåvorna gravklot/bildsten och kön/genus. Gravklot tror 

Göransson kan vara en kvinnlig markering, medan bilstenar kan vara en manlig sådan. 

Bildstenarna med krigiska motiv påvisar aggressiv maskulinitet, och bör därför ej ha rests för 

kvinnor. Gravkloten saknar krigiska maskulina teman och bör då sammankopplas med 

kvinnor. Forskaren kan se tendenser till manligt rangordnad tradition på norra Gotland, efter 

studier av bildstensmaterialets strukturer och mönster. Hierarkin gav inte plats för bildstenar 

med kvinnliga motsvarigheter, men på mellersta och södra Gotland fanns utrymme för bägge 

könen att representeras, utan att den manliga makten minskade. Hon uttrycker att samhället 

dessvärre varit patriarkaliskt under vikingatiden. Bonadernas placering i Oseberggraven 

uttrycker många olika kvinnlighetsgestaltningar ur en hög social klass, samt utlopp för 

kvinnlighet. Göransson sällar sig till åsikten om att en trälinna och en drottning begravts i 

Oseberggraven, men den yngre individen var inte nödvändigtvis drottningen. Drottningen kan 

likväl ha varit den äldre personen. Det finns ett gemensamt formspråk för kvinnor och män 

som artikulerats på olika vis. Genus konstrueras och uttrycks via gester, kroppslinjer, frisyr, 
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kläder, attribut och kroppsspråk. Göransson använder sig av tre genusvariationer: manlighet, 

kvinnlighet och androgynitet. Androgynitet ses dock ej som ett eget genus, utan en 

sammansmältning av manligt och kvinnligt, en lek och blandning med manliga och kvinnliga 

attribut. 

  

6.4 Elisabeth Arwill-Nordbladh om genuskonstruktioner i nordisk 

vikingatid 
 

Elisabeth Arwill-Nordbladh problematiserar perspektiv på genus och genuskonstruktioner i 

skandinavisk vikingatid. Hon vill kombinera feministiska studier och genusperspektiv. Genus 

är en konstruktion, och maskulinitet och femininitet är föränderliga i sin mening. Jämförelser 

mellan genuskategorier medger möjligheten att se likheter och skillnader dem emellan. Hon 

menar att socialt bruk kan förändra eller bevara genuskategorier. Kultutövning och riter 

styrkte, uttryckte och förhandlade genuskonstruktioner och sociala indelningar. Materiella 

ting förknippade med kultutövning är komponenter som kan agera genusbildande i specifika 

sammanhang. Fynd kopplade till kult finns både i manliga och kvinnliga gravar, vilket visar 

att bägge sidor var nödvändiga. Genusskillnader skapas genom mötet mellan manligt och 

kvinnligt, särartade drag utmärks då. Olikheterna är nödvändiga för att skapa en helhet enligt 

Arwill-Nordbladh. Om skeletten i Oseberggraven legat i ursprungsläge, kunde det gått att 

utläsa individernas samhällsställningar. Författaren anser att det inte finns motsägande bevis 

för att bägge kvinnorna tillhörde det högre samhällsskiktet. De många dubblettartade 

föremålen i graven kan indikera flerdubbel rikedom hos två högättade kvinnor. Vore en av 

kvinnorna träl, tyder det på maktstruktur med över- och underordning i den kvinnliga 

genussammansättningen. Sländtrissan i Oseberggraven kan uttrycka en gemensam femininitet 

med andra kvinnogravar på grund av att sådana förekommer rikligt även i andra gravar. 
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7. Tolkning och diskussion  
 

I detta kapitel diskuterar jag och gör tolkningar av materialet. Detta sker med stöd av de 

teorier samt den tidigare forskning som berör mitt arbete. Här ges även uttryck för mina egna 

tankar, funderingar och kritik. 

Enligt Bjørnar Olsen finns en fokus på materiell kultur såsom symbolisk och kommunikativ, 

inom den postprocessuella arkeologin. I det postprocessuella tänkandet har människan en 

framträdande roll i samhället och människors motiv och intentioner bör ses som viktiga 

(2003:52ff). Jag anser att Jimmy Strassburgs, Tove Hjørungdals, Eva-Marie Y. Göranssons 

och Elisabeth Arwill-Nordbladhs avhandlingar har människorna i fokus och försöker se 

mönster och intentioner utifrån materiell kultur. De behandlar också materiell kultur ur 

genusperspektiv och det kan ses som tillhörande en postprocessuell anda.  

Tove Hjørungdal talar om hur hon vill synliggöra den patriarkaliska ideologin inom 

arkeologin, samt att hon vill återskapa maktförhållandena och den feministiska diskursen 

inom teorin och förhistorien. Detta stämmer väl överens med den feministiska inställningen 

hon har och kan liknas vid vad den feministiskt orienterade forskaren Maggie Humm skriver 

om hur kvinnors kunskap och empirism formar en bas för ett framtida osexistiskt samhälle 

(Humm 1995:x). Eva-Marie Y. Göransson har konstruerat en egen könsbedömningsmetod, 

som kan ses som en överensstämmelse med det feministiska synsättet Humm har angående 

hur kvinnors empiri och kunskap bidrar till osexism.  

Maggie Humm framhåller att patriarkatet förtrycker kvinnan mer än mannen. Humm omtalar 

att man genom att sätta kvinnors upplevelser i centrum provocerar det traditionella (Humm 

1995:x). Jag tolkar detta som att det traditionella då rör sig om patriarkaliska värderingar och 

traditioner, och det är dem både Hjørungdal och Humm ifrågasätter och vill förändra, genom 

ett tydligt feministiskt perspektiv. Jag kan se tecken på att Hjørungdal i sitt val av källmaterial 

tolkar den äldre järnåldern i Norge utifrån ett tydligt feministiskt synsätt, för att bryta med den 

traditionella forskningstraditionen. Även Göransson kan, enligt mig, ses bidra till att 

provocera det traditionella och patriarkaliska, då hennes arbete främst berör kvinnor och 

kvinnlighet. Arwill-Nordbladh (1998:54) vill kombinera feministiskt perspektiv och 

genusperspektiv, däremot ser jag inte den tydligt feministiska diskursen som kan ses hos 

Göransson och Hjørungdal.  
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Strassburg (2000) talar genomgående om normativt och icke normativt. Vidare förkastar han 

termerna manligt och kvinnligt genus, då han ser dessa som stereotypt västerländska i sin art 

(Strassburg 2000:422ff). Jag kan tolka hans syn på normativt versus icke normativt som ett 

uttryck för ett binärt system, liknande Cixous, refererat till av Toril Moi (2002:102). Jag anser 

att, trots Strassburgs uttryckliga avståndstagande från manligt/kvinnligt, så har han bara 

förvandlat dessa till normativt/icke normativt. Då kan det fortfarande intolkas en negativt 

laddad, maktlös, del i motsatsparet. I enlighet med Cixou (Moi 2002:102) är motsatsparen 

baserade på ett underliggande manligt/kvinnligt, och då ser jag ingen större förändring i 

maktposition mellan manligt/kvinnligt och normativ/icke normativ. Intentionen bakom 

förändringen tror jag mig dock se, som att han avkönar motsatsparet. I grund och botten tolkar 

jag det dock som att han fortfarande följer ett feministiskt teoretiskt grundmönster.  

En kommentar till Strassburgs avhandling är att jag fann den svåråtkomlig rent 

innehållsmässigt, jämfört med de andra tre avhandlingarna jag studerat. Jag ställer mig frågan 

vem han riktat sin forskning till, och svaret är andra forskare. Detta skulle jag vilja foga in i 

Cixous binära modell, och motsatsparet skulle då kunna vara forskare/amatör. Den negativa 

kvinnliga sidan blir då den som inte förstår, amatören, och den skulle i så fall vara jag. Jag 

tycker det är lite av ett misslyckande för Strassburg, att hamna på den positiva sidan som 

kuvar den negativa. Personligen hade jag varit mycket mån med att nå ut med min forskning 

till en så stor grupp som möjligt, trots att en avhandling främst skrivs för vetenskapssamhället. 

Toril Moi hänvisar till Luce Irigarays betraktelsesätt, och hon menar att kvinnan är 

frånvarande i den patriarkaliska diskussionen (Moi 2002:133). I Strassburgs avhandling 

omtalar han egentligen varken kvinnor, män, unga, gamla eller barn.  Andra genuskategorier 

förutom odöda, normativa, icke normativa och schamaner nämns knappt. Jag skulle vilja få ett 

större djup än en så övergripande kategorisering, och schamankategorin har, enligt mig, fått 

en alltför stor roll. Jag kan därför tycka att Strassburg, på sätt och vis, osynliggjort många 

genuskategorier i sin alltför snäva tolkning. Samtidigt kan jag förstå att han på så sätt heller 

inte utesluter individer, han lämnar dem mer därhän att ingå i vilken kategori som passar dem 

bäst.  elena   nt er menar att  et är sv rt att tolka förhistoriens tankevärldar, och det händer 

att källmaterialet utnyttjas. Det kan leda till att forntidens människor uppfattas som överdrivet 

mystifika, rituella och upptagna av den metafysiska världen (  nt er 2009:19ff). Efter att ha 

läst Strassburgs ganska tunga avhandling, lämnades jag kvar med känsla av en otroligt 

schamanistisk stenålder, att vara icke normativ schaman verkar ha varit normen. Detta ser jag 

som en problematik, då det känns som ett otillräckligt fält för den mänskliga identiteten att 
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förklaras inom.   nt er förklarar vi are att ornera e artefakter ofta tolkas som religiösa, och 

då berövas förhistoriens människor på sådant som skönhetslängtan och påhittighet. Hon 

menar också att man särar för mycket på vardaglig religion och utövning ämnad för rituella 

specialister (  nt er 2009:19ff). Detta kan jag skönja hos Strassburg, han har klart och tydligt 

utgått från många ornerade föremål i sin studie och tolkar genomgående in religiösa motiv i 

dessa. Han vill också binda dessa föremål till det icke normativa och schamanism, även detta 

genomgående i avhandlingen. Jag är benägen att hålla med   nt er när  on säger att 

arkeologer som valt att fokusera på schamanism skapat en bild av religionen som separerad 

från vardagslivet, där schamanen är den auktoritära experten    nt er 2009:18). Personligen 

tror jag att diverse former av schamanism har existerat, men det blir lätt en kategori att 

gömma sig bakom, för att förklara det oförklarliga och tolka det svårtolkade.  

Anne-Sofie Gräslund skriver angående grav nummer 85 i Valsgärde, om en båtbegravd 

kvinna. Hon gör en tolkning främst utifrån gravgåvorna som bland annat utgjordes av en 

djurhövdad ände av en stav (Gräslund 2008:69f). Hon menar att stavar kan haft en religiös 

funktion, och därför hade den gravlagda hög status, religiös makt och varit en husfru 

(Gräslund 2008:77ff). Denna tolkning kan jämföras med Hjørungdals tolkning av 

Døsengraven. Hon drar också slutsatser utifrån gravmaterialet för att identifiera den dödas 

roll. I graven fokuserar hon på föremål såsom sländtrissan, en fyrkantig sten och en trästav. 

Författaren drar sedan slutsatsen att den begravda var en husfruvölva (Hjørungdal 1991:105). 

Även Strassburg skapar ett liknande sammanhang mellan hjorthornsskaft och schamansim, då 

motiven enligt honom kan visa andliga resor. Elisabeth Arwill-Nordbladh är mer generell i sin 

diskussion kring Oseberggraven, hon säger att materiella ting som förknippas med kult är 

genusbildande i speciella sammanhang. Hon talar även om hur sländtrissan i Oseberggraven 

kan ses som ett uttryck för kvinnligt skapande och en markör för gemensam femininitet. 

Enligt mig känns Gräslunds, Hjørungdals och Strassburgs tolkningar lite förenklade. De fäster 

stor vikt vid ett par föremål som genusskapande och det är rimliga gissningar, men   nt ers 

diskussion om ornerade föremål bör tas i beaktande även här. Arwill-Nordbladh är lite mer 

försiktig i sina bedömningar, då hon inte namnger genuskategorier på samma vis i sin text. 

Hon talar mer om hög status och ätt och tittar mer på mönstren inom övergripande 

genuskategorier, än att namnge olika underkategorier.  

Gräslund beskriver ytterligare en grav i Valsgärde, nummer 94. I graven låg en medelålders 

man (Gräslund 2008:73). Författaren menar att det finns en motsägelse mellan gravgåvorna 

och den osteologiska könsbedömningen, eftersom gravmaterialet är typiskt kvinnligt. Eva-
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Marie Y. Göransson diskuterar i sin avhandling tre former av genusvariationer i bildmaterialet 

hon studerar. Hon menar dock att den variation hon kallar för androgyn egentligen inte är en 

egen kategori, utan en sammanblandning av manligt och kvinnligt, en lek med gränserna. 

Grav 94 som Gräslund diskuterar, skulle då möjligen kunna falla under kategorin androgyn 

och uppfattas som en lek och sammanblandning av genuskategorier. Strassburg skriver i sin 

artikel att det förutom manligt och kvinnligt finns en neutral genuskategori. Han anser att 

individer som faller utanför normerna, placeras i denna kategori. Dessutom kan individer 

förtryckas genom socialt våld om de ej lever upp till de sociala kraven för könet (Strassburg 

1995:78). Grav 94 som Gräslund avfärdar som manlig, skulle enligt Strassburgs exempel 

kunna vara en man, som förtryckts i döden genom att bli begraven på kvinnligt vis. En 

gissning från min sida skulle vara att personen i så fall nekats de manliga förutsättningarna i 

efterlivet; men individen kan lika gärna fått en begravning som speglar dennes liv. Jag kan 

skönja en gemensam syn på genuskategorierna hos Göransson och Strassburg, då de bägge 

anser att det finns en tredje kategori, som ses som neutral eller androgyn. Skillnaden mellan 

deras åsikter är betraktelsesättet. Enligt mig är betydelsen för androgyn både man och kvinna, 

medan neutral varken är det ena eller det andra. Jag uppfattar det som att Strassburgs neutrala 

kategori verkar mer socialt uteslutande än Göranssons androgynitet. Anders Andrén skriver 

att kultledare i vissa germanstammar kunde klä sig i kvinnokläder, och det kan signaleras i 

gravmaterial som ger dubbla budskap rörande individens kön (Andrén 2006:90ff). Detta 

skulle kunna tolkas in i Gräslunds grav 94, och då skulle individen kunna vara en man och 

inte en kvinna som Gräslund omtolkar individen till att vara.  

Fredrik Svanberg skriver att det främst var den centrala mannen och kvinnan på egendomen 

som blev begravda med gravföremål som signalerade deras ställning. På så vis återspeglade 

gravplatserna det levande samhället genom att förmedla organisation och gravskick (Svanberg 

2006:145ff). Det kan gravmaterialet som framhävs av Strassburg, Göransson, Hjørungdal och 

Arwill-Nordbladh också ha haft som syfte att göra. Kanske var gravmaterialet, som Svanberg 

(2006:145ff) menar, en del av dödsceremonier som skapade och återskapade religiösa 

visioner, världsuppfattningar, social organisation, könsroller och identiteter.  

Agneta Strömberg säger att hon i sin avhandling inte funnit bevis för att gravgåvor skulle 

markera kön. Enligt henne var gravutrustningens funktion snarare ett sätt för ätten att betona 

sitt välstånd. Hon menar att individens position och könstillhörighet var underställd ättens 

syfte att yttra sin makt (Strömberg 1993:109). Då skulle, enligt mig, Oseberggravens 

föremålsrikedom egentligen inte säga så mycket om de dödas genustillhörighet. Förutom 
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möjligen att den ena individen eller bägge tillhörde en ätt som ville markera sin rikedom och 

makt, alltså hög social status. Denna höga status tas upp som en relativt självklar sak av både 

Göransson och Arwill-Nordbladh, fast mer inriktad på individnivå. Samma tolkning kan 

användas för Døsengraven och möjligtvis på gravar med gravutrustning i allmänhet. 

Ian Hodder säger att ett och samma objekt kan ha olika eller motsägande betydelser utifrån 

olika perspektiv eller genom olika variationer (Hodder 1991:157ff).  Detta är något jag tycker 

att alla fyra forskare bör ta i beaktande. Hjørungdals tolkning av husfruvölvan, utifrån 

förekomsten av gravmaterial hon tolkar som völverekvisita, är ett exempel där hon utgått ifrån 

en tolkning av materialet och placerat den gravlagda i en genuskategori. Möjligheten finns, 

enligt mig, att det hon kallar rekvisita egentligen inte hade sammanlagd betydelse utan 

intentionen bakom dessa gravföremål kan ha varit flera olika. Artefakterna kan ha varit annat 

än kultrelaterade, till exempel.  

När Toril Moi redogör för Mary Ellmanns idéer räknar hon upp elva stereotyper (Moi 

1999:47). Av dessa stereotyper tycker jag mig ha funnit två stycken, häxan och spiritualiteten. 

Häxan kopplar jag till Hjørungdal, när hon omnämner husfruvölvan som den gravlagda i 

Døsengraven. Jag anser även att Jimmy Strassburg använder sig av en stereotyp som kan 

jämföras med häxa och spiritualitet, nämligen schamanen. För övrigt vill jag poängtera att 

både Arwill-Nordbladh och Göransson använder sig av ord som drottning och träl i sina 

beskrivningar av de döda i Oseberggraven. Även om dessa inte kan kopplas till Ellmanns elva 

stereotyper, skulle jag vilja påstå att de kan räknas som sådana. Detta eftersom de är 

generaliseringar av både hög ätt och låg ätt, ett slags motsatspar, två ytterligheter på den 

kvinnliga hierarkiska skalan som blivit pålagda dessa omtvistade individer. 

Vidare talar Hodder om hur materiell kultur säger mer om försöken att sätta värde på män och 

kvinnor. Han anser att dessa försök egentligen inte behöver visa uttryck för verklig makt 

(Hodder 1991:171). Hodders resonemang går hand i hand med vad Michael Parker Pearson 

säger. Parker Pearson menar att begravningssedvänjor tjänar till att skapa en idealiserad bild 

eller återrepresentation av individen, skapad av andra. Individens självbild är en annan än den 

som skapas genom jordfästningsbehandlingen (Parker Pearson 1999:4f). Om man antar att det 

är så som Parker Pearson och Hodder säger, skulle de genuskategorier som uttolkas ur 

gravmaterial i allmänhet vara baserade på de levandes uppfattningar om individ, norm och 

samhälle. Enligt mig kan det betyda att vi får uppleva en av de efterlevande betydligt 

tillrättalagd och idealiserad uppfattning av genuskategorier. Jag är skeptisk till att människor 
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av idag, kan bedöma och fullt förstå förhistoriens människoroller och självuppfattning. Vad 

jag tror att vi möjligen kan göra, utifrån våra förutsättningar, begrepp och idéer, är att skapa 

någon form av förståelse som vi kan relatera till, i syfte att uppleva en länk med det förflutna 

och att stilla vår nyfikenhet. 

Parker Pearson menar att gravgåvor kan ha som syfte att förhindra att de döda skall komma 

tillbaka för att hemsöka de levande (Parker Pearson 1999:7). Detta verkar vara något som 

Strassburg tagit fasta på i sin beskrivning av halsband och hur dessa kan ha kopplats till att 

antingen beskydda den döda, eller hindra den döda. På vilket sätt beskrivs inte, men man 

skulle kunna tolka in hindrandet som en hemsökelse.  

Judith Jesch uttrycker en önskan om att dela på bedömning av social status och ekonomisk 

status. Hon menar att den sociala ställningen ska baseras på gravens omsorgsfulla utformning 

och den ekonomiska statusen ska baseras på gravutrustningens rikedom (Jesch 1991:28). 

Utifrån denna synpunkt vill jag dra slutsatsen att Oseberggraven tillhör både hög social status 

och hög ekonomisk status. Det anser jag eftersom högbygget bör ha inneburit stora 

ansträngningar och gravmaterialet är rikt. Hög ekonomisk status och hög social status tolkar 

både Arwill-Nordbladh och Göransson in i Oseberggraven. Möjligen kan samma tolkning 

även gälla Døsengraven, utifrån Hjørungdals beskrivning av den. När det gäller Strassburg, 

anser jag att ekonomisk status är svåruttolkat. Jag får intrycket att hans avhandling mer 

cirkulerar kring social status. Själva gravskicket under de perioder han studerar är heller inte 

lätt att urskilja i hans avhandling. Alltså kommer, enligt mig, den ekonomiska statusen i 

skymundan. Social status uppfattar jag att han förknippar generellt med de icke normativa 

individerna och med speciella artefakter. 

Brit Solli anser att queerteorin går ut på att bland annat sätta sig över klassificeringar och 

kategoriseringar. Hon menar att det inte handlar om exempelvis norm/icke norm (Solli 

1999:247). Detta får mig direkt att tänka på Strassburgs användande av genuskategorier 

normativ/icke normativ. Han benämner dessutom den icke normativa kategorin som queer. 

Här kan jag notera en stor skillnad mellan Sollis och Strassburgs uppfattning och användande 

av queerteori, den är rentav motsägande. 

Solli förklarar vidare att queerperspektivet öppnar större möjligheter för könsöverskridande 

identiteter (Solli 1999:245). Med det i åtanke kan man se Göranssons resonemang när hon 

diskuterar genuskategorin som inte är en kategori, nämligen androgynitet. Hon menar att hon 

kan skönja manligt genus och kvinnligt genus i bilderna, sedan nämner hon figurer som hon 
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tolkat som androgyna. Dessa säger hon först utgör en slags genuskategori, men avfärdar den 

sedan som en lek och förhandling mellan manligt och kvinnligt, och således inte en egen 

genuskategori. Enligt ett queerperspektiv kan jag anse att den androgyna kategorin skulle fått 

vara en egen, varför skall dessa figurer ses som jokrar undrar jag?  

Jag menar att det finns en svårighet i att beröra genus över huvud taget. Under den tid jag 

studerat genus har en större och större förståelse för dess komplexitet uppdagats för mig. Det 

känns som att hur man än uttalar sig om genus och bedömning, så blir det till något stereotypt 

eller till något allt för generaliserande eller kategoriserande. En kritisk tanke jag vill uttala, 

gällande de fyra avhandlingarna jag diskuterat i detta kapitel, är frånvaron av diskussion kring 

exempelvis barn och åldringar i förhistorien, det mesta handlar om manligt/kvinnligt eller 

norm/icke norm. Måste det alltid vara antingen eller? Enligt strukturalismen (Olsen 

2003:166ff) så är det ena avhängigt det andra, men med detta synsätt erfar jag en känsla av 

låsning inför andra möjligheter. Strukturalismen kan ses genomgående i forskarnas 

resonemang, då de använder sig av binära motsatser när de till exempel talar om 

normativt/icke normativt och manligt/kvinnligt. Jag anser emellertid att de fyra forskarna 

bidragit med viktiga studier till genusforskningen och de olika förgreningarna inom 

forskningen berikar den. Däremot tycker jag att genusforskningen bör fortsätta att bearbetas, 

för när bollen väl kommit i rullning så är det bäst att passa framåt för en positiv och intressant 

utveckling! 

8. Slutsatser 
 

I detta kapitel lägger jag fram mina slutsatser. Jag presenterar svaren på mina frågeställningar 

i en kortfattad form. 

 

 Utifrån vilka teoretiska perspektiv resonerar forskarna kring genus? 

Eva-Marie Y. Göransson använder sig av feministisk genusteori där genuskonstruktioner 

studeras i ett maktperspektiv. Tove Hjørungdals teoretiska utgångspunkt härrör ur det 

feministiska perspektivet, hon har ett syfte att bryta med den traditionella patriarkaliska 

forskningstraditionen. Även i Göranssons avhandling kan ett syfte att bryta med den 

traditionella forskningstraditionen ses. Elisabeth Arwill-Nordbladh kombinerar feministiska 
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studier med ett genusperspektiv, däremot är inte den feministiska inriktningen lika tydlig hos 

Arwill-Nordbladh som hos exempelvis Göransson och Hjørungdal. Jimmy Strassburg har 

använt sig av en teoretisk cyborg som grundval. Han blandar traditionella, modernistiska och 

post-modernistiska tankar. Slutsatsen är dock att han i grund och botten verkar följa ett 

feministiskt grundmönster. Jag uttolkar att Jimmy Strassburg, Tove Hjørungdal, Eva-Marie Y. 

Göransson och Elisabeth Arwill-Nordbladh i sina avhandlingar har människor, materiell 

kultur samt genus som fokus, det kan således ses som att de är delaktiga i en postprocessuell 

anda. Forskarna använder i sina resonemang binära oppositioner, vilket betyder att de följer 

strukturalismens teoretiska perspektiv. 

 

 Hur resonerar forskarna kring genus i det arkeologiska materialet? 

Tove Hjørungdal menar att släktideal manifesterats i storhögar, samt när gamla föremål ingått 

i gravutrustningen. I sitt resonemang kring Døsengraven drar hon slutsatsen att gravföremålen 

visar att den gravlagda var en husfruvölva. Hon anser också att maskulint genus uttrycks på 

ett direkt vis genom fallosskulpturer i Sunnmøre, indirekt förmedlas maskulint genus i 

vapengravar. Kvinnlighet uttrycks enbart på ett indirekt sätt. Det förmedlas via smycken och 

textilredskap i gravar. Möjligen kan båtfynd och mossfynd också ses som indirekta uttryck för 

kvinnlighet. 

Via studier av artefakter uttolkar Jimmy Strassburg förekomster av animism, totemism och 

schamanism. Han anser att bärnstensfigurer kan ha varit skyddande amuletter, somliga med 

funktion i schamanistiska visioner. Hornhackor och hjorthornsskaft kan ha ingått i status-

höjande nätverk mellan mäktiga schamaner. Således drar han paralleller mellan artefakter som 

hjorthornsskaft och schamaner. Älghövdade artefakter sätter Strassburg i samband med 

schamaner samt genusinitieringar. Ytterligare anser han att älghuvudartefakterna användes 

vid schamaners övergång till trans eller deras färder i andevärldar. Bröstutsmyckningar kan ha 

angett mer än social ställning, de kan ha kontrollerat själens livskraft och agerat hindrande. 

Strassburg binder för övrigt ornerade föremål till schamanism och den icke normativa 

genuskategorin. 

Eva-Marie Y. Göransson menar att bildstenar påvisar en krigisk maskulinitet, gravklot saknar 

krigiska maskulina teman och tolkas på så vis som kvinnliga. Göransson anser således att 

gravklot kan vara en kvinnlig markering och bildstenar kan vara en manlig markering.  
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Göransson uttolkar att bonaderna i Oseberggraven visar på hög kvinnlig status, utifrån deras 

kvinnogestaltningar och placeringar i graven.  Göransson har utvunnit tre genuskategorier ur 

sitt bildmaterial, manlighet, kvinnlighet och androgynitet. Hon anser att genus uttrycks vis 

gester, frisyr, kroppslinjer, kläder, attribut samt kroppsspråk. 

Elisabeth Arwill-Nordbladh menar att materiella kultförknippade ting kan verka som 

genusbildande i specifika sammanhang. Fynd kopplade till kult existerar, enligt henne, i både 

manliga och kvinnliga gravar och det visar att bägge sidor var nödvändiga. Hon menar att 

individerna i Oseberggravens sociala ställningar kunde ha uttolkats, om skeletten legat kvar i 

sina ursprungliga positioner. Att det finns flera föremål av dubbel art i graven kan vara en 

indikering på flerdubbel rikedom, hos två högättade individer. Arwill-Nordbladh menar att 

sländtrissan kan uttrycka en gemensam femininitet, eftersom sländtrissor även finns i andra 

kvinnogravar.  

 

 Går det att urskilja stereotypa identitetsbeskrivningar i forskarnas 

skildringar, i så fall vilka? 

Jag har funnit att alla fyra forskarna använder sig av stereotypa identitetsbeskrivningar. Mary 

Ellmanns två stereotyper häxan och spiritualiteten har kopplats Hjørungdals 

identitetsbeskrivning husfruvölva. Även Jimmy Strassburgs användande av schaman-

identiteten, kan jämföras med häxan och spiritualiteten. Elisabeth Arwill-Nordbladh och Eva-

Marie Y. Göransson använder sig av stereotypa framställningar, men de kopplas inte till 

Ellmanns beskrivningar av stereotyper. Arwill-Nordbladh och Göransson använder sig av 

beskrivningarna drottning och träl. Dessa benämningar av individerna i Oseberggraven tolkas 

som stereotypa då de kan ses som benämningar på två ytterligheter på den kvinnliga 

hierarkiska skalan, vilka pålagts individerna. 
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