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Research on Viking Age society is a recurrent subject within the scientific literature, and
todays modern views of Vikings might not always have been the same as we think, especially
when Viking people and who they were and what they did are discussed. Viking Age women
are mentioned in scientific literature throughout history up until today, but have they always
been studied in the same way? And why did scientists in the past choose to study, highlight or
just mention the Viking Age women in the literature? The focus of this essay are directed to
the Viking Age women and how they are presented in scientific literature and how
archaeologists choose to study them, which also brings in questions about gender research. By
focusing on recent research on Viking Age women, the aim is to get an insight on how gender
research has influenced archaeology. This study focuses especially on which impact women
studies had on research recently, and which perspectives are important today. The starting
point of this study is based on an assertion that Viking Age women studies have been affected
by the introduction of gender research to archaeology. Also that recent studies, just as older
studies, have been affected by contemporary societal norms.
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1. Inledning

Redan innan genusvetenskapens genombrott inom arkeologin har det diskuterats och forskats
om kvinnornas roll under vikingatiden. Mycket beror på hur kvinnan många gånger tidigare
har förtryckts och glömts bort i litteraturen och ofta studerats ur ett manligt perspektiv.
Beroende på hur forskare har motiverat sin undersökning och valet av att studera just
vikingatida kvinnor, kan framställningen av dessa i vetenskaplig litteratur variera. Exempelvis
tolkas förhistorien många gånger ur samtidens samhällsuppfattningar och normer. Det har
tidigare visats att äldre forskning som behandlar den vikingatida kvinnan ofta styrts av
androcentriska och etnocentriska värderingar. Ofta rör det sig om vikingatida kvinnor i
litteratur från arkeologins framväxt på 1800-talet och hur det speglar sig i dagens tolkningar
och resultat. Också hur det kan ha påverkat den moderna synen av vikingatida kvinnor. Ett
exempel är den klassiska synen på vikingatida kvinnor från 1800-talets göticism där hon
beskrivs som en nyckelbärande husmoder, med makt och ansvar över gård och hushåll
(Arwill-Nordbladh 1998: 25f). Utgångspunkten i den här uppsatsen är att den moderna synen
på vikingatida kvinnor har påverkats av tidigare forskning presenterad i vetenskaplig text.
Också vilken koppling vikingatida kvinnoforskning har till genusvetenskapen och hur den
växte fram inom arkeologin.

1.1. Syfte och Frågeställningar
Syftet med undersökningen är att skapa en överblick på hur man i nyare forskning har studerat
den vikingatida kvinnan och varför. Också på vilket sätt den vikingatida kvinnoforskningen
har påverkats av genusvetenskapens introduktion till arkeologin. Vilket kan ge en förståelse
för hur vikingatida kvinnors verkliga liv framställs genom forskningen. Exempelvis kanske
hoppet om att lyfta fram vikingatidens kvinnor från äldre forsknings ”förtryck” fått forskare
idag att medvetet eller omedvetet måla upp bilden av dem i litteraturen. Genom den här
undersökningen kan detta också visa hur även nyare forskning genom genusvetenskapen
påverkas av samtidens samhällsnormer.
Mycket av hur vikingatida kvinnor presenteras i litteratur och dess trovärdighet bygger på
val av material och hur det bearbetas och analyseras i en undersökning. Därför kommer en
stor del av uppsatsens fokus att vara på tidigare forskning och hur den är utformad. En annan
del av syftet bygger också på genus och hur begreppet har inkorporerats i och påverkat senare
forskning om vikingatida kvinnor.
Frågeställningarna som presenteras nedan bygger på denna problemformulering för att få
en inblick i forskningens koppling till genusvetenskapen och intresset av att studera just
kvinnor under vikingatiden.

•

Hur har genusvetenskapen påverkat undersökningar som inriktar sig på den vikingatida
kvinnan?

•

Vad kan val av material, metod och syfte i nyare forskning säga om vikingatida kvinnors
moderna framställning i litteraturen?
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1.2. Teori, Metod och Källmaterial
Undersökningen i den här uppsatsen bygger på antagandet om att genusvetenskapens
introduktion i arkeologin på något sätt påverkat vikingatida kvinnoforskning. För att förstå
hur kommer olika exempel på tidigare utförd forskning att studeras. Nedan kommer även ett
förtydligande av begreppet genus att presenteras.
Enligt Elisabeth Arwill-Nordbladh kan genusperspektiv inom den arkeologiska
forskningen göra det möjligt för en nyare och bredare uppfattning som behandlar människors
sociala liv under förhistorien. Också en liknande förståelse för hur en sådan kunskap kan ha
vuxit fram (Arwill-Nordbladh 2001: 11).
Begreppet genus kommer från engelskans motsvarighet gender som används för att
beskriva människors sociala och kulturella könstillhörighet, till skillnad från det biologiska
könet eller engelskans sex (Arwill-Nordbladh 1998: 58; Gilchrist 1994: 2). Genus är alltså
inte bara kvinnor och män och skillnaden mellan dem, det är hur människor samspelar och
skapar ett typ av socialt rum runt sig (Sørensen 2000: 7). Genusbegreppet kan också variera i
betydelse genom tid och rum. Eftersom genus är det sociala och kulturella könet som visar sig
i hur en människa uttrycker sig, kan denna uppfattas olika beroende på normer i olika
kulturer. Detsamma gäller hur biologisk kön uppfattas, i vissa kulturer har biologiskt kön en
större betydelse och anses viktigt för en persons identitet, och i andra kulturer har det
biologiska könet inte alls lika stor betydelse. Genus kan också uppfattas olika beroende på vad
som diskuteras, en persons genus- roll, identitet eller ideologi. Genusroll eller ”Gender role”
definieras av skillnader mellan män och kvinnor i beteende och deltagande i exempelvis
politiska, sociala och religiösa situationer inom en viss kultur. Genusidentitet eller ”Gender
identity” definieras av en persons individuella könstillhörighet och kan i många fall skilja sig
från det genus som andra människor tilldelar varandra. Genusideologi eller ”Gender
ideology” innefattar hur betydelsen av kvinnligt, manligt, kön och reproduktion uppfattas i
olika sociala och kulturella kontexter. Denna betydelse handlar om fördelar och nackdelar
som tilldelas kvinnor, män och människor med andra genusidentiteter inom en kultur (Conkey
& Spector 1984: 15). Eftersom genus förknippas med olika delar i ett socialt system som
varierar och förändras mellan olika kulturer över tid kan just arkeologin och
genusvetenskapen slås samman för att förstå dessa skillnader (Conkey & Spector 1984: 16).
Uppsatsen baseras på en empirisk studie genom att studera och analysera exempel av
vetenskapligt baserad litteratur med ett fokus på vikingatida kvinnostudier och
genusdiskussioner. I analysen tillämpas även en komparativ metod för att mer ingående
studera två utvalda delar i materialet. Källmaterialet är hämtat ur böcker, artiklar i tidskrifter,
tidningar och några internetbaserade källor. Mer om vilken typ av litteratur som används i
denna studie finns att läsa i delen avgränsning (1.3.) nedan.

1.3. Avgränsning
Som nämnt ovan kommer alltså undersökningens fokus och avgränsning att vara ett urval av
studier om vikingatidens kvinnor. Dagens kunskaper om vikingatiden bygger på en längre
forskning av äldre skrifter och artefakter. Som i sin tur öppnar upp för nya frågor kring det
vikingatida samhällets sociala strukturer och hur exempelvis kvinnor levde inom dem.
Den utvalda litteraturen som ska studeras i den här undersökningen, är skriven och
baserad på forskning som är gjord efter genusvetenskapens framväxt och påbörjad inverkan
på arkeologin under sent 1900-tal fram till idag.
Uppsatsens empiriska material består av en samling utvalda exempel på undersökningar
av vikingatida kvinnor och genusforskning. Undersökningar som är baserade på både
skriftliga och arkeologiska källor. Med skriftliga källor menas äldre sagamaterial som är
skriven någon gång under 1200- och 1300-tal. Senare i uppsatsens del kommer några av dessa
exempel att analyseras mer ingående och jämföras utifrån frågeställningarna.
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2. Forskningshistorik

Hur vikingatida kvinnor framställdes i äldre litteratur publicerad under 1800- och (början av)
1900-talet har många gånger studerats och granskats ur en kritisk synvinkel. Under en tid där
den arkeologiska forskningen började växa fram och där vikingatiden som period var ett
vanligt studerat ämne. Det dessa kritiska studier kunde visa var att framställningen av
vikingatida kvinnor ofta bygger på en förvriden kvinnosyn, som återspeglar 1800- och 1900talets samhällsnormer. Exempelvis skapades gärna en normativ bild av den vikingatida
kvinnan som nyckelbärande husmoder. Dessutom kategoriserades kvinnorna ofta tillsammans
med barnen som en separat grupp från männen. Kvinnorna blev osynliga jämfört med den
manlige vikingen, som istället tolkas som ansiktet utåt för perioden. En period som enligt
Elizabeth Arwill-Nordbladh tolkats som en mycket krigisk och manscentrerad period (ArwillNordbladh 2001: 17ff). Undersökningar idag har därför fokuserat mycket på att dekonstruera
den förvridna bilden av vikingatiden, istället för att skapa nya tolkningar av vikingatida
kvinnor. Därför är infallsvinkeln i den här uppsatsen mer riktad mot nyare forskning för att se
hur denna tillsammans med genusvetenskapen studerat vikingatida kvinnor.
Den moderna synen på vikingatida kvinnor och hur dem tydligt har underrepresenterats i
äldre texter, är något som många forskare och författare idag gärna nämner i sin motivation
till varför de själva valt att studera just kvinnor i vikingatiden. Ett exempel är Christina Lee
som i en introduktion till texten ”Viking identities: gender, material culture, and identity”
(2009) nämner att ordet viking fortfarande beskrivs som den krigiske mannen och att denna
stereotypiska bild är den första som dyker upp när ämnet diskuteras. Författaren
problematiserar detta med att genusvetenskapen vid denna tidpunkt fått ett genombrott inom
arkeologin, och att kvinnostudier ökat. Att använda viking som ett samlingsord för en
befolkningsgrupp beskrivs av författaren som problematisk. Eftersom det har olika betydelse i
olika sammanhang och syftar till en period som innefattar många olika människor inom
Skandinavien. Detsamma gäller även termen genus eller ”gender” som har olika betydelse
kronologiskt och geografiskt (Lee 2009: 251). Exempelvis hur olika kulturer värderar genus
och kön i förhållande till en människas personlighet, som tidigare nämndes i kapitel 1.2.
Samma problem tas upp i boken Vikingaliv (2007), där författarna Dick Harrison och Kristina
Svensson menar att dagens syn på den klassiske ”vikingen” har påverkats och förvridits av
författare och forskare genom tiderna. Också att vikingatiden framställts som en mycket
maskulin tidsperiod och att Harrison och Svensson därför valt att lägga stort fokus på
berättelser om kvinnor. Författarna anser också att genom att utelämna de vikingatida
kvinnorna i forskningen och i de skriftliga källorna så har halva historien fallit bort och att det
tidigare varit så endast för att ”viking” gärna förknippas med manlighet (Harrison & Svensson
2007: 9ff). Liknande synsätt framträder också i en aktuell artikel av Annica Hulth i Uppsala
universitets magasin Nya horisonter (nr 1. 2017). Denna artikel beskriver en pågående
undersökning ”Vikingafenomenet”, och även här skriver författaren att den normativa bilden
som byggts upp av vikingatiden är ”fylld med klichéer” och att perioden ofta beskrivs som en
manlig kultur (Hulth 2017: 35).
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2.1. Genusvetenskapens framväxt inom arkeologin
Att tillämpa genusperspektiv på tolkningar och undersökningar inom den arkeologiska
forskningen fick sin plats först på 1990-talet som då bidrog med nya tankegångar, metoder
och teorier (Arwill-Nordbladh 2001: 59). Däremot började intresset för genusvetenskap inom
arkeologin att växa redan på 1960-talet. Detta intresse grundades mycket på att lyfta fram
kvinnliga forskare inom yrket men också inom museivärlden och historien (Sørensen 2000:
4f). Forskning har även utförts där könsskillnader, identiteter, artefakter med mera studerats
utan att genus som begrepp har inkluderats, både i äldre och nyare undersökningar.
Arkeologen Marie Louise Stig Sørensen argumenterar i sin bok Gender archaeology (2000)
för hur genus kan appliceras på arkeologisk forskning. Författaren beskriver genus som en
viktig del i varierande samhällskonstruktioner och kopplar detta till arkeologin, en forskning
som fokuserar mycket på samhällets förändring över tid (Sørensen 2000: 7).
Elisabeth Arwill-Nordbladh har tidigare under 1990-talet och början av 2000-talet
producerat en rad texter som diskuterar genus och hur genusperspektiv kan appliceras på
arkeologisk forskning. I sin avhandling Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid- förr och nu
(1998) har författaren valt att studera hur förhistoriska kvinnor tidigare presenterats och i
vilka historiska och sociala kontexter de ingått. Arwill-Nordbladhs analyser visar att tidigare
forskning och tolkning av förhistoriska kvinnor faktiskt har påverkats av samtidens
samhällsnormer (Arwill-Nordbladh 1998: 3).
Antologin Han hon den det: att integrera genus och kön i arkeologi (1999) skrevs ihop
under ledning av en grupp medlemmar till den så kallade gendergruppen vid den arkeologiska
institutionen i Lund som skapades 1993. Detta var under en period som genus började att växa
inom arkeologin och som då ansågs främmande för många inom vetenskapen. I förordet till
boken skriver redaktörerna att gruppen i början av sin existens uppfattats som något
provokativ av många manliga doktorander vid samma institution. När detta samlingsverk först
släpptes 1999 hade istället genusvetenskapen fått en större del av undervisningen och sågs
mer som en självklar del i forskarmiljön vid arkeologiska institutionen i Lund (Caesar et al.
1999: 4f).
Författarna menar att begreppen genus och kön i slutet av 1990-talet då boken skrevs
hade blivit mycket mer etablerad inom arkeologisk forskning. Då när genusbegreppet
introducerades låg mycket fokus på att lyfta fram och synliggöra kvinnor inom relaterade
ämnen till historievetenskapen. Genom att samla olika arkeologiska artiklar som alla
fokuserar på genus och kön och hur dessa behandlas inom forskningen, vill redaktörerna visa
att genusvetenskapen inom arkeologin har integrerats och accepterats (Caesar et al. 1999: 6).
Redan 1984 publicerade Margaret W Conkey och Janet D Spector boken ”Archaeology
and the study of gender” där de diskuteras hur samhällsnormer som berör genus, sexism och
androcentrism ofta påverkar de arbeten som görs inom antropologisk arkeologi, och som
avspeglar sig i senare utbildningar och skolarbeten. Författarna anser att detta sker både
omedvetet och medvetet, när forskare tolkar olika kulturer utifrån sina egna uppfattningar om
könsroller. Detta resulterar i försvagade försök till att förklara och utveckla ämnen som berör
kulturell mångfald och vad olika kulturer har gemensamt, samtidigt som detta rättfärdigar en
sådan syn på genus (Conkey & Spector 1984: 3). En genussyn som tillsammans med
androcentrism inom arkeologin kan leda till en etnocentrisk syn på roller och social betydelse
mellan män och kvinnor inom den egna kulturen som sedan kan avspegla sig i tolkningar av
andra. Med etnocentrisk syn menas att man tolkar främmande kulturer utifrån sin egna som
normativ. Antaganden som dessa har enligt författarna visat sig i forskares arbeten genom
specifika genuskaraktärer som används när kvinnor respektive män studeras. Författarna
beskriver de vanligaste genuskaraktärerna, där de manliga dragen ofta är styrka, aggressivitet,
dominans, och väger tyngre än kvinnans drag som ofta är svaghet, likgiltighet och beroende
av andra. Alltså kopplas gärna biologiska och sociala egenskaper samman inom tolkningar av
genus (Conkey & Spector 1984: 4).
Exempel på detta förekommer i Britt-Mari Näsströms bok (2009) där författaren
8

diskuterar hur gudinnor har framställts i tidigare verk i förhållande till gudar. I boken
fokuserar författaren i stort på de fornnordiska gudinnorna och varför de i tidigare
antropologisk litteratur hamnat i skymundan. Här nämns exempel på hur gudar tidigare lyfts
fram som hövdingar eller krigare, och gudinnor som fruktbarhetsgudinnor eller
modergudinnor, som författaren anser även många gånger sexualiseras (Näsström 2009: 11ff).
Ing Marie Back Danielsson lyfter fram detta perspektiv i samlingsverket To tender gender
(2012), en artikel vid namn ”Much ado about nothing? Gender research in journals during the
last 30 years within archaeology”. Denna undersökning av Back Danielsson fokuserar på
tidigare publicerade och granskade samlingsverk som behandlar ämnet genus inom
arkeologin, och hur ämnet har representerats och utvecklats inom dessa från 1980-talet och
framåt. Back Danielsson visar med statistik hur genusforskning inom arkeologin har
utvecklats i förhållande till annan arkeologisk forskning. De publicerade och granskade
texterna valdes ut ur ”Arts & Humanities Citation Index” genom ”Web of Science”, alltså har
annan text som inte är publicerad eller representerad av ”Web of Science” (Thomson &
Reuters) inte använts för studierna i undersökningen (Back Danielsson 2012: 17f). Kriterier
för vad som inräknas som genusforskning i den utförda studien är texter som behandlar genus,
feminism, maskulinitet, queer och kroppslighet. Här ingår också begrepp som
intersektionalitet som innefattar studier av diskrimineringsgrunder och maktrelationer baserat
på etnicitet, kön, sexuell läggning, religion, ålder med mera (Back Danielsson 2012: 19;
Jämställ.nu). Resultatet av Back Danielssons undersökning visade att från 1980-talet inom
tidskrifter i ”Arts & Humanities Citation Index” hade cirka 2% av alla publicerade
arkeologiska artiklar ett genustema. Siffrorna i förhållande till alla arkeologiska artiklar som
publicerats i större samlingsverk av Thomson & Reuters är alltså mycket låga (Back
Danielsson 2012: 30). Med studien uppmanar också Ing Marie Back Danielsson andra
forskare att fortsätta publicera genusbaserade arkeologiska texter i större och mer välkända
samlingsverk för att på så sätt nå ut till en större publik (Back Danielsson 2012: 31).
Undersökningen av Ing Marie Back Danielsson går ut på att räkna med alla texter som går
in under temat genus, och gör även detta inom ett visst forum (Web of Science). Det är en mer
kvantitativ och statistisk studie, som likt den här uppsatsen vill visa genusvetenskapens
inverkan på arkeologisk forskning. Det som istället görs i denna uppsats är en kvalitativ
analys med fokus på kvinnoforskning och hur dessa är framställda, inte i vilken grad jämfört
med annan forskning.

9

3. Synen på vikingatidens kvinnor i forskningen

I detta kapitel kommer olika exempel på hur forskare har valt att studera vikingatida kvinnor
att presenteras. Dessa exempel bygger som sagt på forskning utförd efter att
genusvetenskapen introducerades till arkeologin. Följande exempel av undersökningar är
indelade i två kapitel beroende på val av källmaterial som presenterats i respektive text.

3.1. Hur tolkas den medeltida sagalitteraturen?
Kvinnors liv i det vikingatida samhället har många gånger studerats genom den så kallade
sagalitteraturen. Ett material som huvudsakligen har studerats av historiker och
litteraturvetare, men också arkeologer. Sagamaterialet är en litteratur genre vars trovärdighet
flera gånger tidigare ifrågasatts. Detta på grund av att den nedtecknades under 1200- och
1300-tal då Skandinavien redan varit kristet under en längre tid. Hur pålitliga är då egentligen
dessa källor i studier av vikingatida förhållanden?, exempelvis hur kvinnor faktiskt levde
under denna tid. Trots källkritiken är dessa typer av textuella källor mycket vanliga i studier
av det vikingatida samhället. Ett källmaterial som litteraturvetaren Jöran Mjöberg använder i
sin bok Kvinnoöden i vikingatid (2001). Författaren studerar olika texter som berör kända
berättelser av vikingatida kvinnor, tagna ur medeltidens islänningasagor. Även om
sagalitteraturen mestadels behandlas mycket källkritiskt på grund av sin nedteckning under
medeltid med kristna influenser, väjer författaren att studera litteraturen med en tillförlitlighet
att det är verkligheten som framställs (Mjöberg 2001: 10).
I ett avslutande kapitel diskuterar Mjöberg kring den nutida synen på de vikingatida
sagakvinnorna. Författaren menar att kvinnorna framställda i islänningasagorna har fått ett
dåligt rykte i modern tid. Att många tolkat dessa kvinnor som hårda, giriga och hämnd- och
mordlystna. Detta kopplar Mjöberg till 1800-talets romanticism och normativa kvinnosyn,
och hur det satt sina spår i dagens tankesätt (Mjöberg 2001: 269).
Författaren exemplifierar denna uppfattning med den väldokumenterade sagan av Snorre
Sturlasson om drottning Gunnhild ”den ondskefulla” (Mjöberg 2001: 38). En kvinna som i
sagorna beskrivs som vacker, klok, trollkunnig och mycket grym. Gunnhild, också kallad
kvinnan i jordkulan har sin grund i berättelsen om Gunnhild som på sin resa i Norge
beordrade sina män att blodigt dräpa två trollkunniga män som skulle lära ut trollkonsten till
Gunnhild. Efter att ha lockat de två männen med sin skönhet in i en djup sömn kunde jarlens
män som samtidigt gömde sig i jordkulan komma fram och hugga ihjäl trollkarlarna på
Gunnhilds signal. Andra berättelser bygger också mycket på Gunnhilds äktenskap med kung
Eirik som styrdes av en stor hämndlystnad, något som Gunnhild själv använde sig av genom
att manipulera sin man (Mjöberg 2001: 38ff).
Professor i religionshistoria Gro Steinsland skriver i sin bok Norrøn religion: myter,
riter, samfunn (2005) några ord om relationen mellan kvinnor, män och barn under
vikingatiden. Författaren väljer att inleda med att säga att män och kvinnor under vikingatiden
i många fall var jämlika. Däremot visar den vikingatida kulturen på många olikheter mellan
det manliga och kvinnliga könet i form av arbetsuppgifter, klädedräkt, livsstil med mera. Här
ges exempel på den klassiske bilden av en vikingatida kvinna, som nyckelbäraren. Däremot
beskrivs kvinnans arbetsuppgifter mer som en maktposition inom hemmet, där hon styrde
arbetsuppgifterna. Tröskeln till hemmet beskrivs som en symbol för gränsen för kvinnans
myndighet och kvinnans nycklar som en symbol för makt och som kan jämföras med
mannens vapen (Steinsland 2005: 372f). I boken studerar Steinsland fornnordisk religion eller
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”norrøn religion” och dess förhållanden under vikingatid. Med en föreställning av att myt och
kult speglar sig i kulturmöten mellan människor och deras omvärld. Författaren utgår mycket
från ett textuellt material som sagalitteratur, runskrift och modernare texter (Steinsland 2005:
456). I boken presenteras den vikingatida kvinnan och hennes normativa plats i den
vikingatida världen. Både vad som ska ha varit kvinnors verkliga liv i vardagen och kult men
också föreställningar av gudinnor och övernaturliga väsen.
Liknande texter har skrivits av Jenny Jochens, professor i historia. I böckerna, Women in
Old Norse society (1995) och Old Norse images of women (1996) författade av Jochens
diskuteras fornnordisk religion utifrån sagalitteratur med berättelser om den verkliga och
övernaturliga vikingatida kulturen. Dessa två böcker av Jochens fokuserar helt på bilden av
den vikingatida kvinnan utifrån huvudtemat och deras framställning i ett vikingatida samhälle.
Ett samhälle som författaren beskriver som skarpt könsfördelat med tydliga genusmarkörer. I
båda böckerna lyfter Jochens fram sitt intresse för studier av europeisk kvinnohistoria. En
forskning som tidigare byggde på att lyfta fram kvinnliga individer som satt stora spår i
historien men som tidigare glömts bort av historiker. Vilket Jochens även vill med dessa två
böcker genom att fokusera på vikingatida kvinnor. Författaren beskriver den skandinaviska
sagalitteraturen som berättelser många gånger påhittade ur manliga författares fantasier. Detta
fångade Jochens intresse till att studera just ett sådant material, och som även gav henne
en introduktion till genusvetenskapen (Jochens 1995: Preface).
Även om föreställningen av den vikingatida kvinnan och de berättelser som väljer att
nämna dem är konstruerade ur manliga författares perspektiv och fantasi, kan Jochens se en
tydlig indelning av litteraturen i två grupper. Detta motiverar hon själv till upplägget av sina
två böcker (1995; 1996). Även om många menar att kvinnans röst inte kommer fram genom
sagalitteraturen och att det förmodligen är fantasier menar Jochens att hon ändå ser två teman
urskilja sig i materialet. De övernaturliga kvinnliga figurerna, och mänskliga kvinnor som
placeras i en verklig miljö. Författaren håller sig kritisk till de litterära källorna, däremot
avfärdar hon dem inte som endast sagor och fantasier utan mer som en möjlig existens som
avspeglas i en verklighet (Jochens 1995: Preface).
När forskare vill närma sig det kvinnliga könet i vikingatiden är det vanligt för många att
titta på religion och föreställningsvärld genom äldre skrifter och sagamaterial. Kanske för att
det är här som kvinnliga gestalter faktiskt framträder i vissa fall, också flera exempel på starka
karaktärer. Detta gör den tidigare nämnda författaren Britt-Mari Näsström i boken Nordiska
gudinnor: nytolkningar av den förkristna mytologin (2009). Författaren väljer att inleda boken
med att nämna de kvinnliga gestalterna i fornnordisk religion och hur underrepresentativa de
är i materialet, och menar att detta kan bero på den fornnordiska världen som krigisk och
patriarkal. Det leder till en värld med mindre behov av kvinnliga gudar. Mycket kan också ha
påverkats av den nya starka kristna tron som fått sin plats i Skandinavien på medeltiden.
Exempelvis hur de fornnordiska gudinnorna besatte krafter som fruktbarhet, vilket gick
mycket emot kyrkans predikan om avhållsamhet. Näsström nämner också att det var först på
1990-talet som de fornnordiska gudinnorna fick ett nytt visat intresse inom forskningen
(Näsström 2009: 7ff).
Näsström problematiserar hur sagalitteraturen kan ha framställt den vikingatida kvinnan
på ett sätt som satt sina spår i dagens uppfattning. En uppfattning av vikingatida kvinnor som
självständiga och myndiga, och hur många berättelser handlar om verkliga personer men som
är framställda ur fantasier. Något som även Mjöberg diskuterade, alltså hur vikingatida
kvinnor många gånger framställts som onda och mordlystna. Vilket Näsström också menar
ligger i den förkristna framställningen av en mytisk gestalt i den ”[gamla onda hedendomen]”
(Näsström 2009: 48f). Ett liknande exempel nämner också Judith Jesch, professor
specialiserad på just vikingatid, i sin bok Women in the Viking Age (1991). Författaren ger
exempel på hur vikingatida kvinnor ofta nämns i berättelser som innefattar hämnd och mord.
Något som även hon kopplar till kristendomen och sagaförfattarnas sätt att framställa
vikingatiden som en hednisk tid som senare bytts ut mot kristendomens ljusa dagar (Jesch
1991: 185).
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3.2. Hur tolkas det arkeologiska materialet?
Som nämnt tidigare av Gro Stiensland visas en tydlig skillnad mellan manligt och kvinnligt i
form av arbetsuppgifter, klädedräkt och livsstil i vikingatida samhällen och kultur. Sådana
skillnader kan visa sig i de materiella källorna i exempelvis gravar. Detta är ett material som
många forskare också använt sig av i studier av vikingatida kvinnor. Steinsland nämner i sin
bok (2005) hur vikingatida nycklar kan tolkas som en symbol för kvinnlighet och kvinnans
makt i hemmet (Steinsland 2005:372f). Vikingatida nycklar är ett föremål som också studerats
av Elisabeth Arwill-Nordbladh, en undersökning som beskrivs i artikeln ”Nyckelsymbolik i
järnålderns kvinnogravar” (1990). Här diskuterar författaren mer ingående kring nyckelns
symbolik och relation till den vikingatida kvinnan, och ifrågasätter den normativa symboliken
som dessa nycklar har haft under en längre tid. Arwill-Nordbladh väljer i den här texten att
fokusera på nycklar funna i vikingatida kvinnogravar.
Arwill-Nordbladh anser att nycklar och dess symbolik under en längre tid har förknippats
med det kvinnliga könet, i många fall så starkt att de använts vid könsbedömning i gravar.
Trots detta menar författaren att det i flera fall förekommit nycklar i gravar tillsammans med
föremål som oftast förknippas med män. Författaren nämner ett exempel från den vikingatida
handelsstaden Birka, där nycklar är funna i majoriteten kvinnogravar men återfanns även i
mans- och barngravar. Med detta menar Arwill-Nordbladh att även om nycklar i majoritet
förekommer i kvinnogravar är det för riskabelt att använda dem som en könsindikation vid
könsbedömningar (Arwill-Nordbladh 1990: 255f).
Historiska museet skriver exempelvis att nycklar funna i kvinnogravar tyder på att dessa
var den tydligaste symbolen för kvinnor. Även att dessa symboliserade makten över hushållet,
och uppmanar läsaren i texten att inte se detta som en begränsning, då gården och hushållet
hade en så pass hög betydelse för vikingatida människor och deras världsbild (Historiska.se).
Elisabeth Arwill-Nordbladh anser att anledningen till att nycklar har fått ett mer symboliskt
värde är för att det i vissa fall förekommit nycklar som tydligt inte haft någon funktion. Med
andra ord har nycklar tillverkats som inte kan låsa upp lås. Det Arwill-Nordbladh gör i denna
text är alltså att ifrågasätta nyckelns symbolik i de fall där de hittas i kvinnogravar. Hon ser
nycklar mer som personliga symboler för den gravlagda än ekonomiskt förknippade med
gården och hushållet. Författaren nämner att de nycklar som ofta hittas i gravar endast består
av en ensam nyckel, trots att kvinnans maktsymbol över hemmet enligt textuella källor ska
vara en större nyckelknippa bestående av flera nycklar. Det nämns också att nycklar ska
överlämnas vid äktenskapsceremonier till den nygifta kvinnan som då fått makten och
ansvaret inom hemmet. Något som sedan ska föras vidare till nästa person som tar över
ansvaret för gården, kanske nästa generation. Alltså skulle den enstaka nyckeln i graven mer
kunna förknippas med individen i sig då överföringen av husnycklarna var något som inte
berörde gravritualen (Arwill-Nordbladh 1990: 257). Nycklar som föremål har använts i
förhistorien under en längre period och förmodligen varierat i betydelse och användning.
Därför anser författaren att nycklar möjligtvis använts av både män och kvinnor (ArwillNordbladh 1990: 259).
Att studera gravar och gravmaterial i olika former är som Arwill-Nordbladh också
nämnde mycket vanligt inom arkeologisk forskning allmänt, men även för just
kvinnoforskning. Detta har forskaren Susanne Thedeén gjort i sin studie ”Vem är flickan i
graven bredvid? Konstruktion av kvinnlig barndom under vikingatid på Gotland” (2011).
Thedéen hämtade inspiration till sin undersökning från ett fynd av en vikingatida skelettgrav
som av osteologiska undersökningar på individen i graven visades vara en ung flicka
begraven i en kvinnodräkt för vuxna. Huvudfrågan i Thedéens undersökning bygger alltså på
varför en så ung individ begravts i en dräkt med samma design som ofta förekommer i gravar
med vuxna kvinnor. Vidare bygger undersökningen på om det i vikingatida samhällen
möjligen fanns en gräns mellan olika åldersskillnader, som mellan ett barn (flicka) och en
kvinna. Thedéen studerade dräktrelaterade föremål som pärlor med mera för att möjligtvis
spåra en synlig övergång från kvinnlig barndom till vuxen kvinna inom den vikingatida
kulturen på Gotland (Thedéen 2011: 124).
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Ända sedan studier kring barn i förhistorien började uppmärksammas alltmer inom
arkeologin har olika forskare presenterat varierande syn på hur man genom barngravar kan
urskilja en viss kultur genom specifika gravgåvor. Också på genusskillnader mellan könen
och att barn redan vid födseln möjligen bar liknande dräkter som vuxna individer. Barn har
genom tider även genomgått en åldersrelaterad process som kan variera beroende på kultur,
men utöver dessa förändringar genomgår barn även en biologisk förändringsprocess. Något
som gör det viktigt att separera sociala, kronologiska och biologiska aspekter i en tolkning av
barn likaväl som att separera på kön och genus. Thedéen anser att både barn och vuxna
genomgår biologiska och sociala livscykelförändringar och som i vissa fall kan kopplas till
genus. Tidigare har även beskrivningar av dessa förändringar och processer varit olika mellan
män och kvinnor. Exempelvis att kvinnan genomgår mer biologiska förändringar och män
mer sociala förändringar, men som senare visade på att kvinnor liksom män också genomgår
sociala förändringar i livscykeln (Thedéen 2011: 125f). Thedéen menar också att den
vikingatida kvinnodräkten tidigare endast studerats som markörer för social status och
kulturell identitet och inte alls lika mycket för skillnader på ålder eller kvinnligt genus. Därför
anser författaren att pärlor i en vikingatida kvinnograv kan tyda på mer än bara utsmyckning
och status.
I sin studie undersökte Thedéen 78 gravar som valdes ut med hjälp av osteologiska och
arkeologiska bedömningar för att utesluta mansgravar och gravar med äldre vuxna och äldre
kvinnliga individer eftersom syftet var att studera övergången från flicka till kvinna. Detta
gjordes huvudsakligen genom antalet pärlor återfunna i varje grav som skulle visa på åldern
för den gravlagde och kanske viktiga skeden inom utvecklingen från flicka till kvinna
(Thedéen 2011: 127f).
Resultatet i Thedéens studie visade att antalet pärlor indikerade mer på social ålder än
social status. Dessutom att pärlor kan ha varit något som överlämnades och gavs bort till
närstående, möjligtvis i samband med en förändring eller övergång i livscykeln i form av
ritualer (Thedéen 2011: 129f). Studien visade även på att det förefaller vara möjligt att
urskilja tre ålderskategorier i flickors barndom och övergången till kvinna, genom att studera
den kvinnliga dräkten med armringar och pärlor och hur dessa har förändrats. Något som
också kan tyda på i vilken ålder som vikingatida flickor började förknippas med en kvinnlig
genusidentitet. Författarens tolkning är att en sådan förändring sker i de kvinnliga barnens
livscykel vid fem års ålder när dem börjar begravas individuellt med en vuxen kvinnas dräkt.
Efter det och fram till ungefär 15 och 20 års åldern förkommer en stor mängd vita glaspärlor
och vita snäckskalspärlor i många gravar, som sedan avtar i gravar med kvinnliga individer
äldre än cirka 15 och 20 år (Thedéen 2011: 135f). Författarens teori är att den vita färgen på
pärlorna representerat renhet och oskuldsfullhet och att dess närvaro i kvinnogravar ska
förknippas med individens identitet som mö (yngre ogift kvinna). Något som kan indikera på
att dessa individer i och med kvinnodräkten räknas som socialt vuxna men ännu inte
biologiskt mogna (Thedéen 2011: 137).
De vita pärlornas betydelse i kvinnogravar är ett ämne som Thedéen tidigare diskuterat
ytterligare i sin text ”Imortal maidens: the visual significance of the color white in girls´
graves on Viking Age Gotland” (2010).
I en avhandling skriven av Eva-Marie Y Göransson, Bilder av kvinnor och kvinnlighet:
genus och kroppsspråk under övergången till kristendom (1999), görs en studie av kvinnlighet
och genus och hur dessa representeras i äldre sagamaterial, men också genom bilder.
Göranssons materialval skiljer sig något från de andra undersökningarna som presenteras i
denna uppsatts. Författaren analyserar som sagt text och arkeologiskt material i form av textil
och bildstenar. Däremot studerar och tolkar författaren specifikt bilder avtecknade på
materialet och mer innehållet i bilderna, inte lika mycket materialet i sig (Göransson 1999:
10).
Göransson anser att genus avspeglas i avbildningar, som gör det möjligt att könsbedöma
de figurer som framställs i bilderna. De bilder som studeras i Göranssons avhandling är
avbildade på textila material och bildstenar, med en motivation till att avbildningsmönstret är
lika i dem båda. Bilderna som valdes ut visar kvinnor och kvinnlighet, vilket är vad
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författaren vill analysera, genom uppfattningen av kön och genus i bilderna. För att möjligtvis
se skillnad i kvinnlig och manlig framställning och hur dessa sedan förändras i övergången till
kristendom i Skandinavien. Författaren använder då sagalitteraturen för att kunna tyda och
stärka bilderna. Göransson använder sig av en feministisk genusteori som bygger på
genuskonstruktioner i ett maktperspektiv kopplat till politik. För att könsbedöma bilderna
använder författaren en typ av uteslutningsmetod, där manligt kön stärks när den avbildade
har skägg, och där resterande figurer får könet ”icke-man” då författaren inte kan se något
utmärkande i bilderna som tyder mer på kvinnligt kön än genus. Däremot kan ett kvinnligt
(och manligt) genus tolkas utifrån klädedräkt, frisyr, kroppshållning och avbildning i
förhållande till andra figurer (Göransson 1999: 10ff).
Utifrån analyserna av bildstenarna utvecklar Göransson också en egen metod som bygger
på vilket kroppsspråk de avbildade figurerna har. Genom denna metod ska en tydlig skillnad
mellan vad som författaren tolkat som manligt och kvinnligt genus synas. Däremot nämner
författaren undantag där figurer som klassats som manliga, har haft en kvinnlig
kroppshållning, eller där kvinnliga figurer haft en helt avvikande kroppshållning (Göransson
1999: 42f). Ett liknande mönster visas också i de textila bilderna, där den kvinnliga
kroppsformen är vanligast förekommande. Göranssons studie visar även att den typiskt
kvinnliga kroppsformen i textila bilder upphör vid övergången till kristendom, något som hon
inte tolkar som en slump. Senare i avhandlingen diskuterar Göransson kring bildstenar och
textiler som material och dess koppling till kvinnor och män. Exempelvis nämner författaren
hur bildstenar i många fall ofta restes av män, och likande hur vävning och textilarbeten
många gånger förknippas med kvinnor. Detta kopplar Göransson till utformandet av bilderna
och val av motiv (Göransson 1999: 134f). Några exempel på detta är hur kvinnor ska ha
avbildat fler kvinnogestalter och djur, då dessa motiv är mycket vanligare på textilmaterial.
Männen ska istället ha avbildat mer skepp och stridande mansfigurer, något författaren tolkar
som skillnader i hur kvinnor och män visar status och makt (Göransson 1999: 145). Detta
utvecklar Göransson i texten med sin motivering till studien om att skapa jämlikhet mellan
män och kvinnor genom en feministisk politisk teori.

3.3. Osebergsgraven- ett återkommande exempel i vetenskaplig text
I flera vetenskapliga texter som fokuserar mycket på den vikingatida kvinnan har författare
valt att använda rika högstatus begravningar som exempel på kvinnor med makt. Ett
återkommande exempel är den praktfulla kvinnograven på gården Oseberg i Vestfold, Norge.
År 1904 påbörjades utgrävningen av gravhögen, något som resulterade i fyndet av en av de
största och rikaste kvinnogravarna från vikingatiden (Arwill-Nordbladh 1998: 85; Jesch 1991:
31).
Placerat i gravhögen var det så kallade Osebergsskeppet, med en längd på 21,6 meter och
en bredd på fem meter. I en kammare inbyggd i skeppet låg efterlämningarna av två kvinnor.
Placerat i gravhögen var även en stor mängd praktföremål och personliga tillhörigheter,
exempelvis flera järnkittlar och träföremål som pall, skopa, tråg, minst 11 tinor (byttor),
tunnor och sänghästar, spår av sängtextiler och sängutrustning i form av dun och fjädrar,
också sängfragment från tre sängar. Även spår från flera kistor, en med spår av en mängd
vildäpplen och vetekorn i, andra med spår av småsaker som kammar, sax, tyg- och skinnrester
av fin kvalitet, hästbroddar, tränålar med mera. Som större fynd hittades tre vävstolar och
vävföremål, fyra stolpar med mycket fina träsniderier på som också prydde skeppet, även en
vagn med två vagndrag, också med vackra sniderier på, fyra slädar med tre släddrag och spår
av flera tält, också skeppsutrustning som landgång, minst 30 åror och ankare av järn.
Skelettrester från flera djur återfanns också i skeppet, en oxe, fyra hundar och ungefär 13
hästar (Arwill-Nordbladh 1998: 94ff; Jesch 1991: 31ff; Rydh 1926: 138ff).
14

Först efter de osteologiska analyserna av materialet kunde graven konstateras tillhöra två
olika individer. Eftersom en av individerna tolkats mer som tjänare/träl och nästan som
”tillbehör” till den andra gravlagda kvinnan, utgick däremot studierna från att det var en grav
för en huvudperson. Även på senare tid har en av de gravlagda kvinnorna fortfarande
beskrivits som en del av artefakterna (Arwill-Nordbladh 1998: 100; Nordström 2007: 253).
Däremot vilken av de två individerna som graven ska vara menad för är inte helt klart. Det har
dock spekulerats kring det, exempelvis nämner forskaren Judith Jesch (1991) att den ena
kvinnan visades haft svår artros och att man i graven funnit mycket fina skor i kalvskinn,
speciellt tillverkade för att passa svårt deformerade fötter, som kan uppstå vid artros. Däremot
nämner författaren också att en kvinna med en hög status och rikedom kan ha haft
möjligheten att tillverka ett par skor till sin tjänarinna (Jesch 1991: 34). Trotts detta påstående
diskuteras möjligheterna fortfarande utifrån att den ena individen endast följt med som
”tillbehör”, men att det är svårt att veta vem av dem det skulle vara. Ett antagande som sitter
kvar sedan graven först började grävas ut (Nordström 2007: 254).
Hanna Rydh väljer att i sin bok fokusera mycket på de exklusiva och välarbetade
träsniderierna som finns på båten, djurhuvudstolparna, vagnen och slädarna. Genom detta
beskriver Rydh den gravlagda kvinnan som inte bara en mäktig och rik person utan också
mycket intresserad av det ”sköna och präktiga” (Rydh 1926: 140). Även om många forskare
på senare tid är tydliga med att det är ytterst oklart kring vem kvinnan i graven var, finns det
en del teorier kring hennes identitet. Hanna Rydh presenterar en teori som hon håller ganska
hårt vid. Enligt författaren tillhör graven drottning Åsa vars historia finns nedskriven i Snorre
Sturlasons berättelser. Enligt berättelserna ska Åsa ha varit gift med Gudröd, konung över
Vestfold och gården Berg som då ska ha fått namnet Oseberg efter Åsa. Enligt sagorna var
Åsa född runt år 800 e.Kr. och osteologiska analyser ger den ena kvinnan en dödsålder på
mellan 40 och 50 år. Hanna Rydh motiverar sin teori med detta då graven är daterad till cirka
850 e.Kr. (Rydh 1926: 138).
Hanna Rydhs uppfattning om den gravlagdas identitet som drottning Åsa kan ha sin
bakgrund redan 1916 då individen ”fick ett namn” genom en artikel skriven av en person som
var med och tog över projektet runt graven. Detta nämner Nina Nordström i sin avhandling
från 2007, De odödliga: förhistoriska individer i vetenskap och media (Nordström 2007: 250).
Även hon väljer att referera och diskutera kring Osebergsgraven och ifrågasätter då de två
individernas koppling till graven och gravfynden utifrån de spekulationer som cirkulerat
sedan den grävdes ut. Exempelvis att graven tillhör endast den ena kvinnan där den andra
offrats och följt med som en träl. Nordström problematiserar även hur många beskriver den
ena kvinnan som en drottning utifrån de exklusiva och rika gravfynden, utan en egentlig
grund för att någon av de två kvinnorna skulle tillhöra en kunglig familj. Detta går också att
se på den sten som restes vid graven så sent som på 1960-talet, där texten på stenen talar om
en drottning. Alltså endast en individ som benämns som ”Vestfolddronning”, där den andra
individen är helt utelämnad (Nordström 2007: 303).
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4. Analys och diskussion

I följande text kommer olika exempel från uppsatsens tidigare kapitel att studeras mer
ingående, exempelvis hur genusperspektiv kan kopplas till vikingatida kvinnostudier och
avslutningsvis presenteras en diskussionsdel med egna tankar kring analysen. Till att börja
med kommer två exempel på undersökningar från tidigare kapitel att jämföras och analyseras
för att försöka besvara en av de tidigare presenterade frågeställningarna, ” Vad kan val av
material, metod och syfte i nyare forskning säga om vikingatida kvinnors moderna
framställning i litteraturen?”.
Susanne Thedéens undersökning (2011) fokuserar på kvinnodräkten genom att studera
vikingatida kvinnogravar. Syftet är alltså att se ett möjligt mönster i hur kvinnodräkten och
gravgåvor förändras och skiljer sig mellan olika åldrar. Vilket kan visa på specifika
utvecklingsstadier från flicka till kvinna i den vikingatida kulturen. Det är alltså en
undersökning som helt bygger på ett arkeologiskt material och specifikt gravmaterial
(Thedéen 2011: 124). Tidigare presenterades också en undersökning av Eva-Marie Y
Göransson (1999) som studerar kvinnor och kvinnligt genus genom bilder. Materialet bygger
alltså på avbildningar av människor från vikingatiden, och bilderna tas från gotländska
bildstenar och textiler. Syftet med Göranssons studie var att testa en metod för att visa om det
går att urskilja kvinnligt genus i vikingatida avbildningar. Också hur det kan skilja sig mellan
bilder på stenar och bilder på textil i samband med vilka som tillverkat dem, med andra ord,
om det möjligtvis går att urskilja om det är en kvinna eller en man som skapat bilden
(Göransson 1999: 10ff).
Materialet i dessa två undersökningar skiljer sig mycket åt, och gör det till en intressant
jämförelse, eftersom de samtidigt valt att fokusera på vikingatida kvinnor. Speciellt också vad
som utmärker kvinnlighet och kvinnligt genus genom det yttre, som exempelvis klädedräkten.
Göransson vill genom analys av bilder, studera kroppshållning och avbildade kvinnogestalter
i specifika situationer och hur de är placerade i bilden i förhållande till andra gestalter,
exempelvis män (Göransson 1999: 68). Göransson kan alltså studera kvinnligt genus genom
gestalter som placerats i en ”levande” situation i en avbildning. Något som inte går att göra
med Susanne Thedéens material som består mycket av smycken, pärlor och andra spår av
individens klädsel. Detta är ett material som genom att jämföras med andra gravmaterial och
osteologiska analyser kan tyda på kvinnligt genus. Det Thedéen alltså gör mer ingående är att
studera just pärlornas antal och färg i förhållande till individens ålder som kan tyda på att den
gravlagda passerat ett visst stadium i livet (Thedéen 2011: 127). Båda författarna har i sin
undersökning utvecklat en egen teori kring materialet och hur det kan användas för att besvara
just deras frågeställningar. Göransson är också mycket tydlig med att hon själv framställt en
egen metod för att kunna urskilja vad som är kvinnligt genus i en avbildning. Med andra ord
en metod som möjliggör en könsbedömning av bilder (Göransson 1999: 42f).
Thedéen hävdar att den vikingatida kvinnodräkten i gravar i tidigare forskning inte
studerats lika mycket utifrån skillnader i kvinnligt genus, utan mer som statussymboler och
kulturell identitet. Däremot presenterar Thedéen i sin text tidigare forskning som gjorts på
vikingatida barngravar, som visat på skillnader mellan manligt och kvinnligt genus redan i
barndomen (Thedéen 2011: 125). Genom att analysera dessa två forskares val av material och
utförande framgår det ganska tydligt att både Göransson och Thedéen studerar ett material
genom egna unika synvinklar.
Forskare som argumenterar för att genusperspektiv bör inkluderas i arkeologisk
forskning har ofta som mål att genus och kvinnor mer och mer automatiskt inkluderas i
arkeologiska undersökningar (Nordström 2007: 65). Istället för att, som i de flesta fall,
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medvetet välja att inkludera genus eller medvetet lyfta fram just kvinnor. Det framgår tydligt i
Susanne Thedéens text att hon studerar ett kvinnligt genus, och att hon med sin studie ämnar
visa att kvinnor under vikingatiden kunde ha olika genusidentiteter som förändras genom
livets olika utvecklingsstadium. Thedéen studerar och lyfter kvinnor och kvinnligt genus
genom att inkorporera begreppen i undersökningen utan att tillämpa en tydlig politisk åsikt.
Thedéen utför istället en undersökning med fokus på kvinnor och kvinnligt genus på ett sätt
som framställs som mer självklart och normativt.
Göransson lyfter medvetet genus- och feministisk forskning i sin text och motiverar det
med att dessa haft en tydlig avsaknad inom arkeologin. Göransson anser att människor i
dagens moderna samhällen ofta delas in i manligt och kvinnligt genus men att sådana
kategoriseringar inte bör antas varit liknande under förhistorien och att forskare ska vara
öppna för genusvariationer i sina tolkningar. I sin undersökning förtydligar Göransson att hon
trots detta gör en indelning av sin tolkning i kvinnligt och manligt genus för att hon själv antar
att en sådan genusfördelning gällde under vikingatid och tidig förkristen tid. Göransson anser
sig genom sin könsbedömning/genusbedömning kunna lyfta fram det som tolkas som
kvinnligt genus i bilderna för att sedan fokusera på det kvinnliga i sin undersökning
(Göransson 1999: 10f).
En tydlig utmärkande del som Göransson fokuserar på när avbildningarna ska
könsbedömmas är figurens kroppshållning. Genom en typ av uträkning där författaren drar ett
rakt streck genom den avbildade figurens kropp, får Göransson fram något som hon kallar för
”S-formad” kroppslinje. Denna kroppshållning kopplar författaren till ett kvinnligt genus då
endast de kvinnliga figurerna i bilderna, återkommande, har en sådan kroppslinje. De manliga
figurerna ska istället ha en mer rak kroppslinje. Den S-formade kroppslinjen formas efter
figurens klädedräkt (manliga och kvinnliga dräkter) men Göransson anser att denna linje
också kan kopplas till kvinnor och mäns formspråk och vad som anses är manligt och
kvinnligt. Kvinnans S-formade linje tolkas som rörlig och böjlig och den manliga raka
kroppslinjen som fast, som författaren anser visar på skillnad mellan kvinnor och mäns
rörelsemönster. Göransson förtydligar detta med att kvinnans rörelsemönster är mer
”återhållsamt” än männens, och att detta ska urskilja figuren som just kvinna (Göransson
1999: 82). Tidigt i sin undersökning presenterar Göransson sin teori som bygger på
genuskonstruktioner i ett maktperspektiv kopplat till politik, en feministisk genusteori
(Göransson 1999: 10ff). Ett tankesätt som visar sig något i texten, då författaren tydligt vill
lyfta fram kvinnan i materialet genom att jämföra kvinnligt och manligt genus och ge exempel
på hur kvinnor och män inte är jämställda.
Förutom bilder på bildstenar och textil använder Göransson också sagalitteratur för att
komplettera med bilderna i sin tolkning. Detta gör inte Thedéen som bygger sin undersökning
helt på arkeologiskt och osteologiskt material. Göransson uttrycker en tydlig motivering till
utförandet av en studie med stort fokus på vikingatida kvinnor, och baserar denna på en teori
om att genus bör studeras genom maktperspektiv och politisk feminism. För att sträva efter
kvinnor och mäns lika värde och för att förändra sitt akademiska språk i texten (Göransson
1999: 11ff). I motsats till Göransson vill Thedéen med sin undersökning genom att fokusera
på kvinnor och kvinnlig barndom under vikingatid studera samhällsstrukturer, och gör detta
genom ett kvinnligt kulturellt genus (Thedéen 2011: 124).
Majoriteten av de texter som presenterades i föregående kapitel (3) har i sina
undersökningar kring vikingatida kvinnor valt att fokusera på genus och genusbegreppet. Med
utgångspunkt i en av uppsatsens frågeställningar, ”Hur har genusvetenskapen påverkat
undersökningar som inriktar sig på den vikingatida kvinnan?” kommer det nedan att
presenteras några exempel på olika författares egna perspektiv på hur genus kan studeras och
inkorporeras i vikingatida kvinnostudier.
Nordström nämner i sin bok (2007) en intressant diskussion kring synen på människor,
hur kvinnor inte kan studeras som just kvinnor och människor samtidigt. Att ha en mänsklig
identitet är vad som innebär att vara man och att kvinnor istället är ”dem andra”. Hon menar
också att arkeologiska studier av kvinnor i förhistorien kommer med flera problem inom
tolkningar och presentationer. Också det tidigare nämnda problemet av att lyfta fram kvinnan
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i materialet och framställa henne som stark, en framställning som lätt kan uttryckas som
patriarkalisk. Också som tidigare nämnt av Marie Louise Stig Sørensen (2000), att istället för
att endast lyfta fram kvinnor och termen genus istället inkorporera dem i alla arkeologiska
analyser (Nordström 2007: 65).
Elisabeth Arwill-Nordbladh nämner också en intressant syn på vad som i många
samhällen definierar ett kvinnligt genus, vilket ofta är genom arbetsuppgifter. Exempelvis
vikingatida kvinnor och deras framställning som ansvariga för hushållet, en husmoder. Ett
omedvetet tankesätt som växte fram på 1800-talet och suttit kvar långt efter det (ArwillNordbladh 1998: 24f). Ett tankesätt som kanske sitter kvar även i dagens olika samhällen och
hur vissa arbeten och speciella arbetsuppgifter omedvetet kopplas till ett visst kön.
Marie Louise Stig Sørensen diskuterar i en text från 2009 hur genus eller ”gender” kan
appliceras på de vikingatida människorna och ställer sig frågan om de var medvetna om
varandras genus och hade ett liknande genustänk inom det vikingatida samhället som idag.
Också hur genus kan studeras i förhållande till den materiella kulturen och människors olika
identiteter. Författaren anser att alla de frågor som uppstår kring genus, vad det är och hur det
syns, är bra för forskningen för att det utvecklar nya analyser kring hur genus kan synas i
förhistorien genom artefakter (Sørensen 2009: 257). Sørensen anser att genustolkningar kring
arkeologiskt material under sin början runt 1970-80-talet, växte fram ur kampen för
jämställdhet. Därför byggde forskningen mycket på att lyfta kvinnor i förhistorien, och den
materiella kulturen användes ofta för att visa makt och rikedom hos kvinnor som skulle ha
varit lika eller högre ställda än män (Sørensen 2009: 258).
Osebergsgraven har som tidigare nämnt varit ett vanligt exempel på en rik vikingatida
kvinnograv i tidigare kvinnostudier. Det är därför också ett vanligt exempel som många
gånger studerats ur ett genusperspektiv. Följande text kommer därför lyfta författares egna
genustolkningar kring Osebergsfyndet.
Att Osebergsfyndet var en kvinnograv var klart redan från början av utgrävningen, innan
den osteologiska analysen gjorts. Förmodligen utifrån de fynd som tidigt hittades utanför
själva gravkammaren (Arwill-Nordbladh 1998: 100; Nordström 2007: 261). Elisabeth ArwillNordbladh väljer att i sin avhandling diskutera kring Osebergsgraven ur ett genusperspektiv,
och hur artefakterna har tolkats under utgrävningens gång som en kvinnograv. De olika
gravfynden som använts i kopplingen till en kvinnograv kan enligt författaren ha varit de
olika vävredskapen som använts i textilarbeten. Också byttorna, tråget och andra redskap som
kan kopplas till matlagning. Däremot nämner Arwill-Nordbladh exempel på andra tolkningar
av gravar med ett innehåll av järnkittlar och annan köksutrustning som en koppling till både
mansgravar och kvinnogravar. Exempelvis har fynden av köksyxa och kniv med mera i
Osebergsgraven tolkats som matberedningsverktyg och kopplats till ett kvinnligt genus. Trots
att yxa och kniv i mansgravar tolkats som vapen och många gånger kopplats till ett manligt
genus, något som författaren här kallar för en ”dubbel genuspositionering” (Arwill-Nordbladh
1998: 100f). Också själva skeppet nämns som inblandat i tolkningen kring kvinnograven.
Osebergskeppet har en ganska platt undersida av skrovet och tolkas som ett skepp mer
användbart för en kvinna. Eftersom ett skepp av denna konstruktion är mer anpassat för resor
på grunt vatten nära land och på mindre floder. Skepp mer anpassade för djupare vatten är
något som istället kan förknippas med män eftersom dessa oftare än kvinnor deltog i långa
resor över haven (Arwill-Nordbladh 1998: 102).
Nina Nordström väljer också att diskutera kring Osebergsgraven och de två gravlagda
kvinnorna ur ett genusperspektiv. Här diskuterar Nordström utifrån Arwill-Nordbladhs åsikt
om att Osebergsgraven redan från början i arkeologiska analyser ”bekönats” på grund av
vetskapen om att det var en kvinnograv, en åsikt som Nordström håller med om. Författaren
för en genomgående diskussion kring fynden i Osebergsgraven och hur de tidigare har tolkats.
Också vilka risker det finns med att lyfta fram specifika objekt som anses ha bekönats
eftersom man då utmärkt själv vad som anses vara kvinnliga eller manliga objekt. Samma risk
ligger i att studera objekt som neutrala, då det kan vara lätt att missa sådant som är unikt
(Nordström 2007: 339).
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I en annan text skriven av Unn Pedersen (2008) diskuteras framställningen av den
omtalade och välkända ”Osebergsdrottningen” i andra publikationer. Författaren nämner
också den stora debatten kring vem av individerna i graven som ska tolkas som huvudperson,
men menar själv att det inte går att utesluta att de två kvinnorna i graven varit jämbördiga.
Istället vill författaren lägga en större vikt kring vetskapen om att det är just en kvinnograv
(Pedersen 2008: 585). Pedersen väljer att diskutera kring ett tidigare publicerat arbete av två
forskare som valt att studera Osebergsgravens rituella betydelse, och ”Osebergsdrottningen”
som en kultledare. Också gravfynden tolkades utifrån att de var kultföremål, exempelvis ska
forskarna ha tolkat en lång ihålig stav som tillhörande en så kallade völva. Det pekar på att
Osebergsdrottningen också kunnat varit en sejderska. Osebergsfyndet är en tydlig
högstatusgrav som genom tolkningar visar att den gravlagda förmodligen har haft stor makt.
Något som kan skapa förvirring eftersom graven samtidigt tillhör inte bara en utan två
kvinnor, som enligt äldre skrifter inte alltid hade en stor politisk makt. Kanske är det därför
som graven tolkats ur en rituell synvinkel och ger ”Osebergsdrottningen” en maktställning
som völva istället för drottning (Pedersen 2008: 586f). Pedersen gör också en jämförelse med
en annan välkänd gravhög utgrävd på 1800-talet i Gokstad, Norge. Kongshugen som innehöll
Gokstadskeppet är en liknande skeppsgrav som Osebergsgraven förutom att den gravlagde var
en man. En man som ofta blivit tolkad som en politiskt aktiv kung eller mäktig hövding,
samtidigt som få tolkar Osebergsgraven som tillhörande en mäktig drottning. Pedersen anser
att det är mindre vanligt att diskutera den tolkade drottningens politiska makt lika ingående
som för mannen i Gokstadsgraven. Liknande debatter har förekommit kring kvinnan i
Osebergsgraven och hennes betydelse som en ”mäktig” drottning eller husfru. Pedersen vill
med denna jämförelse själv ifrågasätta möjligheten för en vikingatida kvinna att vara en
regerande drottning och nämner exempel av runstenar som framställer kvinnor med makt.
Också exempel på änkekvinnor och mödrar i historien som klivit fram och regerat i sin mans
plats, i många fall då tronarvingen ännu är för ung (Pedersen 2008: 589).
Många forskare anser det viktigt att diskutera kvinnor i förhistorien på grund av att de
tidigare inte nämnts lika mycket i litteraturen. Detta visas i författarnas motivationer till olika
studier med fokus på vikingatida kvinnor. En del av dessa bygger på att lyfta fram kvinnorna i
materialet och kanske slå hål på myter kring deras framställning i äldre litteratur. En
utveckling av detta kan vara kvinnoforskningens koppling till genusperspektiv, som kan
användas för att exempelvis ta en politisk feministisk ställning i jämställdhetsfrågor, som
Göransson gör (1999). Eller för att kunna studera kulturellt betingade genuskonstruktioner i
ett vikingatida samhälle, som exempelvis Thedéen gör (2011). Att använda genusperspektiv
inom arkeologi för att studera kulturfrågor i vikingatida kvinnostudier har som tidigare visats i
denna uppsats förespråkats av en del forskare (Arwill-Nordbladh 2001, 1998, 1990; Sørensen
2009, 2000; Nordström 2007; Gilchrist 1994).
Genusvetenskapen kan också göra det möjligt för nya undersökningar som fokuserar på
kvinnor som människor, och specifikt kvinnor under vikingatid. Många forskare har, som
tidigare visats, använt sig av textuella källor vid studier av vikingatida kvinnor. Dessa texter
som förmodligen är framställd av män under medeltiden, måste studeras med försiktighet, för
att kunna komma åt den verkliga bilden av de kvinnor som beskrivs i texten. För att tolka en
sådan text kan ett genusperspektiv hjälpa till i förståelsen kring sociala identiteter och normer
i relation till den vikingatida kulturen, tillsammans med ett arkeologiskt material.
Tidigare i analysen nämndes Arwill-Nordbladhs (1998) diskussion för hur kvinnligt
genus ofta uppfattas genom arbetsuppgifter, med exempel från vikingatidens nyckelbärande
husmoder. En uppfattning som enligt författaren fortfarande påverkas av detta, både när det
kommer till tolkning av förhistorien men också i nutidens moderna uppfattningar av varandra.
Däremot har både samhället och forskningen genomgått en större förändring sedan 1990-talet
då genusvetenskapen började få en betydande påverkan på arkeologisk forskning. ArwillNordbladh presenterade detta i sin avhandling från 1998, för nitton år sedan, vilket är många
år för forskningen att förändras ytterligare. Även om forskningen har utvecklats är det
fortfarande många tolkningar som görs utifrån dagens samhällsnormer, exempelvis kopplas
genusuppfattningar än idag många gånger till olika yrkeskategorier och arbetsuppgifter
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mellan män och kvinnor. Den stereotypiska bilden av vikingatida kvinnor som ansvariga för
hemmet har som sagt sin grund i 1800-talets samhällsnormer, risken finns däremot att äldre
normer sitter kvar och påverkar modernare samhällen, och därmed moderna tolkningar av
förhistorien.
Arwill-Nordbladh gör också en intressant observation som hon exemplifierar med sina
analyser av Hanna Rydh och Montelius texter. Att ”kvinnoartiklar” eller texter som vill lyfta
fram kvinnor i förhistorien ofta har en koppling till den tidens kvinnorörelse. ArwillNordbladh menar alltså att ett mönster skapas, där kvinnor i förhistorien synliggörs mer i
forskningen vid tider som ”kvinnofrågan” lyfts fram och blir aktuell i samtiden. Författaren är
däremot mycket tydlig med att tidigare tolkningar inte ska antas vara direkta reflektioner som
avspeglas i samtiden. Istället vill Arwill-Nordbladh att dessa tolkningar ska ses som
inspirationer tagna ur samtidens problematik som väcker frågeställningar att koppla till
förhistorien (Arwill-Nordbladh 1998: 50). Trots detta är det ett känt fenomen att förhistorien
många gånger omedvetet tolkas ur samtidens samhällsnormer och forskares egna tankar.
Samtiden styr lite hur och vad som ska studeras i förhistorien, där dagens samhällsfrågor
väcker nya idéer för tolkningar inom forskningen. Men hur kopplas detta samman med just
vikingatida kvinnoforskning? Genom analysen i denna uppsats visas en tydlig koppling
mellan kvinnoforskning och genusvetenskap. Däremot om det är ämnets fokus på kvinnor
som gör att genusperspektiv inkluderas i forskningen eller om det är ett ökat intresse för
genusfrågor som skapar ett fokus på förhistoriska kvinnor är inte lika tydligt.
Genusvetenskapens koppling till kvinnoforskning och feminism problematiseras av
Roberta Gilchrist (1994) som menar att genus inom arkeologin kan visa på förändringar i
kvinnor och mäns sociala liv över tid, och samspelet mellan könen. Författaren anser också att
genustolkningar inom arkeologin nödvändigtvis inte behöver grundas på ny information, utan
mer nya tankesätt och frågeställningar kring hur genus utspelar sig i olika samhällen. Enligt
författaren ska genusvetenskapen ha vuxit fram ur samtidens feministiska kritik mot
arkeologins androcentrism (Gilchrist 1994: 2), en motivering som också visas i Eva-Marie Y
Göranssons avhandling (1999).
I början av denna uppsats i kapitel 2.1. presenterades ett samlingsverk ihopsatt av en
grupp studenter vid den arkeologiska institutionen i Lund på 1990-talet. Författarna till boken
var medlemmar och grundare till den så kallade gendergruppen som under början av
genusvetenskapens introduktion till arkeologin stött på en del motstånd(Caesar et al. 1999:
4f). Boken släpptes år 1999, och ska enligt författarna var ett bevis på hur vanlig
genusvetenskapen faktiskt har blivit inom den arkeologiska forskningen. Nu är det 2017, med
andra ord har det gått en längre tid sedan genusvetenskapen ska ha gjort sig en plats inom
arkeologin, men vart är den då idag? Genom att studera genusvetenskapens framväxt inom
den arkeologiska forskningen visar det ganska tydligt i litteraturen till denna uppsats att ämnet
blev vanligare under 1980- och 90-talet och början av 2000-talet. Även om ämnet då och idag
är långt ifrån lika vanligt jämfört med övrig arkeologisk forskning är många av de texter som
diskuterar genusvetenskap inom arkeologin skrivna under dessa perioder.
När materialet började studeras upptäcktes också Osebergsgraven vara ett återkommande
exempel inom genusdiskussioner och vikingatida kvinnoforskning. Den första tanken var
varför just Osebergsgraven diskuterats så ofta i kvinnostudier? Det är också ett exempel som i
flera fall har studerats genom ett genusperspektiv och exemplifierat problematik i beköning
med mera. Osebergsgraven som började grävas ut under tidigt 1900-tal då genusvetenskap
inte fanns har möjligtvis påverkat nyare tolkningar av fyndet. Är det kanske därför som detta
stora och unika fynd gärna används vid genusdiskussioner. Eller är det just för att fyndet är så
pass unikt, att det är en kvinnograv som visar på en mycket hög status, en grav med också två
individer. Graven i sig, fynden, skeppet och individerna har alltså tolkats av flera forskare
under en längre period. Även om många antaganden och tolkningar följer med från tiden då
den först grävdes ut har den många gånger studerats om igen. Genusvetenskapen har kanske
bidragit till ännu en ny tolkning av graven och av individerna som begravts i den. Detta ger
Nordström exempel på som tidigare nämndes i texten med exempel på tolkningar och risker
som också medförs vid nya infallsvinklar i analys av materialet.
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5. Resultat/slutsats

Genom den här undersökningen kan ett visst mönster ses i val av material för vikingatida
kvinnostudier. Ett vanligt källmaterial för studier av vikingatida kvinnor, och säkert i många
fall just vikingatid i sig, är det skriftliga materialet av sagalitteratur, och detta trots att
materialet enligt många av författarna är svårtolkat och inte helt pålitligt. Det är däremot ett
intressant källmaterial att inkludera i en genusdiskussion eftersom just kvinnorna i texten är
framställda ur ett manligt perspektiv.
Förutom skriftliga källor har mycket gravar och gravmaterial använts i vikingatida
kvinnostudier där den välkända Osebergsgraven var ett återkommande exempel. En
kvinnograv som redan vid början av utgrävningen kan ha tolkats på ett visst sätt utifrån
vetskapen om att de gravlagda individerna var kvinnor. Tidigare i uppsatsen gavs exempel på
gravföremål som bekönats utifrån ett kvinnligt genus. Exempelvis hur järnkittlarna och en
blandning redskap i Osebergsgraven kopplats till matlagning, samtidigt som liknande föremål
tolkats annorlunda i andra gravar tillhörande män. Elisabeth Arwill-Nordbladh (1990) ger
också ett exempel på vikingatida nycklar som genom äldre forskning påverkad av 1800-talets
samhällsnormer oftast förknippas med ett kvinnligt genus, trots att nycklar återfinns i
mansgravar. Med ett genusperspektiv gör Arwill-Nordbladh också en ny tolkning av nycklar
som visar på en individuell identitet i vikingatida kvinnogravar, ett individuellt genus.
Susanne Thedéen (2011) använder också genustolkningar för att kunna urskilja ett individuellt
genus i kvinnogravar och utvecklar ett nytt tolkningssätt av kvinnodräkten. Genom att jämföra
Susanne Thedéens undersökning (2011) med Eva-Marie Y Göranssons (1999) visas en
skillnad på hur genusvetenskapen kan påverka vikingatida kvinnoforskning. Detta visas i hur
forskarna har tillämpat genustolkningar i sina undersökningar. Susanne Thedéen implicerar
genusbegreppet i sin undersökning för att utveckla sin tolkning och lyfter fram vikingatida
kvinnor på ett nytt sätt. I motsats till Eva-Marie Y Göransson som tar en mer politisk ställning
med en feministisk teori, och lyfter fram normativa genusindikationer genom bilder av
vikingatida kvinnor. Som ett möjligt svar på frågeställningen “Hur har genusvetenskapen
påverkat undersökningar som inriktar sig på den vikingatida kvinnan?” kan dessa exempel
visa hur genusbegrepp inom forskning av vikingatida kvinnor skapat nya tolkningar och
synliggjort kvinnor mer i materialet, men också fått forskare att uttrycka sig mer politiskt.
Uppsatsen visade också exempel på forskare som motiverar valet av att studera och lyfta
fram vikingatida kvinnor med hur de i äldre forskning och litteratur är underrepresenterade
eller framställda ur en gammal föreställning, påverkad av samhällsnormer. Alltså ett
återkommande syfte i undersökningar som lyfter fram vikingatida kvinnor. Ett tankesätt som
också kan ha sin grund i genusvetenskapens koppling till feminism och kvinnoforskning.
Även en koppling till moderna samhällsnormer och hur kvinnoforskning tidigare vuxit under
perioder då ”kvinnofrågan” varit aktuell i samtiden.
Ett svar på frågeställningen ”Vad kan val av material, metod och syfte i nyare forskning
säga om vikingatida kvinnors moderna framställning i litteraturen?” visas genom de tidigare
nämnda undersökningarna där nya tolkningar appliceras på ett visst material som kan tyda på
ett kvinnligt genus i den vikingatida kulturen. Också exempel på metoder som är utvecklade
ur genusperspektiv, för att studera material eller text ur en nyare synvinkel. Vikingatida
nycklar har exempelvis studerats många gånger tidigare som satt spår i dagens uppfattning av
vikingakvinnors liv. Det är kanske därför vanligt att ett sådant material, i samband med
genusvetenskapens introduktion inom arkeologin, studeras om igen, samtidigt som samtida
samhällsnormer fortfarande kan påverka resultatet och hur vikingatida kvinnor uppfattas.
Ett mål med att inkludera genusperspektiv inom arkeologin är att ge ämnet större
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utrymme i framtida forskning och utbildning, och mindre ses som ett sidoämne eller ett tillval
(Sørensen 2000: 5).
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6. Sammanfattning

I den här uppsatsen har en empirisk studie av vetenskaplig litteratur genomförts. Fokus var att
besvara två huvudfrågeställningar som utgick från ett syfte av att studera tidigare forskning
kring vikingatida kvinnor och arkeologins koppling till genusvetenskapen. Syftet grundades i
ett antagande om att genusvetenskapens introduktion till arkeologin under 1980- och 90-talet
möjligtvis påverkat kvinnoforskning och hur vikingatida kvinnor framställts i vetenskaplig
litteratur. För att besvara frågeställningarna studerades ett material bestående av
sekundärkällor (litteratur) producerad efter att genusvetenskapen fick sin plats inom
arkeologisk forskning. I analysen användes även en komparativ metod för att jämföra två
utvalda exempel på vikingatida kvinnostudier tagna ur materialet. En ytterligare analys av
forskares egna genustolkningar inom studier av vikingatida kvinnor samlades ihop,
tillsammans med exempel på genustolkningar kring den så kallade Osebergsgraven för att
försöka förstå hur genustolkningar kan ha påverkat nyare forskning av vikingatida kvinnor.
Analysen visade ett återkommande material i vikingatida kvinnostudier, bestående av
litterära källor från medeltiden (sagalitteratur) och gravar med gravmaterial. Också ett
exempel på en undersökning som studerat kvinnligt genus i bilder från bildstenar och textil.
Genom att studera forskares motiveringar till varför just vikingatida kvinnor varit fokus i
tidigare forskning, visades en koppling till äldre forskning och tolkning i litteratur. Hur
vikingatida kvinnor tidigare varit underrepresenterade och framställda ur ett manligt
perspektiv. Både i äldre sagalitteratur men också genom tolkningar gjorda under 1800- och
1900-talets göticism, då mycket av forskningen påverkades av samtidens samhällsnormer.
Resultatet visade hur vikingatida kvinnor på senare tid studerats ur ett genusperspektiv
och hur genus och kvinnoforskning gärna kopplas ihop. Detta kan bero på hur
genusvetenskapen förknippas med feminism, och hur även dagens forskning påverkas av
samhällsnormer. Undersökningen gav ett resultat som också visade hur vikingatida
kvinnoforskning påverkats av genusvetenskapen, genom studier där nya tolkningar använts
för att studera individuella genusidentiteter. Också hur genusvetenskapens koppling till
feminism bidragit till undersökningar som lyft fram politiska åsikter.
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