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Abstract 

This paper asks the question “how are the Vikings and the Viking age portrayed in today’s society?”. 

With the help of six different case studies the image of the Vikings and the Viking age which 

flourishes in today’s society is criticized on the basis of three perspectives: ethnicity, religion and 

gender. These different case studies are group in four different genres: expositions, books for 

children and adolescents, historical overviews and the TV-series “Vikings”. The results of this paper 

shows us that all these different cases had an ambition of changing the stereotypical image of the 

Vikings and the Viking age which still lingers since the 19
th
 century. It also showed that the cases 

gave different images even though they all have had access to the newest research.  

 

Nyckelord: Vikingar, Vikingatiden, Etnicitet, Religion, Människosyn 
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1. Inledning 

Vikingar och vikingatiden har alltid fascinerat. Det finns mycket skrivet om vikingarna och 

vikingatiden samtidigt som det rent arkeologiskt också finns mycket material. Detta gör att alla 

förutsättningar finns för de bilder som florerar i dagens samhälle att stämma överens med den 

vetenskapliga bilden av människorna och perioden. 

Idag, 2013, tycks intresset för vikingar växa sig starkare. Detta ges uttryck i ett flertal 

utställningar som behandlar vikingarna och vikingatiden men även populärvetenskapliga texter, tv-

serier och filmer. I souvenirbutiker i Sverige hittar vi fortfarande vikingar med horn på hjälmarna 

med stora skägg och muskler; de har helt enkelt blivit en symbol för Sverige. ”Lugi Vikings” som är 

ett amerikanskt fotbollslag stationerat i Lund är ännu ett exempel på hur samhället har införlivat 

myten om den stora och starka vikingen. Ytterligare bilder och fördomar om vikingar är att de är 

heroiska och krigiska sjöbusar. Hur dessa bilder korresponderar med forskningen är för mig ett 

intressant och viktigt ämne då vi har ett etiskt ansvar att förmedla förhistorien till allmänheten. Vårt 

ansvar grundar sig i hur historien brukas kontra missbrukas i samhället. Arkeologer och historiker 

har kanske inte misslyckats med att förmedla informationen om vikingar och vikingatiden till 

allmänheten, men den bilden av vikingarna och vikingatiden som etablerades på 1800 talet sitter 

djupt rotad i den svenska traditionen och självbilden. Således är det svårt att påvisa och förmedla en 

mindre krigisk och heroisk bild, som tycks vara vanlig i dagens samhälle, av vikingatiden och dess 

människor. 

1.1. Syfte och frågor 

Syftet med denna uppsats är att försöka förklara vilka bilder av vikingarna och vikingatiden som 

florerar i samhället idag och eventuellt vilka problem dessa medför. Min huvudfråga är helt 

enkelt ”Hur framställs vikingen och vikingatiden idag?”. För att besvara denna frågeställning har 

jag använt mig av olika fallstudier i form av aktuella utställningar, skönlitteratur och skolböcker för 

barn och ungdomar, ett historiskt översiktsverk samt den aktuella tv-serien ”Vikings”, skapad av 

Michael Hirst, för att försöka få en helhetsbild av vilken slags information och vilka bilder som 

existerar i dagens samhälle. För att undersöka dessa exempel och fallstudier använder jag mig av tre 

olika infallsvinklar. 

1. Etnicitet - vem är vikingen -och vilka kulturella och geografiska identiteter tillskrivs denne? 

2. Religion – vilken religiös identitet tillskrivs vikingen? 

3. Människosyn – vilka människor framställs i fallstudierna och på vilket sätt framställs dessa? 
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1.2. Teoretisk diskussion 

Då uppsatsen avser behandla hur bilden av vikingen och vikingatiden framställs i dagens samhälle 

är det viktigt att vara medveten om att även forskarnas tankar och idéer är präglade av den egna 

samtidens förförståelser och förståelsehorisonter. Även jag som författare är färgad av min egen 

samtids tankar och idéer och även om man inte helt kan blottlägga dessa måste man vara medveten 

om att de finns. Dessa förförståelser avspeglas i de frågor och svar som forskarna ställer och 

kommer fram till. I en helt annan tid kanske andra frågor anses vara mer relevanta och populära än 

de som ställs idag (Backman et al 2012 s.325f). 

De tre infallsvinklarna har valts för detta arbete med bakgrund ur boken ”The archaeology of 

identity”. Där presenteras de tre teman etnicitet, religion och genus som en hjälp i att studera 

identiteter inom arkeologin ur olika synvinklar. Dessa tre teman blir ett bra hjälpmedel för att 

försöka nå ett svar på min frågeställning. Dessa teman användes även av Anna Lihammer (2012) i 

hennes avhandling ”Vikingatidens Härskare” där hon försöker skildra en ny bild av vikingar och 

vikingatiden. Författaren använder inte ordagrant begreppen etnicitet, religion och genus men 

samtliga teman finns representerade i hennes forskning och således är de effektiva att använda i 

forskningen kring vilka bilder som finns representerade i dagens samhälle. 

Då fokus läggs på frågor kring etnicitet, religion och genus blir valet av teoretiskt perspektiv det 

normkritiska perspektivet. Med detta menas att jag på ett kritiskt sätt undersöker de normer som 

framträder i mitt källmaterial. I detta fall är de normer som kritiseras de stereotypa bilderna av 

vikingar och vikingatiden. Deras redan tillskrivna egenskaper undersöks och kritiseras och i och 

med detta passar ett normkritiskt perspektiv in på detta arbete. För att förtydliga kan man tänka på 

sina egna förutfattade meningar kring vikingar. Inom ett normkritiskt perspektiv används 

exempelvis frågor som hur ser vikingen ut? Vilka egenskaper tillskrivs vikingarna? Dessa frågor 

behandlas i detta arbete och därav blir ett normkritiskt perspektiv att föredra (Eek-Karlsson 2012 

s.11). 

De tre inriktningarna, etnicitet, religion och genus, kan också ses som tre olika teoretiska 

perspektiv. Alla tre perspektiv är relevanta för att försöka få den övergripande helhetsbilden av 

vikingar och vikingatiden som florerar i samhället idag då de behandlar olika områden. 

 Inom det avsnittet som kallas för människosyn utgår jag ifrån ett genusperspektiv. Detta 

perspektiv har ägnats mycket uppmärksamhet de senaste årtiondena och uppträdde i den 

arkeologiska litteraturen för första gången under 1980 talet. Med hjälp av detta perspektiv kan man 

ställa sig frågor om bland annat sociala identiteter och hur könsroller exploateras i det arkeologiska 

materialet. Alltså hur könsrollerna syns rent arkeologiskt (Diaz-Andreu 2005 s.13). I detta arbete 

kommer genusperspektivet att ge en bild över hur män respektive kvinnor avbildas eller framställs i 

bild och litteratur. Frågeställningarna som behandlas inom detta tema är hur skillnaden mellan män 
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och kvinnor i de olika materialen framställs och hur förs diskussionen kring de olika könsrollerna? 

Även frågor kring hur övriga sociala grupper framställs kommer behandlas. 

Etnicitet är ett begrepp som arkeologer har arbetat utifrån under en väldigt lång tid. Detta 

begrepp betydde från allra första början att identifiera människor i termer av etniska grupper. Dessa 

grupper avgränsades i homogena grupper med hjälp av bl.a. materiell kultur och språk. Gränserna 

mellan grupperna var mer eller mindre stängda och ytterst lite kontakt förekom mellan de olika 

grupperna. Detta begrepp har skiftat mening allt eftersom tiden har gått och när man idag diskuterar 

begreppet etnicitet har det snarare betydelsen av en idé än konkreta avgränsningar vad gäller 

exempelvis folkslag. Man talar om etniska likheter och etniska skillnader samt etnisk identitet. Med 

detta vidgande av begreppet kan man inte längre se en klar gräns mellan grupper vad gäller 

artefakter, boende etc. utan kanske se gränserna mer flytande där människor interagerat med 

varandra på ett gränsöverskridande sätt (Lucy 2005 s.86f). 

Som tidigare presenterats skall alltså begreppet etnicitet i det här arbetet beröra frågor kring 

kulturella och geografiska identiteter som eftervärlden lagt på vikingarna, och då främst med den 

geografiska identiteten som utgångspunkt. En huvudfråga inom detta tema blir vilka geografiska 

områden diskuteras som vikingarnas områden i texterna och utställningarna?  Med detta i åtanke är 

det viktigt att tänka på de flytande gränserna och kanske försöka vidga de geografiska vyerna när 

man tänker sig varifrån vikingarna kom. Här kan man även diskutera vilken kulturell tillhörighet de 

människor har som innefattas i identiteten ”viking” i dagens populära bild. Omsluts även trälar och 

immigranter i denna identitet? 

Religion blir fragmentariskt och osäkert när det undersöks arkeologiskt. Vi kan inte förstå allt 

som rört sig i människors tankesystem och religion är abstrakt även idag vilket gör att när man skall 

försöka säga något om forntida religioner blir detta en svår utmaning. Frågor som ställs för att 

utmana detta är bland andra om det nödvändigtvis är så att religiösa utföranden skiljer sig så mycket 

från modern tid (Edwards 2005 s.110f, 114). 

Forskningen har även inom detta perspektiv förändrats under tidens lopp. Nu inkluderas även 

arkeologiska fynd i studiet av förhistoriska religioner och kulter och tillsammans med litterära 

källor kan forskarna bilda sig uppfattningar och ge tolkningar till den förhistoriska tidens 

föreställningsvärldar. För cirka 20 år sedan hade religion låg prioritet bland forskare men en 

förändring har skett och i forskningen kan skönjas ett mer öppet tankesätt vad gäller religion och 

religiös identitet och ser dessa mer flytande än förr (Jennbert 2000 s.128f, 134). 

I detta arbete undersöks vilken religiös tillhörighet vikingarna får. Frågan som jag utgått ifrån är 

hur vikingarnas trosuppfattningar och religiösa handlingar framställs i de olika fallstudierna. 
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1.3. Material & Metod 

För att besvara min frågeställning har jag valt att utgå från fyra olika genrer; utställningar, böcker 

för barn och ungdomar, historiskt översiktsverk och tv-serier. Inom dessa fyra genrer ingår olika 

fallstudier som är det material jag valt att analysera. Jag har använt mig av i förstahand textkällor 

men även en intervju med Anna Takkula, lärare i grundskolan, samt en intervju med Kalle Sandborg, 

lärare på högstadiet, för att samla ihop mitt material. Således utgår jag från en kvalitativ metod.   

 Med fallstudie menas en undersökning av en specifik företeelse (Merriam 1994 s.20). Detta är 

absolut att föredra i denna uppsats då det är intressant att undersöka om det specifika kan säga något 

om det generella. Kan dessa fallstudier representera samhällets uppfattning om vikingar och 

vikingatiden? I och med att fallstudierna representerar helt olika genrer anser jag att en 

övergripande bild går att nå med dessa fallstudier som hjälpmedel (Merriam 1994, s.20-24). 

Som ovan nämnt används mitt material som fallstudier på vilka de tre infallsvinklarna appliceras 

för att försöka fånga den bild av vikingen och vikingatiden som florerar i dagens samhälle. Det kan 

tyckas selektivt och det är det till viss del men jag är medveten om att jag valt detta material utifrån 

vad som är aktuellt idag. Det är en medveten handling att inte använda många verk inom samma 

genre. Genom att välja ett material som inte sträcker sig allt för långt tillbaka i tiden utan avgränsat 

till 2000 talet blir det i mitt tycke en relativt god inblick i vilken bild dagens samhälle skapar samt 

forskningen och forskarna förmedlar.     

Förutom litterära källor har jag besökt utställningen ”Viking” på Nationalmuseum i Köpenhamn. 

Jag har även tagit del av utställningen ”We call them Vikings” via historiska museets samt 

utställningens egen hemsida. Utställningen reser runt men utgick från Historiska museet i 

Stockholm och då utställningen för tillfället befinner sig i Australien kunde jag på intet sätt besöka 

utställningen. Utöver detta har jag även valt att analysera tv-serien ”Vikings” skapad av Michel 

Hirst, producerad av History Channel, vilken är dagsaktuell på tv4 Sverige. 

Utställningarna är mina första fallstudier. Dessa är skapade av forskare som i sin tur vill förmedla 

något via utställningen till allmänheten. Dessa utställningar ges automatiskt en trovärdighet. 

Varför jag även valt att använda mig av läroböcker och övrig litteratur för barn motiveras genom 

att det första mötet med vikingar och vikingatiden med stor sannolikhet sker i skolmiljön. Det är här 

den första bilden vi i samhället kommer i kontakt med och det är därför ytterst intressant att 

undersöka vilken bild som skolan valt att förmedla till barnen. Varför jag endast valt material för 

elever på låg och mellanstadiet har sin förklaring i att vid en intervju med Kalle Sandborg, en av 

samhällslärarna på högstadieskolan Hagalid i Staffanstorp, framgick det att skolan inte har någon 

som helst undervisning om vikingar och vikingatiden då de förutsätter att eleverna redan förvärvat 

sig den kunskapen på mellanstadiet. 

De böcker för barn jag utgått från har främst varit Caroline Arcinis bok ”Vikingarna visar 
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tänderna” från 2011 samt ”Vikingatiden” från 2013; ett häfte om just vikingar och vikingatiden 

sammanställt av Johan Hultgren, samhällslärare på Stanstorpsskolan i Staffanstorp. 

Arcinis är osteolog vid Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet och därmed 

mycket väl insatt i ämnet. Hultgren är samhällslärare för barn i årskurs 4 och har i sin tur förskaffat 

sig kunskapen från bland annat boken ”Koll på vikingatiden” från 2005 utgiven av Bonnier, 

serien ”Tidsdeckarna” som sändes på tv4 2010-2011 och hemsidorna www.ungafakta.se, 2006, 

rekommenderad av skolverket, samt www.popark.nu. På den senare hemsidan finns 

artikeln ”Praktbygge i Uppåkra bär spår av blot och ceremonier”, skriven av Lars Larsson som är 

professor i arkeologi vid Lunds universitet vilken Hultgren använt sig utav. Arcinis bok och 

Hultgrens sammanfattande häfte är det material som används som fallstudier i genren böcker för 

barn och ungdomar. 

Det historiska översiktsverket som jag utgått från och använt som fallstudie är Nordstedts 

serie ”Sveriges historia – 600-1350” som gavs ut 2009. Syftet med denna nya bokserie var att ge en 

ny inblick i historien baserad på den senaste forskningen då det senaste historiska översiktsverket 

producerades på 1950-talet. Dick Harrison, professor i historia, är redaktör och har ett avsnitt i 

denna bok som berör vikingatiden.   

TV-serien Vikings, skapad av Michel Hirst, har jag också valt att använda som fallstudie. Det jag 

vill använda den till är att se vilken bild regissören har, alternativt valt, för att producera en 

intressant tv-serie som skall locka den stora allmänheten. Utifrån serien ges insikt i hur vikingatiden 

används i populärkulturen samt vilka aspekter som får genomslag och visas och såklart vilka som 

väljs bort. Serien kan således betraktas som ett resultat av vad vi forskare lyckats förmedla blandat 

med manusförfattarens och regissörens vision. 

Vad allt material har gemensamt är att de är moderna källor. De är högst aktuella i dag då 

utställningarna visas just nu, böckerna är alla skrivna på 2000-talet, tv-serien sänds på kanal 4 och 

det sammanfattade häftet ”vikingatiden” användes under hösten 2013 i undervisningssyfte för barn 

på Stanstorpsskolan i Staffanstorp. 

1.4. Tidigare forskning 

Det är inget revolutionerande att försöka problematisera bilden av vikingar och vikingatiden. Detta 

har försökts tidigare av bland andra Anna Lihammer. Hennes bok Vikingatidens härskare 2012 tar 

upp detta ämne. Hon presenterar den traditionella vikingen som en slags dödsföraktande pirat med 

stridsyxor, skägg och vilda ögon som blodtörstigt plundrar sig genom Europa (Lihammer 2012 s.9). 

Vikingen används i stort sett aldrig för att beskriva kvinnorna, även om det finns rikligt utrustade 

kvinnogravar, eller för att beskriva det jordbrukande samhälle vilket utgjorde merparten av 

människornas levnadsvillkor. Märkligt nog används ordet viking ytterst sällan för att beskriva de 
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långa handels- och upptäcktsfärderna utan primärt om den krigiska, manliga kulturen. I och med att 

det gått ca 1000 år sedan det vi kallade för vikingatiden existerade måste man komma ihåg att det är 

vi, nutidens människor, som sätter etiketter på vår forntid. Vi kan med hjälp av arkeologin lyfta 

fram en del av kulturen men vissa delar är för länge sedan försvunna. Lihammer argumenterar för 

att vi måste bygga våra berättelser om vikingatidens människor på de materiella resterna av deras 

liv, det vill säga artefakter, gravar, hus samt de spår man lämnade i landskapet och inte enbart på de 

nedskrivna berättelserna (Lihammer 2012 s.9ff). 

Lihammer menar att den ålderdomliga bilden som lever kvar speglar kanske inte vikingatiden 

lika mycket som den speglar den samtid den uppkom under. Under 1800 talet präglades Europa av 

nationalismen och med nationalismen kom tankar och ideal om en tidig historia för varje land. För 

att bygga framtiden användes forntiden och kanske inte alltid på ett bra sätt. Vikingarna blev 

glorifierade och utnyttjades i propagandasyfte för hur idealen under 1800 talet skulle vara. Männen 

framställdes som starka, ärofulla och manliga. Detta var i direkt översättning den ideale borgerlige 

mannens ideal och förebild. På motsvarande sätt framställde man ett ideal för kvinnorna. Detta 

visade att de vikingatida kvinnorna skulle vara passiva hemmafruar som höll gården i perfekt skick 

medan mannen var på äventyr i fjärran land. Det vikingatida samhället i sig blev framställt som 

demokratisk idyll där bönderna fick rösta om viktiga frågor på tinget. I praktiken ett samhälle man 

själv önskade under 1800 talet (Lihammer 2012 s.13ff). 

Ordet ”viking” användes dock på ett felaktigt sätt av människorna på 1800 talet då det syftar till 

en identitet snarare än en aktion. Lind (2012) menar att ordet ”viking” ibland användes i England 

om anfallare från Norden men det var bara ett av många namn som tillskrevs dessa anfallare. Under 

vikingatiden användes ordet även i Skandinavien och finns ristat på vissa runstenar. Man kan dela in 

det i tre olika kategorier enligt Lind: 

1. Att Dö i Viking 

”Tóla satte denne sten til minde om Geirr, sin sön, en god og tapper mand. Han döde på vestvejen i 

Viking” (Vg61i Lind 2012 s.152). 

2. Att slå följe med vikingarna 

”Havtarr(?) og Heilgeirr(?) rejste sten efter Helgi, deres far. Han var rejst vest med 

vikingerne ”(G370 i Lind 2012 s.152). 

3. Att stå vakt mot vikingarna 

”Han var vikingevagt med Geitis(?). Hjälp nu Gud hans ånd og själ” (U617 i Lind 2012 s.152). 

Detta ger ordet en helt ny betydelse och man ser att ordet viking och vikingar under järnåldern 

inte i första hand handlar om ett folkslag utan om enskilda handlingar. Ordet viking går att jämföra 

med ordet pirat. Pirat syftar inte enbart på ett folkslag, en folkgrupp eller avgränsas geografiskt utan 

behandlar enbart de människor som valt att utföra denna aktion. Detta belyser ytterligare vikten av 
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det arkeologiska materialet och att den stereotypa bilden måste omarbetas och förändras (Lihammer 

2012 s.18; Lind 2012 s.152). 

2. Analys 

Analysen är uppdelad i fyra delar: Utställningar, Böcker för barn och ungdomar, Historiska 

översiktsverk samt Tv-serier. Varje fallstudie granskas utifrån de tre teoretiska perspektiven etnicitet, 

religion samt människosyn och dessa redovisas steg för steg.   

2.1. Utställningar 

I detta arbete analyseras två utställningar som behandlar vikingar och vikingatiden. De två valda 

utställningarna är ytterst aktuella då de pågår just nu. Jag har dock endast besökt ”Viking”, som 

ställs ut i Köpenhamn. ”We call them vikings” är på resande fot och befinner sig under tiden för 

uppsatsens skrivande i Australian National Maritime Museum, Sydney. I detta fall har den 

information som finns på utställningens hemsida samt Stockholms historiska museums hemsida 

använts istället för ett direkt besök. 

Under ”Viking” har jag även valt att jämföra kort med den fast ordinarie utställningen på 

Nationalmuseet för att se om det finns likheter och skillnader mellan de båda utställningarna under 

samma tak samt om det är samma bild av vikingen och vikingatiden som förmedlas i båda 

utställningarna. 

2.1.1.  ”We call them Vikings” 

På Historiska museets i Stockholms egen hemsida (www.historiska.se) betonas vikten av att våga 

ifrågasätta de stereotypa bilderna av vikingen och vikingatiden. Vikingarna är inte enbart vilda, 

äventyrslystna hedningar som plundrar och rövar utanför norden utan de framställs vara mer 

mångfacetterade och fascinerande än så. Utställningen består av bilder, interaktiva stationer samt 

över 350 stycken föremål i original som placeras in i sju olika teman. På utställningens hemsida kan 

man skönja åtta teman: ”Meet the vikings”, ”Family comunity”, ”Homes”, ”More than just 

worship”, ”The living and the dead”, ”Norse craftmanship”, ”Away on buisness” samt ”Over the 

sea”. Allt för att försöka ge en så bred bild och vikingar och vikingatiden som möjligt. Varför man 

valt dessa titlar motiveras inte i skrift. Museet skriver även att utställningen kan ses som en 

förlängning av den fasta utställningen om vikingar som i sin tur är väldigt populär bland besökare 

(www.historiska.se). 
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Etnicitet 

Under rubriken ”Meet the vikings” kan man som besökare få en kort redogörelse för vem som 

kan kallas för viking enligt historiska museets utställning. Det påpekas att inte alla i Skandinavien 

var vikingar. Denna term har införlivats av eftervärlden och inte av människorna själva. Det är en 

beskrivning för en aktivitet snarare än en identitet och användes på både män, kvinnor och 

ungdomar som gick i viking; alltså åkte på resor eller plundringståg. Termen avser inte heller att 

gälla alla människor i Skandinavien under tidsperioden utan allra längst i norr bodde samerna och 

de var en helt egen grupp som alltså inte kan tillräknas som vikingar. Dessa hade egna traditioner 

och när man läser i de skriftliga källorna och stöter på termen ”Norsemen” avser termen hela den 

nordiska befolkningen förutom samerna (We call them vikings, flickr-album, Meet the vikings 2013-

12-09). 

Detta visar att museet vidgar vyerna vad gäller frågan kring vem som kan kallas för viking. Men 

i denna utställning väcks inte frågan kring immigranter. Med detta menar jag att de människor som 

invandrat till Skandinavien under tidsperioden. Kunde dessa människor åka ut på handels eller 

plundringsresor; kan dessa också kallas för vikingar? När utställningen skriver att samerna inte kan 

tituleras vikingar på grund av att de har egna traditioner som avviker från övriga skandinavers så för 

detta tankarna till frågor om huruvida det är traditioner och handlingar som avgör vem som kan 

tituleras viking. 

Museet vill ge en bredare bild av vikingarna och vikingatiden. Detta märks tydligt under 

temat ”Homes” där man som besökare kan få titta på artefakter som behandlar hemmet och 

vardagen i det vikingatida samhället. Här redogörs i text att den huvudsakliga sysselsättningen inte 

var plundring och handelsresor utan majoriteten av försörjningen var baserat på jordbrukande. Detta 

i kombination med jakt och fiske ger en helhetsbild av den vikingatida vardagen. Olika 

boendemönster visas upp där man i södra delen av Skandinavien hade gårdarna nära varandra 

medan i de norra delarna av Sverige ser man ett mönster av många så kallade ensamgårdar. Detta 

ger en bild av vikingen som en bonde som under vissa perioder gav sig ut på plundringståg och 

handelsresor över haven (We call them vikings, flickr-album, Homes 2013-12-09).   

Även om museet är noga med att poängtera att alla i Skandinavien inte gick i viking beskriver de 

ändå plundringstågen som vikingatåg. Den del av skandinaverna som valde att gå i viking kallas för 

vikingar i utställningen. Här ges inte utrymme för att människor med annan nationalitet kan vara 

viking utan plundringstågen begicks av skandinaviska vikingar. Besökaren kan få läsa om vikingar 

som koloniserade i Amerika och slogs mot engelsmän och hur dessa skandinaviska krigare mer eller 

mindre på ett enkelt sätt kom över nya land och rikedomar. Dessa resor kan också ses som 

upptäcktsfärder där vikingarna drevs av nyfikenhet snarare än ärelystnad. Dessa resor gav kunskap 
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om nya möjligheter och resurser från nya platser (We call them vikings, flickr-album, Away on 

business 2013-12-10).   

 

Religion 

Den delen av utställningen som behandlar religion är temat ”More than just worship” samt ”the 

living and the dead”. I det första temat blandar utställningen artefakter från både kristendom och 

den förkristna religionen och visar på så sätt att det helt enkelt har funnits en gråzon och en tid där 

båda religionerna har existerat samtidigt i det vikingatida samhället. Ett exempel på detta är olika 

artefakter och bland andra en torshammare som är dekorerad med kors som finns med i 

utställningen, samt ett korsformat hänge med djurhuvud på och flera andra liknande artefakter inom 

denna kategori går att ta del av i utställningen (We call them vikings, flikr-album, More than just 

worship 2013-12-08). På samma hemsida kan man läsa kortfattat om religion under vikingatiden. 

Där beskrivs att utövandet av kult och religion har varierat på många platser över hela Skandinavien 

och att det därför kan vara svårt att förklara exakt hur utövandet av den gamla fornnordiska asatron 

har gått till. Det finns inte heller några stora litterära verk i form av en bibel som kan berätta för oss 

efterlevande och därför blir det arkeologiska materialet oerhört viktigt för oss i studiet av forntida 

religion (We call them vikings, flikr-album, More than just worship 2013-12-08). 

Under detta tema finns elva underrubriker som leder till foton av de artefakter som behandlas 

och visas upp inom temat. Detta hjälper besökaren och tydliggör vilka artefakter som tillhör vilken 

del inom religion och kult. 

Inom det andra temat presenteras begravningsritualer som också går att knyta till religion. Dock 

inte speciellt utförligt utan mer i form av kremering eller skelettgravar. Hur dessa ritualer eller 

begravningstyper sett ut presenteras ej. Här beskrivs hur arkeologer kan berätta utifrån materialet 

hur begravningsritualerna gått till och utifrån materialet kan man enligt utställningen också se en 

tydlig skillnad mellan de som var kristna och de som inte var det. Även inom detta tema delas 

artefakterna in i underkategorier för att man som besökare skall få en lättare överblick av materialet 

och vilket material som använts och tillhör de olika traditionerna vad gäller begravningsritualer. 

Exempelvis kan besökaren få se en valkyria, kvinnoliknande figur bärandes ett dryckeshorn, eller 

ett foto på en bildsten från Gotland. Här presenteras än en gång hur komplex vikingatiden är i fråga 

om religion och religiöst tänkande. Det tydliggörs att övergången har skett över en viss tid och detta 

reflekteras i det arkeologiska materialet som museet presenterar (We call them vikings, flickr-album, 

The living and the dead 2013-12-09). 

Dessvärre finns det inga artefakter eller bilder i utställningen som indikerar att befolkningen kan 

ha anammat en annan religion. Även om majoriteten övergick till kristendomen måste influenser 

från andra religioner också tillkommit med tanke på de resor som en del av människorna gjorde. 
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Detta visas på intet sätt i utställningen. 

Människosyn 

Som tidigare presenterats kunde alltså kvinnor också gå i viking. Det är bland det första som går 

att läsa i utställningen och ger en ton av jämställdhet vad gäller utställningens utförande. Kvinnorna 

göms inte undan eller förpassas till att enbart ha hand om hushållet. Det nästan glorifieras att 

kvinnorna styrde hemmen och att detta var deras domän där de var överhuvud som övriga 

medlemmar av hushållet skulle lyssna till och lyda under. Under temat ”Family comunity” beskriver 

museet hur kvinnor och män hade olika roller men dessa var jämbördiga och minst lika viktiga för 

att hushållet och gården skulle fungera. Arkeologiska material avslöjar att både kvinnor och män 

kunde ha höga ställningar och rikedomar i det vikingatida samhället. Det beskriver också att den 

stora skillnaden mellan människor inte låg i huruvida de var kvinnor eller män utan om de var fria 

eller ej. Alltså huruvida man var herre eller tjänare. Museet beskriver att skillnaden mellan fria män 

och ofria män var stor. En fri man hade exempelvis rätt till att bära vapen och göra sin röst hörd på 

tingen, de stora rådslagningarna, medan en ofri man inte hade några större rättigheter över huvud 

taget. Museet är också noga med att poängtera att människorna under vikingatiden primärt levde av 

jordbruk (We call them vikings, flickr-album, Family community 2013-12-10). 

Museet har en avdelning avsedd för hantverk som kallas för ”Norse craftmanship”. Här redogörs 

för hur hantverk bidragit i handeln och hur viktigt hantverk och hantverkskunnande varit i det 

vikingatida samhället. Många hantverkare var experter inom sitt respektive område som bland annat 

kunde vara silverhantverk, textil, järn, keramik och stålhantverk. Många generationers kunnande 

avspeglar sig i dessa material som arkeologerna har återfunnit på olika platser runtom i 

Skandinavien och tyvärr beskriver de litterära källorna enligt historiska museet att huvudsakligen 

var dessa hantverkare män. Huruvida det kunde vara kvinnor går inte att avgöra men det är problem 

att detta antagande inte kan motbevisas i dagens läge och detta påpekar även museet på hemsidan 

(We call them vikings, flickr-album, Norse craftmanship 2013-12-10). 

Museet tar även upp diskussionen om huruvida dessa hantverkare är fria eller ej. De reser från 

plats till plats och erbjuder sina tjänster till högstbjudande och många forskare diskuterar alltså 

frågan om vilken ställning hantverkarna har haft i det vikingatida samhället (Norse craftmanship 

flickr-album 2013-12-10). 

Någon mer bild av människorna presenteras inte under denna utställning. Här ligger fokus på 

människor i vuxen ålder. Barn samt den äldre delen av populationen får ingen plats i utställningen. 

Även om museet ger en relativt bred överblick över hur samhället är uppbyggt representeras inte 

alla sociala grupper vilket i slutändan ger en skev bild av det vi vill tolka som verkligheten. 
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2.1.2.  ”Viking” 

Denna utställning skall liksom ”We call them Vikings” ut på turné. Förutom i Köpenhamn skall den 

visas upp i London och Berlin från och med mars 2013 till och med januari 2015. Detta är den 

största internationella utställningen om vikingar och vikingatiden på väldigt länge och mycket nya 

fynd presenteras i denna utställning (Wienberg 2013; Williams et al 2013 s.6). 

Utställningen är indelad i fem olika teman: The viking world, Raids and war, Power and glory, 

Belief and ritual samt Formed by the sea. Som besökare följer man dessa teman i sagda ordning 

genom hela utställningen. Dessa belyses med hjälp av vikingatida föremål från museet som ställs ut 

i montrar. Även bilder och kartor visas i början av utställningen under temat ”the viking world” för 

att pålysa vilka platser som besökts och vilka kontakter man skaffat sig under sina seglatser (jfr 

Wienberg 2013). 

Hela utställningen kretsar runt det stora långskeppet Roskilde 6, som grävdes ut i Roskilde 1996-

97 och generellt visas föremål som smycken och mynt varvat med yxor, svärd och andra vapen. 

Något enstaka klädesplagg samt enstaka gårdsmaterial finns med i utställningen men det märks 

tydligt att fokus ligger på skeppet. Williams et al skriver i katalogen som medföljer utställningen att 

fokus ligger på skeppet eftersom att skepp, samhälle och sjöfarande aldrig varit så nära 

sammanbundet som under vikingatiden. Skeppen fanns med överallt i allt från konst, religion till 

arkitektur (Williams et al 2013 s.7).    

Det första man möts av som besökare är att belysningen är dämpad och inspelade bakgrundsljud 

hörs genom högtalarna. Museet tycks vilja ge besökaren en känsla mystik och spänning. Denna 

dämpade belysning fortsätter genom hela utställningen. Det går inte att bortse från känslan av att 

man trätt in i en skattkammare med tanke på de föremål som glimmar i montrarna. 

Adolfsson (1987) förklarar att detta är att gör en så kallad dramatisk upptakt till utställningen. 

Museet vill väcka intresse hos besökaren och ett sätt är just att ge utställningen ett 

spänningsmoment redan från början (Adolfsson 1987 s.51ff). Att medvetet placera montrar längst 

med väggarna och hålla mittgången fri bidrar till att besökaren känner att den går in i utställningen. 

Att det finns utställningsobjekt på båda sidorna av gången kan bli förvirrande då besökaren tvingas 

gå från den ena sidan till den andra men det bidrar också till skattkammareffekten (Adolfsson 1987 

s.53f). 

 

Etnicitet 

Vad gäller etnicitet så tycks det av utställningen att döma som om vikingarna enbart var 

Skandinaver och då främst danskar. Utav kartan i första temat visas som tidigare nämnt vilka vägar 

skeppen seglat och då med utgångspunkt från Skandinavien. Här tänker man sig att ”viking” inte är 

en handling utan något man faktiskt är, en identitet. Detta tycks märkligt då museet valt att skriva i 
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en av deras texter i utställningen att ”The warrior might also be in viking – on a raid” 

(Utställningstext, Vikings, Nationalmuseet i Köpenhamn 2013). Detta visar att museet är väl 

medvetna om att ordet viking inte enbart är en identitet utan i grund och botten ha en annan 

betydelse. 

I katalogen får man en bättre och mer utförlig förklaring till vem som kallas för viking. När man 

skall associera till ordet viking går tankarna för de flesta automatiskt till Skandinavien och en lång 

blond stereotyp bild av vikingen. I katalogen förklaras utförligt att ordet viking i grund och botten 

är en aktion. Att gå i viking, alltså resa på plundringsresor istället för handelsresor, är ett aktivt val 

som den förhistoriska människan gjorde. Det skall inte gå att överföra ordet på en grupp människor 

även om vi idag gör det. Denna handling som ett fåtal människor i Skandinavien under tiden ca 800 

– 1050 har alltså gett namn åt en hel tidsperiod som vi i eftervärlden valt att kalla för vikingatiden 

(Williams et al 2013 s.23). Detta är en intressant motsättning där besökaren får ett visst intryck 

medan katalogen påpekar en annan tolkning. Varför museet valt att göra detta förstår jag inte. Det 

kan vara så enkelt att man inte lyckades omvandla teorierna ifrån katalogen till praktiken. För att 

helt säkerställa detta antagande hade jag behövt intervjua anställda på Nationalmuseet men då detta 

inte var möjligt stannar jag vid mina egna tolkningar av utställningens syfte. 

När man tittar på utställningens olika montrar ser man många olika artefakter. Dock framgår det 

inte alltid om det är artefakter som är tillverkade i Skandinavien, bytesvaror eller plundringsvaror. 

Artefakternas ursprung påpekas inte heller i de digitala displayer som tillhör varje monter. Detta har 

en viss betydelse för museet tar inte upp huruvida det finns immigranter eller ej i Skandinavien 

under denna tid och olika människor och grupper kan ha olika traditioner att tillföra i ett samhälle. 

Om så är fallet att en del av populationen i Skandinavien har immigrerat kunde detta möjligen 

spåras i det arkeologiska materialet vad gäller form, dekoration och stil på artefakter. Det ger också 

en bild av att även om vikingarna plundrade kanske det inte alltid är så lätt att avfärda udda 

artefakter till att enbart vara plundringsskatter eller bytesvaror utan faktiskt vara tillverkade i 

Skandinavien av en annan grupp människor med egna seder och traditioner. Frågan man kan ställa 

sig då är huruvida dessa immigranter kan kallas vikingar eller ej. 

Även i den permanenta utställningar om vikingar som finns på museet bortser man från 

immigration och här får man som besökare uppfattningen att vikingen är en synonym för skandinav. 

Här finns inga indikationer på att själva ordet kan ha en annan betydelse. En ytterst liten del av 

denna utställning visar på en förhistorisk vardag och bondesamhälle utan är nästan helt fokuserad på 

plundringståg, makt och elit. 
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Religion 

De religiösa aspekterna under denna utställning är intressanta. Då en hel avdelning är vigd åt 

detta kan man tycka att det borde komma fram mycket intressanta aspekter och tankar kring ritual 

och religion. Med tanke på den dämpade belysningen och viskande rösterna som hörs tolkar jag 

som besökare att utställningen vill ge vikingarna mer mystik och en känsla av spänning och 

övernaturlighet än vad som kanske behövs.  Den delen av utställningen som berör temat religion får 

en slags kronologisk ordning där det börjar med hedniska inslag och ritualer i materialet för att 

avslutas i en kristendom som senare leder in i nästa avdelning som behandlar ett helt annat tema. 

Detta syns tydligast på en skärm som visar hur de hallarna som troligen använts som kulthallar eller 

tempel successivt byttes ut och till slut ersattes av kristendomens kyrkor. En av texterna på väggen 

beskriver att vikingarna själva inte tänkte i termer som religion utan seder och ritualer. De levde i en 

värld som bestod av andar, gudar, människor och andra varelser som alla skulle samspela för att 

hålla den världsliga balansen. Dessa tankar porträtteras väldigt tydligt. Många artefakter med en 

känsla av övernaturlighet och magi visas fram i denna avdelning av utställningen. Ett exempel på 

hur museet vill framhäva den ”mystiska” förhistorien och vikingatiden är i den monter där museet 

valt att visa upp vad museet har valt att tolka som en völvas gravgåvor. Völva framställs som en 

slags prästinna. Istället för att fokus läggs på artefakterna i sig vinklas föremålen och ställs ut som 

övernaturliga objekt. Med övernaturlighet och spänning menar jag att museet vill tillskriva 

vikingarna en identitet av övernaturlighet med hjälp av gravgåvor och artefakter som tolkas som 

kultföremål. För att ytterligare belysa den nordiska mytologins inslag i det vikingatida samhället 

ställs även artefakter som silverhängen i form av kvinnor (så kallade valkyrior) och torshammare ut. 

Den blandkultur som förekommit där den gamla traditionella mytologin beblandas med 

kristendomen framgår inte alls. Som besökare blir intrycket att övergången sker abrupt och helt 

plötsligt var vikingarna kristna. Enda stället en sådan blandkultur kan skönjas är i en av montrarna 

där en torshammare ligger något framför en gjutform för kors. Man får även intrycket av att 

vikingatiden tar slut så fort kristendomen beblandas med samhället. Även i denna del av 

utställningen tas skeppet upp. Detta är dock inte så märkligt då museet vill framhäva den rituella 

betydelsen av ett skepp. Här beskrivs även kortfattat skeppsbegravningar. 

För att jämföra med den fasta utställningen på museet så framvisas nästintill inga kors eller spår 

av kristendomen i den specifika delen avsedd för vikingatiden. Den nordiska mytologin och det 

hedniska står i centrum vad gäller trosuppfattningar. Inte heller övergången till kristendomen 

porträtteras. Här får man som besökare intrycket av att de som skapade utställningen är oerhört 

stolta över forntiden då artefakter ställs ut på ett skrytsamt sätt och de vill visa upp sin praktfulla 

förhistoria. Detta görs med hjälp av bland annat torshammare, gudabilder och figuriner. 
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Fig 1. Utställning ”Viking” på Nationalmuseet i 

Köpenhamn. 13-11-12.  

Fotograf: Malin Karlsson 

Människosyn 

Denna infallsvinkel är ytterst intressant vad gäller denna specifika utställning. Under hela 

utställningen är det endast tre gånger man kommer i kontakt med de vikingatida kvinnorna. Första 

gången är under temat Power and glory. Här skrivs det om Osebergagraven, en båtgrav från Norge 

med två rikt utrustade kvinnor daterad till 834, och man får se en rekonstruktion av två åror som 

hittats i samband med utgrävningen av graven. 

Detaljer kring graven framgår inte. I en 

monter mittemot ställs det ut klädedräkter, en 

för kvinnor och en för män (se fig 1.) och 

tredje och sista gången en kvinna omnämns är 

i montern med den förmodade völvans 

gravgåvor. Smycken visas i och för sig 

genomgående under hela utställningen men 

inte med det syftet att försöka framställa eller 

porträttera kvinnorna i det vikingatida 

samhället. Det bevisar enbart att dessa 

artefakter fanns och att någon har ägt dem. 

Museet väljer verkligen att vinkla 

utställningen och enbart visa männen och den 

manliga kulturen. Förutom bristen på kvinnor 

så är andra sociala grupper som trälar nästan 

helt obefintliga. Man har än en gång fokuserat på en krigisk, manlig kultur. Efter en sådan 

utställning får besökaren bilden av att varenda man gick i viking och bondesamhället inte är den 

huvudsakliga försörjningen. 

För att ytterligare förtydliga den mansdominerade kulturen som framställs under utställningen är 

det enbart en typ av män som framställs. Det påvisas ingen som helst variation mellan männen utan 

den bild av mannen som målas upp är just som den store krigaren. I en del av utställningen finns till 

och med en filmsekvens som visar hur en krigare var klädd och en annan filmsekvens visar hur en 

son springer in i famnen på en man som precis har landstigit efter en färd över havet. Utöver dessa 

två visas även en filmsekvens där krigaren ror skeppet och attackerar en borg. Barnen framställs 

inte alls om man inte räknar den lilla pojken som påpekades ovan som representant för den gruppen. 

Det är också intressant att titta på den ordinarie utställningen om järnåldern och vikingatiden på 

Nationalmuseum i Köpenhamn. Där märker man tydligt att samma tankar kring vem som ställs ut 

korresponderar i den fasta utställningen. Även här läggs fokus kring vapen, sköldar, silver och 

smycken och besökaren får samma intryck; att det enbart är en elit bestående av framgångsrika män 
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Fig 2. Hämtad ur ”Vikingarna visar tänderna”. 2011. s.57. 

Illustratör: Staffan Hyll 

som porträtteras för allmänheten. Det kan ju diskuteras vem utställningen är till för. Är den gjord för 

forskare och studenter eller är den till för att locka en helt annan publik som vill åt det mystiska och 

spännande i vår förhistoria och helt enkelt enbart är intresserade av den romantiserade bilden som 

lever kvar sedan 1800-talet? 

Som tidigare nämnt är trälarna helt obefintliga genom hela utställningen. Barn och äldre är 

sparsamt representerade i utställningen. Besökaren får snabbt grepp om att det som varit viktigt för 

de som gjorde själva utställningen har varit skeppet; Roskilde 6 och skeppet som symbol samt 

styrka och ära. Det är synd att andra sociala grupper glöms eller väljs bort. Många frågor som dyker 

upp under utställningen som exempel hur man kunde bygga skeppen och allmänt hur livet under 

vikingatiden fungerade kunde besvarats om fler sociala grupper fått ta plats i utställningen. 

2.2. Böcker för barn och ungdomar 

Som tidigare presenterat är den här genren med för att vårt första möte med vikingarna och 

vikingatiden oftast sker som barn och i skolan. Därför är det ytterst viktigt att ta reda på vilken bild 

av vikingen som barnen får stifta bekantskap med och som lärarna förmedlar till barnen då de bär 

med sig den bilden i fortsatta studier. Detta kan bli problematiskt då kanske fel bild sprids i 

samhället. 

2.2.1. Vikingarna visar tänderna 

Den här boken är en skönlitterär sagobok för barn skriven av osteologen Caroline Arcini. Läsaren 

får följa den fjortonårige Torbjörn från byn Vi på Gotland. Han tar med läsaren på en handelsresa 

som visar sig bli ett riktigt äventyr då besättningen börjar leta efter Torbjörns far som försvunnit på 

en av de många resorna cirka fem år tidigare. Under resans gång kan man läsa om allt från 

byteshandel till hur de gotländska vikingarna svärtar ränderna på de filade horisontella fårorna i 

tänderna för att ingjuta skräck och 

respekt i alla som de möter på sin 

färd (Se Fig 2.). Från sida 86-89 ges 

förklaringar till de begrepp som kan 

vara svårförstådda. De begrepp som 

Arcini ger förklaring till är filade 

tänder, de näslösa, som i själva 

verket hade lepra och fick således 

insjunkna näsor, samt de platser som 

Torbjörn och besättningen besöker 

vilka som också omnämns i boken. 
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Etnicitet 

Arcini beskriver inte människorna i boken som vikingar ordagrant utan man som läsare förstår 

ändå att alla i boken är vikingar då titeln- Vikingarna visar tänderna, avslöjar detta. De beskrivs som 

helt vanliga människor som lever i ett bondesamhälle där alla måste göra sitt för att allt skall 

fungera på ett optimalt sätt. På sidan sju omnämns ordet ”vikingafärder” och indikerar på att de inte 

enbart reste som handelsmän utan även på plundringståg men de är först på sidan 58 som man 

kommer i kontakt med dessa vikingar som starka krigare. Här skrivs inte heller ordet viking utan 

författaren använder ordet Gutar. Det blir även ytterligare en geografisk avgränsning i detta fall då 

de kommer från Gotland och därav namnet gutar. Gutarna beskrivs som hårdföra handelsmän som 

inte gick att lura och folket de handlade med hade stor respekt för Gutarna. Detta blir indirekt en 

beskrivning av vikingarna då Gutarna används som ett slags synonym för vikingarna i denna bok. 

Det som talar för att författaren anser att skandinaverna som helhet är vikingar är att på sidan 37 

talar man om Gunnar som seglade från Skåne för att göra sällskap med skeppet som Torbjörn har 

gömt sig på. Det kan tolkas som att dessa människor från Skåne enbart slog följe med de från Visby 

men eftersom de är med genom hela boken och även under fritagningen av Torbjörns far är det lätt 

för läsaren att tolka att även dessa människor är vikingar. Som tidigare nämnt sätter titeln prägel på 

tolkningen om att människorna i boken skall vara vikingar (Arcini 2011 s.7, 37,58). Ytterligare 

exempel på när dessa gutar återigen beskrivs som starka krigare är på sidan 66. Här skriver 

författaren om hur de skall frita Torbjörns far och att de inte tänker köpa honom fri utan tänker 

befria Knut på annat sätt. ”Ulf och de andra männen var väl inte för inte gutar” (Arcini 2011 s.66).  

Som tidigare nämnt ger Arcini bilden av vikingarna som Skandinaver och gör tydlig skillnad på 

Gutarna och de andra handelsmännen från andra platser som de besöker. Några av handelsmännen 

beskrivs som svartmuskiga, korta män med färggranna tygstycken virade runt huvudet och de som 

attackerar Torbjörn är ”främmande män med pälsmössor”. Intressant med dessa främmande män i 

pälsmössor är att de attackerar de resande handelsmännen och ingenstans står det något om att 

gutarna attackerar de platser de besöker under Torbjörns resa. Huruvida dessa män som beskrivs är 

bosatta eller även de handelsresande uppges ej (Arcini 2011 s.53,58). 

Ytterligare exempel som pålyser vikingarnas härkomst är kartan som finns i bokens allra första 

och sista uppslag. Där visas vilken väg Gutarna seglat i österled från Visby via Staraja Ladoga till 

Kazan. Arcini använder, som hon själv uttrycker det i boken, vikingarnas namn på dessa platser i 

boken. Staraja Ladoga kallas för Aldeigjuborg, Kazan heter Bulgar och Visby benämns som Vi. På 

sidan 89 ges förklaringar och lite information om dessa platser (Arcini 2011 s.89).   
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Religion 

I boken skrivs det ytterst sparsamt angående religion, religiösa handlingar eller trosuppfattningar.  

På sidan 82 är första gången läsaren får stifta bekantskap med dessa tankar. Där beskriver 

författaren sällskapets resa hem och det nyckfulla havet. ”Därför hade de en stor fest till gudarnas 

ära den dagen innan de gav sig av på den sista etappen av hemresan” (Arcini 2011 s.82). Här 

indikerar författaren att dessa vikingar inte har gått över till kristendomen utan fortfarande anammar 

asatron då de offrar till gudarna och inte den enda guden. I övrigt står inget om religion i boken. 

Detta påvisar att religiös identitet inte verkar bärande i Arcinis bok och fokus har lagts på andra 

bilder av vikingarna och vikingatiden.    

 

Människosyn 

I boken framgår det fort att de som ger sig ut på äventyr är männen. Inga kvinnor, barn eller 

äldre följer med på handelsresorna över havet utan detta är enbart förbehållet för de vuxna männen. 

Detta får läsaren stifta bekantskap med redan på sidan 7 där författaren skriver ”Ja, far var ju inte 

där nu, för när Torbjörn bara var nio vårar seglade fadern iväg med sitt skepp...” (Arcini 2011 s.7). 

På samma sida skriver författaren att fadern brukade berätta om sina ”vikingafärder i österled”, 

alltså plundringståg och inte handelsresor. 

Det är tydligt uppdelade könsroller i boken. Mamma Sigrid beskrivs som den typiska husmodern 

som har full koll på allt som händer och sker på gården som hon har ansvar för samt att hon har god 

ordning på allt och alla på gården. I kontrast till de människor Torbjörn möter på sin resa beskrivs 

mamma Sigrid som en ståtlig kvinna med hår som glänste som bärnsten i solljuset och med gröna 

ögon. En typisk beskrivning på en skandinavisk kvinna (Arcini 2011 s.12f.15).   

Trälarna beskrivs inte så ingående mer än att de omnämns och finns representerade i boken. På 

sidan 19 skriver författaren om ett besök på en marknad där Torbjörn kommer i kontakt med en träl 

som har fått lepra. Hon har huvudduken långt nerdragen över ansiktet och arbetar hår för sin herre 

och köpman och en närmre beskrivning av trälarna får man inte som läsare. På samma sida får man 

en beskrivning av Helge som avviker från den stereotypa bilden av männen. Helges armar och ben 

var korta och krumma med ett huvud som såg ut att vara större än andras och han vaggade fram på 

marknadsplatsen. Helge är alltså kortväxt och det är denne Helge som representerar mångfalden 

bland människorna och påvisar att det finns fler kroppstyper än en enda (Arcini 2011 s.19f). 

En annan typ av människa som beskrivs är den äldre människan och i detta fall tas Torbjörns 

farmor Astrid upp som exempel. Astrid beskrivs ha en krokig kropp men någon närmre beskrivning 

presenteras inte (Arcini 2011 s.14). 

Det visas en oerhörd mångfald av olika människor i boken vilket är bra och ger en bild av ett 

mer levande samhälle än om enbart en typ av människor porträtteras. Även om kvinnorna inte 
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beskrivs som äventyrslystna så omnämns de och inte som en minoritet utan som en lika stor och 

viktig del av samhället. Detta görs tydligt på sidan 15 där författaren beskriver hur byn tillsammans 

hjälps åt för att bygga på ett nytt hus som måste stå färdigt innan vintern kommer. ”Alla hjälptes åt. 

Folk från granngårdarna kom också för att hjälpa till”. Här pålyses även kontakter med andra gårdar 

och byar. ”Sigrid och flera av de andra kvinnorna jobbade nere vid kärret med att skära ag till 

taktäckning”. Kvinnorna får en betydande roll i arbetet och inte enbart som husmödrar som passar 

barn och lagar mat (Arcini 2011 s.15).    

2.2.2. Skolmaterial: Vikingatiden 

”Vikingatiden” är ett sammanfattande häfte angående just vikingatiden. Detta häfte har använts av 

samtliga elever i årskurs 4 och årskurs 5 på Stanstorpsskolan i Staffanstorp under hösten 2013 under 

temat ”Vikingar”. Häftet behandlar olika teman på ett förenklat, roligt och informativt sätt för att 

barn skall kunna ta till sig informationen. 

Anna Takkula, lärare för årskurs 5 på Stanstorpsskolan, har använt sig utav detta häfte i sin 

undervisning och intygar att barnen finner temat intressant men någon större källkritik till själva 

häftet har hon inte då hennes huvudsakliga ämne är svenska. Tillsammans med övriga lärare på 

skolan i årskurserna fyra och fem har man valt att utgå ifrån Hultgrens sammanfattande häfte i 

undervisningen och utöver detta häfte fick barnen titta på dokumentärer samt skriva en egen dagbok 

där fiktion och fakta blandades fritt för att beskriva ett vikingatida barns perspektiv. 

 

Etnicitet 

Även här beskrivs vikingarna som en grupp Skandinaver. Faktum är att det första som står 

skrivet är ”De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus har 

kommit att kallas för vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden” (Hultgren 2013 s.1). De som 

omnämns som fria män i texten är de vikingar som drog på plundringståg, alltså for i viking. Här 

tycks det alltså vara en medelklass bestående av mestadels bönder som är vikingar. Ingenstans går 

att läsa om att immigranter kommit till Skandinavien och kan ha följt med på dessa plundringståg 

och således vara utländska ”vikingar.” Det är väldigt tydligt att en viking är en man från något av de 

skandinaviska länderna. 

För att ytterligare belysa att enbart skandinaver var vikingar finns det på sidan 11 en karta över 

vilka vägar vikingarna har åkt med sina skepp på sina resor. Hultgren beskriver hur varje lands 

vikingar hade sina egna favoritplatser som de gärna återvände till för plundring eller handel. 

Danskarna skall gärna farit till Tyskland, Frankrike och England medan norrmännen for till 

Skottland, Irland, Orkney och Shetlandsöarna samt Island och Grönland. Svenskarna däremot skall 

ha gjort flera färder in i Ryssland men även ända till Svarta havet. De svenska vikingar som begav 
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Fig 3. Hämtad ur: 

Vikingatiden av Hultgren. 

2013. s.13.   

sig in i Ryssland fick namnet ruser och på sidan 12 kan man få en 

beskrivning i text på hur en typisk rus såg ut och på sidan 13 även 

en bild (se fig 3). Det var först och främst en man som bar varma 

kläder och skinnmössa. Byxorna hade ett österländskt snitt och 

stövlarna hade han förskaffat sig på sin resa. Ett svärd, en yxa och 

en sköld går att skåda på bilden (Hultgren 2013 s.11f).  

Det som är intressant är att även Hultgren uppmärksammat att 

man gick i viking men har helt bortsett från detta och beskriver 

enbart vikingen som en skandinav. Geografiskt avgränsar han 

vikingarna till att komma från Sverige, Norge och Danmark. De 

har alla fått en identitet som krigare både med hjälp av bilderna 

och även texterna vilket gör att en annan uppfattning nästan inte 

går att bilda.   

 

Religion 

Under en överskrift ”vad trodde vikingarna på” radas asatrons grunder upp. Läsaren kan i denna 

kategori förskaffa sig kunskap om allt som har med asatron att göra och intrycket blir således att 

asatron är vikingarnas form av religion. Här kan man läsa om trädet Yggdrasil, de olika gudarna; 

Oden, Tor och Frej samt rit och kult (Hultgren 2013 s.17ff). 

De olika gudarna beskrivs som människoliknande varelser som kunde gräla, slåss, göra fel och 

bli dödade; precis som människorna. Författaren beskriver också att gudarna var mäktiga och 

skoningslösa men tack vare sina människoliknande drag kunde många av dem nästan betraktas som 

goda kamrater eller följeslagare på resan genom livet. Oden beskrivs som traditionsenligt den 

största och mäktigaste av gudarna. Hela sagan har förkortats ner där de viktiga inslagen om hur han 

lät införskaffa sig visdom genom att offra sitt ena öga, att hans två korpar, Hugin och Munin, 

återvänder varje afton med rapporter om vad som hänt i världen under dagen samt hur han tar sig 

fram på sin åttafotade häst Sleipner och är bosatt i Valhall, det största huset i Asgård med sin fru 

Frigg (Hultgren 2013 s.17f.). 

Tor återges som Odens äldste son, åskgud och den starkaste av alla asarna. Han är aldrig elak 

men har ett fruktansvärt humör och anses vara den mest beundrade guden av alla. Tors hammare 

Mjölner står med som Tors vapen. Frej är fruktbarhetens och grödornas Gud. Han gift med Gerd 

och syster till Freja och han tar sig fram på grisen Gyllengalte (Hultgren 2013 s.18). 

Vad beträffar rit och kult beskrivs det att vikingarna kunde dyrka sina gudar på många olika sätt. 

Ett exempel är träpålar med utsnidade ansikten som gudabilder som stod i ett rum eller en bod. 

Platser som användes frekvent för gudadyrkan kallas för kultplatser och de vanligaste riterna under 
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vikingatiden kallas för blot och dessa gick ut på att offra till gudarna. Olika anledningar till varför 

man blotade återges i häftet. Bland annat för att få tur i handel, kärlek eller strid men också för att 

tacka gudarna för exempelvis en lyckosam affär. Vad som offrades är allt från hästar och andra djur 

till människor och vapen. I häftet visas bilder på böjda och förvridna spjutspetsar från Uppåkra som 

exempel på offrade vapen. Hultgren nämner även blotfesterna i Gamla Uppsala och berättar där om 

människo- och djuroffer.  De offrade djuren och människornas kroppar skulle efter blotet hängas 

upp på kultplatsen i ett stort träd som går att symbolisera med Yggdrasil. Han påpekar dock att detta 

påstående kanske inte är helt sanningsenligt då dessa uppgifter beskrivits av munken Adam av 

Bremen. Kanske överdrev munken offren för att barbarisera de okristna hedningarna (Hultgren 

2013 s.19f). 

Kristendomens inträdande i Skandinavien beskrivs kortfattat och mer som en praktisk handling 

än som en handling av tro och religiösa skäl. De praktiska skälen skall ha varit att den romers-

katolska kyrkan förbjöd sina troende att handla med dessa hedningar och därför lät många vikingar 

döpa sig för att kunna fortsätta sin handel. När dessa handelsmän senare kom tillbaka till Norden 

fortsatte deras dyrkan av de gamla gudarna. På samma sätt beskrivs det att det finns vikingar som 

lät sig konverteras till islam för att kunna få handla med människorna i arabländerna. Vidare kan 

man läsa om att stormännen och kungarna oftast var de första som övergick till kristendom och att 

Sverige var det sista landet att bli kristet i Skandinavien (Hultgren 2013 s.20). 

Hultgren påvisar på ett pedagogiskt sätt avsett för den målgruppen häftet är till för hur 

övergången från asatro till kristendom inte skett över en natt. Författaren tar ändå upp många olika 

aspekter som kan vara svåra för barn att helt få grepp om. Det är ytterst intressant att författaren 

påpekar att vissa vikingar konverterar till islam då många av de andra fallstudierna inte på något sätt 

nämner att denna möjlighet ens skulle existera. Dock beskrivs nästintill inga kulturella föremål eller 

symboler som torshammare eller liknande som hade kunnat förtydliga den blandkultur av religioner 

som förekommer. I vissa fall återfinns både kors och torshammare i samma gravar som exempel på 

denna blandning av kulturer och religioner inom samma områden. 

 

Människosyn 

Vikingen beskrivs som en man som är hämndlysten, lever ett våldsamt liv och plundrar men 

dessa vikingar kan också visa stor tillgivenhet till sin hövding eller familj. Samhället tycks uppdelat 

och bestod utav hövdingar, fria män och trälar. Genomgående i häftet talar man om vikingen som en 

man och aldrig som en kvinna. Detta förstärks ytterligare på sidan 3 där Hultgren skriver ”Det 

ansågs oförskämt av en riktig viking att inte komponera en kärleksdikt till sin hustru då och då”. 

Vikingen är alltså en man och kan under inga omständigheter vara en kvinna eftersom Hultgren i 

detta exempel skriver vikingen skriver en dikt till sin hustru (Hultgren 2013 s.3). Kvinnorna får 
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istället benämningen ”den vikingatida kvinnan”. De beskrivs dock som viktiga för samhället och 

jämställda med männen i nästan allt. Vad detta ”nästan allt” är preciseras inte närmre utan istället 

kan läsaren få information om att kvinnan var den som tog hand om hushållet och försvaret av 

gården när männen for i viking eller som handelsmän (Hultgren 2013 s.1f). 

I häftet finns ett exempel på hur jämställt det var mellan makarna. ”Äktenskapsbrott straffades 

hårt vem av makarna som än var skyldig” (Hultgren 2013 s.2). Detta är också det enda exemplet på 

jämställdhet i hela häftet. Det är generellt vaga beskrivningar av barn, äldre, slavar och kvinnor 

medan man får starka intryck och bilder av männen. Någon variation vad gäller utseende och 

manlighet ges inte utan det är enbart bilden av krigaren som förmedlas. Även om Hultgren nämner 

bondesamhälle och bönder är det tydligt att vikingen blir ett slags synonym för en skandinavisk 

krigare.    

Här beskrivs trälarna som de lägsta av samhällsklasser. De var slavar som ägaren, vikingen, 

kunde behandla som han ville. Trälen kunde få köpa sin frihet eller möjligtvis få den i gåva av sin 

härskare. Vidare beskrivs det att samtliga trälar skulle ha snaggat hår och enkla vita skjortor och 

alltid vara de som utförde de hårdaste av arbeten. (Hultgren 2013 s.2f) Det står dock ingenstans var 

dessa trälar hämtades. Alltså huruvida trälarna var skandinaver eller om de tillfångatogs från andra 

länder och fraktades upp till Skandinavien. Huruvida trälarna hade dessa snaggade frisyrer låter jag 

vara osagt. Dock kan man ifrågasätta om denna syn på trälar och slavar är sanningsenlig eller om 

det är en efterkonstruktion som samhället har skapat för att det i samhällets ögon ”passar in” på ett 

vikingatida samhälle. 

Barnen beskrivs också i detta häfte, vilket kanske är logiskt då det är en yngre publik som skall 

lockas att läsa och igenkänningsfaktorn är icke att förglömma. Dessa barn delas också upp i tydliga 

stereotypa roller där pojkarna i tidig ålder sattes i lära hos sina fäder, medan flickorna sattes i lära 

hos sina mödrar. De uppgifter pojkarna förväntades lära var exempelvis smyckestillverkning kontra 

flickorna som fick lära sig ta hand om ett hushåll. Här beskrivs att under uppväxtens gång kunde 

barnen få artefakter som visade att de blev äldre och då beskrivs det att pojkarna kunde få vapen. 

(Hultgren 2013 s. 3). Vad flickorna kunde få för motsvarighet beskrivs ej. Även i detta häfte läggs 

fokus på den manliga kulturen och de manliga infallsvinklarna av vikingatiden. Vad gäller de äldre i 

samhället presenteras i häftet att de helt enkelt stannade kvar på gården hos familjen tills de avled 

(Hultgren 2013 s.3) 

Som tidigare nämnt presenteras ett tydligt klassamhälle. Överst i pyramiden återfinns hövdingar 

och kungar. Under dessa jarlar, sedan fria män och under dessa är alltså trälarna. De flesta 

människor skall ha varit fria män. De fria männen beskrivs alltså som bönder som oftast ägde en 

gård med tillhörande mark. Ett hushåll kunde vara mycket stort där den egna familjen ingick 

tillsammans med olika släktingar, trälar och anställda. Hövdingar och kungar härskade över de fria 
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männen och jarlarna var höga ämbetsmän och militära ledare. Någon närmare beskrivning av 

samhällsskikten ges ej (Hultgren 2013 s.2). 

2.3. Historiskt översiktsverk - Sveriges Historia 

I denna genre är avsikten att försöka få reda på vilken bild som förmedlas till de vuxna i vårt 

samhälle som är intresserade av förhistorien. Denna genre angrips med hjälp av det historiska 

översiktsverk ”Sveriges historia” och infallsvinklarna som använts för de andra genrerna. Eftersom 

detta verk är det mest nyutgivna historiska översiktsverk är det en ypperlig fallstudie att undersöka. 

 

Etnicitet 

Vad gäller etnicitet i denna genre så beskriver Harrison att det var långt ifrån alla som reste på 

plundringståg men de som så gjorde kom från hela Skandinavien men senare även från England. På 

så sätt inkluderar Harrison även andra områden utanför Skandinavien i sin diskussion kring 

vikingarnas härkomst. Harrison tillskriver dessutom ingen av dessa ynglingar identiteten som 

viking utan använder istället ordet väring om dessa unga män som begav sig ut på äventyrsresor 

över haven. Väring kan översättas med edsvurna vilket innebär att väringen, soldaten/krigaren, 

svurit härskaren en trohetsed som gav dem deras yrkesbeteckning (Harrison 2009 s.102, 107).   

Utöver engelsmän omnämns inga andra grupper eller människor som kunnat slå följe i 

vikingatågen men detta betyder inte att inga andra gjorde så. Författaren beskriver hur resvägarna 

såg ut för de skandinaver som begav sig ut. Med hjälp av två kartor kan läsaren följa hur 

vikingarnas resor gick i österled på sidan 112 och västerled på sidan 117 (Harrison 2009 s. 112, 117). 

Författaren ger utförliga redogörelser för vikingarnas resor och poängterar att resorna i österled via 

Volga måste gått både över hav och även land. Förmodligen bytte de färdmedel under resans gång 

för att slippa släpa sina båtar från en flod till en annan. Vägen via Volga är inte lika känd som den 

över Dneper. Den sistnämnda har blivit skildrad av bysantinske kejsaren under 900 talet (Harrison 

2009 s.111). V 

Även Harrison försöker förklara termen viking. Det tillskrivs som en komplex term som vi 

kanske aldrig kommer komma helt underfund med. Till skillnad från Lihammer och Lind så skriver 

Harrison att det enbart går att gissa vilken betydelse ordet viking har haft. Han ger tre exempel: 

1. Ordet avser folk från viken. Med viken menas områden och bygderna kring Oslofjorden. 

2. Ordet är en synonym till pirat, fast dessa pirater lurpassar i vikar. 

3. Ordet syftar på köpmän på marknadsplatser och kommer av fornengelskans wik och latinets 

vicus. 

Vilken gissning som är rätt, om ens någon, får vi kanske aldrig, enligt Harrison veta (Harrison 

2009 s.96). 
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Någon mer redogörelse vad gäller geografiska avgränsningar går inte att skönja i litteraturen. 

Författaren fokuserar på kungamakten och uppkomsten av landet Sverige och det kristna införandet. 

Vem som är viking och vad som är typiska karaktärsdrag för en sådan person är inget som betonas i 

texten.   

 

Religion 

Under avsnittet ”Kristendomen” som påbörjas på sidan 135 får läsaren en utförlig redogörelse för 

övergången från förkristen religion till kristendom. Här förklaras att med det nyskapande tänkandet 

att kungen öppet ställde sig bakom en ny religion och införde denna i riket och erkände den kristna 

guden som den enda guden blev samhället allt mer uppdelat. Kungen jämställde sig själv med Gud 

och att gå emot kungen var lika med att gå emot Gud. Detta var något helt nytt som ingen någonsin 

tidigare gjort i de nordiska länderna. Att tidigare stormän låtit döpa sig och be till den nya guden 

vågar Harrison anta men att helt utesluta de gamla gudarna skedde först under decennierna kring 

1000 talet. Harald Blåtand är en av dessa kungar och han lär ha varit så pass medveten om att han 

själv inte kunnat kristna sitt land på egen hand utan lät ta in andliga experter, det vill säga präster. 

Eftersom dessa inte fanns tillgängliga i norden importerades dessa från England och Tyskland 

(Harrison 2009 s.135ff). 

I det arkeologiska materialet yttrar sig kristnandet bland annat i form av runstenar. Harrison 

skriver att runstenarna som restes under denna period uttryckte att ristaren var kristen och detta 

kunde te sig i form av inristade böner och kors på runstenarna. Eftersom detta tycks vara något man 

var stolt över är det kanske inte märkligt att dessa typer av runstenar återfinns vid broar, vadställen, 

gränser eller gårdar då man vill visa vägfarande sin ställning. Budskapet skulle nå ut till så många 

som möjligt och inte hemlighållas (Harrison 2009 s.142).   

Författaren beskriver även teorier kring hur kristnandet av de bygder som inte tillhörde 

kungamakten kan ha gått till. Här påpekar Harrison att detta enbart är gissningar och teorier. Kanske 

lät en storman tvinga alla bönder i byn att låta sig döpas eller så kan kristendomen kollektivt 

anammats under ett storting och i vissa fall kan den förkristna religionens sedvanor leva vidare 

jämsides med kristendomen (Harrison 2009 s.139).   

Dessvärre får läsaren ingen närmre beskrivning av den förkristna religionen som föregår 

kristendomen i de nordiska länderna i detta historiska översiktsverk. Läsaren får kunskap om att 

gudar som Oden, Tor och Freja fanns och att dessa har dyrkats innan och under tiden som 

kristendomen tar över i norden. Det som förmedlas i detta avsnitt i boken är helt enkelt att 

vikingarna konverterade till kristendomen relativt snabbt även om det tog olika lång tid för olika 

platser så anmanades denna religion på grund av kungamaktens starka inflytande. Här tillskrivs de 

religiösa identiteterna som två vitt skilda och även om Harrison nämner i texten att övergången inte 
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skedde över en natt så påpekas inte heller något arkeologiskt material som kunnat förstärka detta 

yttrande. Ingenstans går att läsa om hur artefakterna skiftar från torshammare till kors, alltså åter 

igen den gråzonen mellan förhistorisk religion och kristendom vad gäller artefakter, förekommer 

inte eller beskrivs inte i boken. Inte heller nämns det att vissa delar av befolkningen kan ha valt att 

konvertera till islam trots att de, som tidigare nämnt, reste till arabländerna och handlade med deras 

kulturer och således kunnat förskaffa sig information om deras religioner. 

 

Människosyn 

Författaren är själv kritisk till den bild som samhället har gett vikingen och vikingatiden. Precis i 

början av avsnittet som behandlar vikingatiden presenterar Harrison olika bilder som majoriteten av 

samhället tänker sig stämmer in på viking, vikingatiden och vikingatågen. Där finns djärva krigståg 

till främmande länder, upptäcktsresande som far till Island, Grönland och nordöstra Amerika, fria 

odalbönder som hugger runstenar, bygger broar och bryter bygd samt hedningar som dyrkar Oden, 

Tor och Freja. Inte heller att förglömma är hövdingar och skeppen med drakhuvuden. Författaren 

påpekar också det faktum att i dessa bilder finns nästan inga kvinnor med. Vidare förklarar Harrison 

hur kvinnan sattes på undantag när vikingarnas historia först tillkom på 1800 talet och hur samhället 

valde att lyfta fram manliga kolonisatörer och upptäckare som Erik Röde men inte dess kvinnliga 

motsvarigheter som Gudrid Torbjörnsdotter eller Frejdis Eriksdotter (Harrison 2009 s.95). Här 

beskrivs hur vikingatiden blivit ett av våra mest maskulina tidsbegrepp. Vidare ges en förklaring till 

varför vi i dagens samhälle fortfarande har hornprydda hjälmar till salu i souvenirbutikerna. Svaret 

är enkelt enligt Harrison; vi vill ha dem. Vår fascination för vikingen som en stor och stark härskare 

har inte försvunnit med tiden även om kunskaperna har förändrats och utvecklats (Harrison 2009 

s.97). 

För att ytterligare belysa kvinnornas medverkan under vikingatiden och påvisa att även kvinnor 

haft en viktig roll ägnar författaren ett långt stycke åt Estrid Sigfastsdotter. Denna kvinna kan man 

följa i princip från vaggan till graven och hon var farmor till Jarlabank, en egenutnämnd herre till 

Täby. Estrid kan ha fått sitt namn efter familjens nära band till kungamakten. Estrid gifte sig och 

fick ett barn vid namn Gag som dog och då lät Estrid resa en sten efter detta barn. Längre fram lät 

Estrid resa stenar efter sina två avlidna män vilket tyder på att Estrid hade det gott ställt som kunde 

ha råd att resa flertalet stenar efter nära och kära (Harrison 2009 s.99ff). Här får en kvinna makt och 

högt anseende, dock är det nästan enbart eliten och det högre samhället som författaren valt att 

beskriva. Även om genusdiskussionen försiggår i boken glömmer författaren bort att berätta och 

förmedla fakta om de människor som inte kunde eller hade råd att rista stenar eller drog ut på 

handelsresor och plundringståg. Som läsare får man bilden av ett samhälle där alla, kvinnor som 

män, reste stenar efter varandra när de avlidit av olika anledningar. 
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För att förtydliga att enbart en övre elit porträtteras i boken finns ett helt avsnitt ägnat åt kungar 

och kungamakt under perioden. På sidan 119 och framåt kan man läsa avsnittet som behandlar detta 

och som fått titeln ”Kungar i Norden” (Harrison 2009 s.119). 

Inte någonstans går att läsa om det vardagliga livet, trälar, barn eller äldre. Även om författaren 

belyser behovet av en diskussion angående gender under vikingatiden så ges inte en helhetsbild av 

samhället. I och med att enbart en liten grupp av människor presenteras kan man inte dra några 

större slutsatser kring hur samhället fungerade i det stora hela och hur uppbyggandet av sociala 

strukturer såg ut. Det som förmedlas till läsaren är alltså att kvinnor är viktiga men fokus vad gäller 

studiet kring vikingatiden är ändå plundringstågen, kungamaktens framväxande och de 

handelsresande vikingarna. 

2.4. Tv-serien- Vikings 

Den sista fallstudien är tv-serien ”Vikings”. Det är intressant att undersöka vilken typ av viking och 

vikingatiden som produceras i underhållningssyfte och är minst lika viktig för frågeställningen då 

denna serie är dagsaktuell. Vilka karaktärsdrag som manusförfattarna, regissörerna och 

producenterna tagit fasta på när de skapade serien blir i slutändan de bilder som projiceras på 

allmänheten. Hur de balanserar fiktion med arkeologisk och historisk fakta är också intressant att 

undersöka även om det inte är det primära i denna undersökning som avser behandla de tre 

perspektiven etnicitet, religion och människosyn. 

 

Etnicitet 

Redan från början tillskrivs vikingarna den geografiska identiteten skandinaver. De utgår från 

Skandinavien när de åker på sina plundringståg och de pratar ibland ett språk som skall påminna om 

fornnordiska (Vikings 2013 säsong 1). 

Att andra grupper av människor kan tillskrivas identiteten vikingar är helt uteslutet enligt denna 

serie. Titeln ”Vikings” avslöjar att folket i fokus är just vikingar och inga andra grupper än 

skandinaverna omnämns innehava denna benämning. Till skillnad från övriga fallstudier tas inte 

begreppet ”viking” upp i serien. Inga förklaringar till ordets betydelse ges eller presenteras på något 

sätt. Att plundringstågen är att gå i viking talar man inte heller om utan alla resor som görs är av det 

plundrande slaget, handelsresorna skildras ej. Vikingarnas egen benämning på sig själva 

är ”Norsemen”. Kanske är detta seriens sätt att belysa att vikingarna inte kallade sig själva för 

vikingar utan såg det som en aktion, att gå i viking (Vikings 2013 säsong 1). 

Intressant är att serien tagit fasta på när vikingarna först gav sig ut i västerled. När vi för första 

gången möter vikingarna, som serien handlar om, på tinget berättar jarlen att de åter igen ska bege 

sig i österled för sommarens räder. Ytterligare ett belägg för att serien inte avser behandla 
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vikingarna som handelsmän utan som råbarkade krigare. Jarlen tror nämligen att intet finns att hitta 

i västerled och därför vill han skicka sina krigare, som vikingarna indirekt tolkas som, i österled för 

att fylla på sina skattkistor. Ragnar, seriens hjälte, går inte med på detta utan bygger så sin egen båt 

med hjälp av Floke och beger sig tillsammans med en mindre besättning i västerled och kommer 

slutligen till den Engelska kusten och plundrar Lindisfarne på allt av värde och tar munkarna till 

slavar (Vikings 2013-03-03 säsong 1 episod 1). Själva resvägen beskrivs inte närmre eller visas på 

ett specifikt sätt. De använder namn som Ryssland när de talar om att resa i österled men inga 

närmre preciseringar om vart de åker på sina årliga räder. Inte heller filmas några kartor som kan ge 

en indikation på vilka vägar de har tagit för att komma fram på sina plundringståg (Vikings 2013 -

03-03 säsong 1 episod 1). 

En enda gång omnämns Ragnar som bonde. Även om scener har visats från Ragnars hem 

tidigare har det intrycket av att vikingarnas huvudsakliga sysselsättning är av det plundrande slaget 

snarare än att vikingarna först och främst är bönder. Dessa vikingar kallas även ibland för fria män 

och de äger alla en bit land och har en gård som de brukar. Ändå visas inte den bilden av vikingarna 

och vikingatiden som ett jordbrukarsamhälle upp (Vikings 2013 säsong 1). Det är tydligt att syftet 

med denna serie inte är tänkt att vara i första hand informativ om vikingarna och vikingatiden, utan 

den skall fånga ett intresse i samhället. Här tycks det vara viktigare att i populärkulturen visa upp 

den romantiserade bilden av vikingen som lever kvar sedan 1800 talet då den har större 

genomslagskraft än järnåldersbonden. 

 

Religion 

Det kanske inte är seriens primära fokus men religionen har en framträdande roll. Redan i första 

avsnittets första scen stiftar åskådaren bekantskap med Oden som hämtar krigare till Valhall. När 

människorna pratar om religion pratar de om gudarna och ofta nämns Oden och Tor i samband med 

detta. Det finns dock få tydliga artefakter i form av torshammare och liknande som kan påvisa 

vilken religiös tillhörighet människorna har, men av språket att döma är det den förkristna 

religionen som avser gälla i Skandinavien under denna serie. I det sjätte avsnittet får tittaren en 

glimt av en statyett i trä föreställande Oden (Vikings 2013-03-03 säsong 1 episod 1, 2013-04-07 

säsong 1 episod 6). 

Religionen tolkas som en krigisk religion där ära, berömmelse och rikedom är centrala begrepp.  

Det som framhävs är att en duktig krigare får festa i Valhall med gudarna i evig tid i livet efter detta. 

Gudarna framställs också som mänskliga och levande vilket gör att människorna får något som 

liknar en vänskapsrelation blandad med vördnad och respekt för gudarna (Vikings 3013 säsong 1). 

Kristendomens inträdande i serien sker först när vikingarna plundrar Lindisfarne. Där finns till 

skillnad från i Skandinavien många artefakter tillhörande religionen att skåda. Kalkar, kors, krucifix 
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och biblar är bara några exempel. Munkarna har inte samma relation till sin enda Gud som 

vikingarna har till sina gudar. Här finns inte samma vänskapsrelation och man hyser enbart respekt 

och beundran för Gud. Detta förtydligas ytterligare när munken som Ragnar tillfångatar förklarar att 

alla skatter är gåvor som människorna i de kristna byarna i England skänkt till klostret för att rädda 

sina själar från synd (Vikings 2013-03-10 säsong 1 episod 2). 

Det är ytterst intressant att bevittna kontrasten mellan de båda religionerna. Munken Athelstan 

tycks helt förfärad över vikingarnas förhållande och relation till sina gudar och sättet de behandlar 

slavar och medmänniskor på. Kristendomen beskrivs som en fridfull religion där alla människor 

lever i harmoni. Detta visas i ett samtal mellan Ragnar och munken som blivit hans slav. Ragnar 

frågar hur det kommer sig att alla skatter är helt oskyddade. Athelstan svarar att de inte behövde 

något beskydd innan nordborna kom (Vikings 2013-03-10 säsong 1 episod 2). 

 

Människosyn 

I den första scenen i det allra första avsnittet visas två stora krigare, Ragnar och Rollo. De är 

långhåriga vältränade med blod överallt och runtomkring dem ligger kropparna efter deras offer. 

Stämningen är satt och åskådaren får direkt uppfattningen om att vikingatiden är en krigisk period 

med starka män. En text avslöjar att miljön är från Skandinavien och detta är de båda kämparnas 

hemort (Vikings 2013-03-03 säsong 1 episod 1). 

I en annan scen kan man se att kvinnorna och flickorna fiskar medan Ragnar lär sin son Björn att 

slås med svärd och sköld. En tydlig uppdelning mellan könen beskrivs där de manliga inslagen är i 

fokus. Kvinnorna beskrivs dock inte som hjälplösa. Lagertha, Ragnars fru, får besök av två otäcka 

män som hon utan problem strider emot och vinner över. Kvinnorna är också kämpar och 

krigsdugliga i denna serie. Det som dock är intressant är att alla kvinnor inte tillskrivs denna 

egenskap. I avsnitt tre befinner sig vikingarna och Lagertha i England tillsammans med de andra 

vikingarna på en av deras räder och de saxiska kvinnorna visas upp som hjälplösa när vikingarna 

anfaller och förgriper sig på dem (Vikings 2013-03-17 säsong 1 episod 3). Ytterligare ett exempel på 

den mansdominerade faktorn i serien är när Ragnar och Björn är på väg till Tinget. Inga kvinnor 

fick följa med och på vägen frågar Ragnar Björn ”Vad gör en man?”, varpå Björn svarar ”Han slås 

och beskyddar sin familj”. Fokus läggs helt på den krigiska bilden av vikingen och vikingatiden och 

starka influenser från den stereotypa bilden av vikingarna lever kvar i denna serie (Vikings 2013 

säsong 1). 

Slavarna porträtteras inte mycket mer än när de bär fram mat eller andra saker i serien. De fria 

männen förgriper sig på de kvinnliga slavarna och det tillhör vardagen. Slavarna är klädda i enkla 

klädedräkter och är smutsiga med tovigt hår. Till Ragnars gård förs en av munkarna från Lindisfarne 

och blir satt att arbeta som slav. Även han får den enkla klädedräkten och vallas runt som en hund i 
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koppel. Det tycks som att manusförfattarna och regissören verkligen vill påpeka att slavar hade det 

svårt och var underlägsna i allt. Över slavarna stod de fria männen och detta uttrycks i avsnitt tre 

där Ragnar kallar sina jämlikar för ”fria män”. Över dem sitter jarlen och hierarkin är svår att ändra 

på (Vikings 2013-03-17 säsong 1 episod 3).  Jarlen framställs som en elak och girig människa. 

Munkarna i Lindisfarne framställs som hjälplösa offer när de grymma krigarna från norden 

attackerar och de gör inget motstånd över huvud taget. 

Detta ger en ganska skev bild av samhället där det enbart är den starke som överlever. Även om 

kvinnorna i det vikingatida samhället framställs som starka personligheter är genusperspektivet 

vinklat till att männen är viktigast i samhället. Det är männen som i första hand ger sig ut på 

plundringståg och deras fruar väntar dem på kajen vid återkomsten efter dessa räder (Vikings 2013 

säsong 1). 

3. Resultat & slutsatser 

Inom detta kapitel presenteras de resultat och slutsatser som framkommit i uppsatsen. Här förs även 

en diskussion kring resultaten och nya frågeställningar som hade varit intressanta att undersöka i ett 

annat arbete. Även om samtliga fallstudier har frångått den stereotypa bilden av vikingar med horn 

på hjälmarna är det viktigt att diskutera huruvida de stereotypa bilderna ändå lever kvar i detta 

material och hur detta påverka samhällets bild av vikingarna och vikingatiden. 

3.1. Etnicitet 

Majoriteten av fallstudierna påpekar att vikingarna härstammar från Skandinavien. Harrison tar 

dock upp att några människor även i England kunde gå i viking. Detta blir intressant då ingen av de 

övriga materialen tagit upp denna aspekt att någon annan grupp av människor kan tillskrivas 

identiteten viking utifrån ett agerande och handlande. 

Vilka kriterier krävs för att man skall få tituleras viking? Det är intressant att jämföra de olika 

kriterierna för vem som kan tillskrivas identiteten viking i de olika fallstudierna. I Hultgrens fall är 

det viktigaste kriteriet att personen i fråga är en man från Skandinavien och så tycks även vara fallet 

i utställningen ”Viking”. Harrison och utställningen ”We call them Vikings” poängterar att även 

kvinnor kan gå i viking och således tillskrivas denna identitet. 

Den bild som dock generellt gäller är att det i första hand är Skandinaver som kan tituleras 

vikingar. Då blir följdfrågan direkt, vilka är skandinaverna? Tillräknas även immigranter till denna 

kategori? Ingen av fallstudierna uppmärksammar denna fråga. 

Ytterligare en aspekt inom detta ämne som jag vill poängtera är hur de olika fallstudierna 

poängterar och förmedlar vad som var vikingarnas huvudsakliga sysselsättning. Den bild som 

förmedlas i utställningen ”Viking” stämmer inte överens med den bild som utställningen ”We call 

them Vikings” vill förmedla. I den första går det nästan inte att urskilja några som helst tankar kring 
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att jordbrukande är den huvudsakliga sysselsättningen. Besökaren får endast information om 

vikingen som krigisk och sjöfarande. I den andra utställningen tycks syftet vara att försöka ge en 

motsatt bild. Här försöker museet att pålysa vikingen som i första hand en bonde som vid något 

tillfälle kanske begav sig ut på handels eller plundringsresor. Det är en intressant konflikt mellan 

dessa båda utställningar där en helt klart försöker behålla den romantiserade bilden av vikingen som 

krigare medan den andra vill förmänskliga vikingen och vikingatiden och tvätta bort stämpeln om 

en mer krigisk period i vår förhistoria. 

Även Arcini försöker pålysa hur vikingatiden primärt är ett jordbrukande samhälle med inslag 

av vikingafärder. Hultgren däremot nämner att människorna under vikingatiden var jordbrukare 

men i hans häfte ligger ändå fokus kring i själva plundringstågen. Således ges eleverna en bild av en 

primärt krigisk period präglad av plundringståg och våld. Detta blir en skev bild av det vikingatida 

samhället som överförs till nästa generations forskare. 

Vad gäller serien ”vikings” har de tagit fasta på att framställa en bild av en stark krigare från 

norden. Även om regissören och producenten påvisar att jordbrukande var viktigt får tittaren det 

starka intrycket av att plundring är den primära sysselsättningen för de fria männen. Det är 

intressant att resonera kring hur vikingarna hade framställts om en skandinavisk produktion hade 

skapat serien. Ligger framställningen i hur engelsmän och amerikaner ser på vikingarna och deras 

invasioner eller är det just en efterfrågan i samhället som påverkat den bilden som produceras i 

underhållningssyfte? 

3.2. Religion 

Den bild av religionen som florerar i de olika fallstudierna varierar en aning. Arcinis bok tar inte 

upp religion som en viktig aspekt och således går det inte att poängtera vilken religiös identitet 

vikingarna tillskrivs i denna fallstudie. Min tolkning är ändå att författaren i denna fallstudie syftar 

till en förkristen religion då boken en gång nämner gudarna. Hade det handlat om kristendomen 

hade författaren använt ordet Gud eller guden. 

Samtliga fallstudier accepterar att efter den förkristna religionen övergick samhället till ett kristet 

samfund. Hur denna övergång presenteras är dock olika fallstudierna emellan. Utställningen ”We 

call them Vikings” visar artefakter av både förkristen karaktär och kristna karaktärer. Detta gör att 

besökaren får uppfattningen om en tid där båda religionerna existerat samtida och att övergången 

tagit tid. Utställningen ”Viking” har en annan inställning. Här presenteras kristna artefakterna för 

sig och de förkristna för sig i olika montrar. Här får besökaren istället intrycket av att övergången 

skett snabbt och att hela det skandinaviska samhället accepterat den nya religionen direkt och 

anammat dess traditioner. Hur det kommer sig att två samtida utställningar som har tillgång till 

samma typ av forskning ändå väljer att skildra den på helt olika sätt är intressant. Två olika bilder 
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av samma tidsperiod och fråga kring övergången mellan religionerna framställs på två helt olika sätt. 

Hultgrens diskussion kring religionen är intressant. Stora delar av avsnittet som behandlar 

religion är en genomgång av asatron. Dock finns vissa aspekter som är viktiga att ta fasta på. Till 

skillnad från många av de övriga fallstudierna förklarar Hultgren att vikingarna även kunde 

konvertera till islam. Varför har ingen av de övriga fallstudierna tagit fasta på den teorin? Även om 

majoriteten blev kristna ger denna aspekt ytterligare liv i vikingen och vikingatiden som en mer 

komplex tillvaro vad gäller religion och religiösa identiteter. 

Harrison har samma utgångspunkt som utställningen ”We call them Vikings”, att en period av 

samexisterande har förekommit i övergången från förkristen religion till kristendomen. Författaren 

är av den övertygelsen att vikingarnas övergång till kristendomen skedde på grund av kungamakten 

medan Hultgren presenterar en tanke kring att byteshandeln var hotad och därav lät många vikingar 

döpa sig och bli kristna. Varför dessa två helt olika förhållningssätt till skiftet av religion 

förekommer i de två verken är intressant. Hur kommer det sig att Hultgren, som skriver i 

utbildningssyfte för barn, inte presenterar denna tanke i sitt häfte? Eller varför tar inte Harrison upp 

Hultgrens tankar kring övergången? Här är ett tydligt exempel på att författaren också är färgad av 

sina egna förförståelser och att bilden som förmedlas till dagens samhälle är beroende av vilken bild 

och uppfattning förmedlaren själv har. Historieskrivningen är inte objektiv ur det perspektivet. 

Tv-serien ”vikings” är väldigt tydliga med att asatron är vikingarnas religion. De offrar och 

tillber dessa gudar under serien och att övergå till kristendomen är inget alternativ. Kristendomen 

framställs som en fridfull religion medan vikingarnas religion är krigisk och våldsam. Även här 

ställer jag mig frågande till huruvida framställandet av religionerna hade sett ut om en skandinavisk 

produktion fått möjlighet att producera denna serie. Är det helt enkelt en vilja från 

produktionsteamet att porträttera vikingarna tuffare än vad de i själva verket kanske var? 

3.3. Människosyn 

Vad gäller denna infallsvinkel blir resultatet vad gäller utställningen ”Viking” att utställningen tycks 

leva kvar i 1800 talets romantiserande tankar kring den store starke mannen som drar på 

plundringståg medan kvinnorna är tysta hemmafruar som bär smycken och aldrig tar plats. Denna 

slutsats dras eftersom att majoriteten av utställningen är fokuserad kring skepp, män och 

plundringståg. ”We call them Vikings” ger då en bredare bild av vikingen och vikingatiden. Vad 

gäller kvinnornas ställning i det vikingatida samhället poängterar utställningen att även kvinnor 

kunde ha höga ställningar och var likställda männen. Detta är intressant att poängtera då 

utställningen ”Viking” mer eller mindre bortser från detta faktum. Att två samtida utställningar kan 

ha helt olika fokus och inriktningar är intressant. Åter igen borde båda utställningarna ha tillgång till 

samma typ av forskning och ändå väljer den ena utställningen att stanna kvar i många av de 
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stereotypa bilderna vad gäller genus. 

Båda utställningarna bortser från flertalet sociala grupper som borde finnas i det vikingatida 

samhället. Där barn, äldre och trälar väljs bort får istället män och kvinnor ta plats för diskussion. 

Arcini nämner flertalet sociala grupper då huvudpersonen i hennes bok är ett barn. Här ges en 

bred bild över vilka människor som ingår i samhället och på ett skönlitterärt sätt skildras exempel 

på hur de vikingatida byarna, handelsplatserna och resorna kan ha sett ut. På ett medvetet eller 

omedvetet sätt ges information av det vikingatida samhället och dess invånare och jag ställer mig 

frågande till huruvida en annan författare hade framställt samma saga. Är det Arcinis bakgrund som 

osteolog och arkeolog som gör att en mångfald av människor presenteras? Finns det ett 

underliggande syfte med Arcinis bok, att försöka ändra den stereotypa bilden av vikingar och 

vikingatiden för barn i skönlitterär form?   

Till skillnad från Arcinis medvetna eller omedvetna försök till att ge en helhetsbild över 

vikingatiden, den mänskliga mångfalden och variationen lägger Hultgren fokus vid att vikingarna 

enbart kunde vara män och ger bilden av ett hårt samhälle där den starkaste tar plats. De stora 

skillnaderna mellan könen kan tolkas som en efterklang av 1800 talets bild. Att dessa fortfarande 

lever kvar i skolmiljön blir problematiskt då ny forskning borde få större plats eftersom bilden av att 

den vikingatida mannen är överhuvud är en efterkonstruktion skapad av ett helt annat samhälle i en 

helt annan tid. 

Harrison gör ett intressant uttalande i sin bok. Han påpekar hur samhället valde att lyfta fram 

manliga kolonisatörer och upptäckare som Erik Röde men inte dess kvinnliga motsvarigheter som 

Gudrid Torbjörnsdotter eller Frejdis Eriksdotter. Han poängterar, som tidigare nämnt i arbetet, att 

dessa bilder lever kvar, inte för att vi efterlevande inte vet bättre utan för att vi vill behålla dem. 

Detta skulle i sin tur betyda att forskningen kanske helt enkelt inte är lika intressant som 

föreställningsvärlden. 

Exempel på detta är just tv-serien ”Vikings”.  Denna serie ger en skev och vinklad bild av 

vikingatiden. Då fokus läggs på den krigiska och manliga kulturen går många andra aspekter om 

intet som också är av intresse när det gäller att förmedla en bild av vikingarna och vikingatiden till 

samhället. Det blir dock problematiskt att göra en tv-serie om den inte enbart skall vara informativ. 

Hur skall serien förhålla sig till dramaturgi utan att för den sakens skull skildra felaktiga bilder av 

förhistorien? Frågan om vilket som är bäst, den historiska äktheten i materialet eller tittarsiffrorna 

väcks i denna genre och därav att serien inte i alla lägen kan vara historiskt korrekt. Detta är 

acceptabelt men huruvida bilden av vikingen som en krigisk, överlägsen, arrogant skattletare 

framställs kan diskuteras. På ett informativt men intresseväckande sätt kan andra bilder också 

förmedlas. Kanske säger serien mer om oss i dagens samhälle än om de som låtit producera den? 

Hade folk verkligen tittat på serien om de dramatiska inslagen hade tonats ner? I och med att serien 
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sänds i vårt samhälle får vikingen ett starkare grepp om oss moderna människor och den visar vad 

som fascinerar och fångar vårt intresse vad gäller vikingen och vikingatiden. 

Med dessa tankar leder diskussionen snabbt över i huruvida det är viktigt att förändra och förnya 

bilden samhället har av vikingen och vikingatiden. Kan intresset för denna tidsperiod och dess 

människor avta om forskare och förmedlare försöker leda in diskussionerna kring jordbrukande, 

sociala strukturer inom det egna landet och kanske frångå de vanliga diskussionerna angående 

krigiska plundrande vikingar? 

 

När jag så har granskat mina fallstudier och gått igenom resultaten kan jag konstatera att även 

om de olika generna har ambitioner att förmedla en ny bild av vikingar och vikingatiden når inte 

detta ut till samhället i majoriteten av dessa fallstudier. Fortfarande prioriteras de vikingatida 

räderna istället för det vardagliga livet och långt ifrån alla grupper i samhällets alla skikt visas upp. 

Detta medför att endast en liten del av samhället presenteras och en skev bild av vikingatiden 

projiceras till allmänheten. Vad som skall till för att förändra detta är svårt att säga. Vi som 

förmedlare av historien måste försöka hitta nya infallsvinklar och sätt att förmedla en lika 

spännande och intresseväckande version av vikingen och vikingatiden utan betoning på den krigiska, 

manliga kulturen. För att konkurrera ut 1800 talets bild som fortfarande har ett tydligt grepp om vårt 

samhälle idag kanske svaret ligger i att fler böcker som ”Vikingarna visar tänderna” skrivs där 

äventyr blandas med fakta. Eller kanske det behövs fler serier i stil med ”Vikings” där man tonar 

ner de krigiska inslagen. Helt klart är att vi nog aldrig kommer bli helt kvitt den hornprydda 

vikingen som blivit en slags symbol för vår förhistoria och vikingatiden. 

4. Sammanfattning 

I denna uppsats ställs frågan hur framställs vikingen och vikingatiden idag? Med hjälp av sex olika 

fallstudier granskas och kritiseras den bild som florerar i dagens samhälle utifrån de tre olika 

perspektiven etnicitet, religion och människosyn. De olika fallstudierna är indelade i de fyra 

genrerna Utställningar, Böcker för barn och ungdomar, Historiskt översiktsverk samt tv-

serien ”Vikings”. 

Metoden som användes i denna studie var som redan presenterats fallstudien som metod. Detta 

bidrog till att ett selektivt urval av källmaterial gjordes där författaren valde att avgränsa sina källor 

till enbart några få som alla var skrivna eller producerade på 2000 talet. 

Utställningarna som granskades var ”We call them Vikings” samt ”Viking”. Skillnaderna mellan 

dessa båda utställningarna visade sig vara stora då den första utställningen lade stor vikt vid att 

försöka ge en bild av ett mångfacetterat samhälle och försöka sudda ut den stereotypa bilden av 

vikingen och vikingatiden. Till stor del lyckades detta då mycket ny fakta och information 
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förmedlas till besökaren som får intrycket av att vikingatiden var ett jordbrukarsamhälle där både 

män och kvinnor får ta plats. 

Den andra utställningens fokus ligger kring skeppsbyggande och plundrande. Här påvisas en 

tydligt mansdominerade kultur upp och besökaren får känslan av att träda in i en skattkammare. 

Nästan inget material eller information går att få om det vardagliga utan de övernaturliga, rika och 

majestätiska föremålen får ta den största platsen i denna utställning. 

De böcker för barn och ungdomar som användes i detta arbete var ”Vikingarna visar tänderna” 

skriven av Caroline Arcini samt ”Vikingatiden” ett sammanfattande häfte av Johan Hultgren. Dessa 

två skilde sig avsevärt mycket. Först och främst är Arcinis bok avsedd att vara en skönlitterär bok 

medan Hultgrens häfte användes i undervisningssyfte under höstterminen 2013. Den bild som 

Arcinis bok förmedlar är enligt min egen tolkning att vikingarna primär är jordbrukare där 

tillfälliga färder över haven förekom, ömsom i viking och ömsom i handel. Vikingarna framställs 

som starka människor som andra hade respekt för men deras samhälle byggde på att samtliga 

medborgare hjälptes åt och en mångfald av många olika typer av människor presenteras. 

Hultgrens häfte förmedlar en bild av vikingatiden som en våldsam tidsperiod och att även om 

jordbruk förekom var den huvudsakliga sysselsättningen plundring. Endast män var vikingar och 

det är dessa som får mest publicitet i häftet. Bilden som förmedlas till nästa generation är alltså 

samma typ av bild som 1800 talet lärde ut att männen är starka och mäktiga medan kvinnorna inte 

tar någon plats och sköter om hemmet. 

I fallstudien historiskt översiktsverk undersöktes verket ”Sveriges historia 600-1350” skriven av 

Dick Harrison. Ett avsnitt i denna bok var avsatt för vikingar och vikingatiden. Det huvudsakliga 

temat inom detta avsnitt var framväxten av kungamakten i Sverige och således behandlades enbart 

en övre elit och den så kallade ”vanliga” människan blev inte uppmärksammad. Dock 

uppmärksammar Harrison problemet med bilden från 1800 talet där kvinnor inte får någon plats i 

historien och påpekar att flertalet kvinnor också kunde gå i viking men att dessa blivit bortvalda när 

historieskrivningen skedde. Här görs ett försök till att uppmärksamma genusdebatten men någon 

mer utläggning ges ej. Den bilden läsaren får med sig är att bilden måste förändras men ändå läggs 

fokus på en övre elit där andra sociala grupper väljs bort och en bred bild över vikingatiden kan 

inte förmedlas. 

Den sista fallstudien var tv-serien ”Vikings”. Det var intressant att undersöka vilken bild som 

framställdes och förmedlades i underhållningssyfte. Det som kunde skönjas var att en bild av 

krigiska, arroganta och starka vikingar framställdes. Det blir problematiskt att försöka producera en 

serie som inte enbart skall vara informativ men samtidigt försöka behålla den så historiskt korrekt 

som möjligt. Dramaturgin bidrog säkerligen till många av valen som gjordes i framställningen av 

vikingarna. Även om serien ibland visar sekvenser från ett jordbrukande samhälle ligger fokus ändå 
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vid den starke krigaren och plundringstågen i västerled. Kanske säger serien mer om regissören och 

producenten som gjort dessa val eller kanske säger serien något om oss som tittar. Uppenbarligen 

väcker denna hårda bild av vikingen vårt intresse och lockar oss till att vilja se mer.   

Slutligen kan jag konstatera att den bild av vikingen som framställs idag är på väg att förändras. 

De olika genrerna försöker förändra den stereotypa bilden som fortfarande lever kvar i dagens 

samhälle. Resultatet av undersökningen visade att informationen finns, det svåra är att vi tycks vilja 

ha kvar bilden av den starke vikingen istället för bilden om de jordbrukande människor som ibland 

reste över haven för handel eller plundring. Kanske behövs fler skönlitterära verk som blandar 

fakta med fantasi eller serier i likhet med ”Vikings” där en nedtonad version av den krigiska 

vikingen framställs. 
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