
      
 

Korsettkriget – om 
modeslaveri och kvinnokamp 
vid förra sekelskiftet               

 
 
 
 
 
 
 
 

en utvärdering  
av Kristina Fröberg och Maria Elisson, avdelningen för 
Kommunikation och Samverkan 

 



 
 
 

 

1 

 

Innehållsförteckning 
1. Bakgrund/syfte .............................................................................................. 2 

2. Startskede september / oktober 2018 ............................................................ 2 

3. Förberedelser ................................................................................................ 2 

4. Den fysiska utställningen ............................................................................... 3 

5. Den digitala utställningen............................................................................... 4 

6. Samarbete skolan – pedagogiskt material ..................................................... 4 

7. Samtarbete skolan – gymnasieföreläsning .................................................... 5 

8. Publika arrangemang runt utställningen ......................................................... 5 

8.1 Invigningen .............................................................................................. 5 

8.2 Samarbete med Musikhögskolan - konsert .............................................. 5 

8.3 Övriga arrangemang ................................................................................ 5 

9. Resultat / effekt ............................................................................................. 6 

9.1 Media ...................................................................................................... 6 

9.2 Digitala utställningen ............................................................................... 7 

9.3 Samarbete pedagogiskt material, kommentar .......................................... 7 

9.3 Samarbete gymnasieföreläsning ............................................................. 7 

9.4 Samarbete med Musikhögskolan, kommentar ......................................... 7 

9.5 Besökare på publika arrangemang .......................................................... 8 

9.6 Gästboken ............................................................................................... 8 

9.7 Henric Bagerius - Erfarenheter av arbetet utställningen Korsettkriget ...... 8 

9.8 För framtiden ........................................................................................... 9 

10 Epilog ................................................................................................................. 9 

11. Bilagor ............................................................................................................. 10 

11.1 Bilaga 1 Kommunikationsplan .............................................................. 10 

11.2 Bilaga 2 Aktivitetsplan .......................................................................... 12 

11.3 Bilaga 3 Bilder från utställningen ......................................................... 13 

11.4 Bilaga 4 Rapport media ....................................................................... 20 

11.5 Bilaga 5 Kommentarer från gästboken ................................................. 23 

 

  



 
 
 

 

2 

 

1. Bakgrund/syfte 
I Kommunikation och samverkansavdelningens verksamhetsplan för 2019-2021 finns beslut om att 
Populärvetenskap & Bildning, numera Forkningssamverkan, ska genomföra en pilot i form av en 
forskningsutställning samt olika publika arrangemang runt denna utställning. Forskningsutställningar 
är ett sätt att utveckla populärvetenskapen och på ett nytt sätt nå ut med forskningen vid Örebro 
universitet. 

Av fler skäl föll valet på historikern Henric Bagerius forskning om en okänd del av den svenska 
kvinnorörelsen, nämligen dräktreformrörelsen. Ett skäl är att ämnet är aktuellt då det är 100 år sedan 
som beslut i riksdagen om kvinnlig rösträtt togs. Ett stort intresse finns i samhället för de här frågorna 
och Henric Bagerius har också ett eget perspektiv på kvinnorörelsens historia i Sverige. Ett annat skäl 
är att Henric Bagerius gav ut en bok under våren 2019 som kunde fungera som stöd i utformandet av 
utställningen Korsettkriget – modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet. Dessutom hade 
Henric Bagerius sedan november 2017 en blogg på Nerikes Allehanda och ett 20-tal andra 
tidningssajter inom Mittmediakoncernen, ett samarbete med forskningskommunikatörerna vid Örebro 
universitet. Ytterligare skäl var att det var lätt att se hur utställningen skulle kunna gestaltas. En 
projektgrupp tillsattes.  

 

2. Startskede september / oktober 2018  
I projektgruppen fanns idéer om utformningen av utställningen redan från början. Ur ett 
tillgänglighets- och demokratiperspektiv, dvs möjliggöra besök för dem som inte kunde ta sig till 
lokalen, planerades det förutom en fysisk utställning också en digital del. Delarna skulle både kunna 
stå för sig själva och komplettera varandra. Den fysiska utställningen skulle bestå av dräkter, korsetter, 
föremål, bilder och kortare texter. Den digitala delen, som skulle ha en egen sida på oru.se, skulle 
innehålla ytterligare bilder, fördjupande texter och filmer. 

Idén var att tyngdpunkten skulle vara på historien men också att det skulle finnas en koppling till 
nutiden – vad modeslaveri är idag. Utställningsmaterialet skulle bestå i filmer, bilder, texter och 
kläder. Det fanns också förslag på samarbetspartners, bland annat Örebro läns museum (ÖLM), 
Länsteatern Örebro och Nerikes Allehanda. Projektgruppen hade också idéer om att förstärka 
utställningen med olika publika arrangemang.  

Projektledaren tog kontakt med ÖLM och i ett möte med enhetschefen för Kunskap och publik visade 
det sig att de var öppna för ett samarbete. Dock fanns det många villkor som Örebro universitet 
behövde förhålla sig till. Bland annat fanns det ett stort behov av säkerhet i form av försäkringar och 
montrar för att skydda ÖLMs föremål som har ett stort historiskt värde. Ett betydande arbete från 
ÖLMs personal var också aktuellt för att bygga montrar, sy egna dockor etc. ÖLM behövde täcka sina 
kostnader genom Örebro universitet för att delta i projektet men budgeten räckte inte till för den här 
typen av samarbete. Projektgruppen behövde tänka om med avseende på samarbete med ÖLM och 
bestämde sig alltså för att genomföra utställningen på egen hand.  

 

3. Förberedelser 
För att få en tilltalande utställning där föremål och kläder kunde exponeras på ett bra sätt inleddes ett 
förberedande arbete med Campusavdelningen. Det behövdes en bättre belysning i hallen då det 
tidigare endast fanns allmänbelysning i taket. Punktbelysning beställdes och installerades. Åtgärden 
kommer att, oavsett vad som visas, höja nivån på lokalen. Vidare behövde hallen målas om och även 
detta ombesörjdes av Campusavdelningen.  
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Lämpliga podier för att visa upp utställningen på ett bra sätt, måttbeställdes hos en snickare och 
målades i samma färg som väggarna. Vidare inköptes informationsställ för utställningstexterna i den 
fysiska utställningen in.  

En kommunikations- (bil 1) och en aktivitetsplan (bil 2) genomfördes.  

 

4. Den fysiska utställningen 
Då det var frågan om en i första hand historisk utställning behövdes kläder och föremål som krävde en 
hel del efterforskning. De kläder, dräkter/klänningar och korsetter, som har använts hyrdes och syddes 
upp på beställning av tre olika sömmerskor. Föremålen har inköpts hos olika antikhandlare, loppisar 
och auktionssidor men också via Blocket, Tradera m fl. Vissa av föremålen har kunna köpas nya t ex 
på Bauhaus och vissa har lånats från Institutionen för hälsovetenskaper. 

Bilder införskaffades från till exempel Kungliga biblioteket (KB), Institut Mittag-Leffler och 
Wikimedia. Skyltar med tryck på så kallad kapaskiva med dels texter dels bilder har iordningställts. 
Texter till informationsställen som omfattade ca 1000 tecken (A4) skrevs. Dessutom beställdes 
vinylskyltar att fästas direkt på väggen av Skyltprodukter. Skyltarna var utformade som rubriker för de 
olika scener som utställningen bestod av. 

Utställningen inleder med en text Korsettkriget för att besökaren ska få en bakgrund till det som visas. 
Det finns också en avslutande text där besökaren kan ta med sig en fundering om hur det ser ut idag: 

”Skiljer sig egentligen dagens kroppsideal så mycket från det sena 1800-talets? Visar inte 
gymkedjornas erbjudanden om kroppsskulpterande träningspass och plastikkirurgernas metoder för 
fettfrysning att det också idag finns många kvinnor som är beredda att forma kroppen? Utbudet av 
bodies, leggings och powershorts har samma syfte. Nutidens snörliv sitter innanför 
skinnet: muskelkorsetten.” 

I övrigt består utställningen av olika ”scener”:  

1. Sex kvinnor som fick nog. Här visas porträtt av de kvinnor som varit framträdande i 
dräktreformrörelsen. 

2. Från insnörd till frigjord. En i kronologisk ordning utveckling av hur kvinnans 
dräkter/klänningar förändrades mellan 1885 och 1917 i form av riktiga kläder. 

3. Dräktreformrörelsen. En stor bild på två kvinnor varav en är klädd i en galatoalett och en i en 
reformdräkt. Här belyses utvecklingen av klädedräkten på ett tydligt sätt. 

4. Utmanande och respektabel. Ett sovrum med bland annat toalettbord, nipper, vikskärm och en 
korsett. Korsetten är så kallad ”timglasformad”. 

5. Skadlig och hälsosam. En läkarmottagning med bland annat skrivbord, stetoskop, recept och 
ett så kallat reformliv.  

6. Föråldrad och modern. En affärslokal med disk, kassaapparat, och en så kallad ”s-formad” 
korsett.  

Tre av scenerna har alltså ordpar som rubriker. Det var nämligen inte entydigt huruvida korsetten var 
utmanande. Den sågs också som nödvändig för en anständig kvinna. Den var heller inte otvetydigt 
skadlig, vissa ansåg att den främjade kvinnors hälsa genom att den höll uppe överkroppen och på så 
vis underlättade blodflödet till hjärnan. Korsetten var också både föråldrad och modern, många ansåg 
den vara ett modets tortyrredskap. Men med industrialismens genombrott kunde varor tillverkas och 
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säljas i större kvantiteter och – till lägre priser än tidigare. Bland de massproducerade artiklar som blev 
omåttligt populära mot seklet slut fanns korsetten. Bilder från utställningens olika scener: (bil 3) 

 

5. Den digitala utställningen 
De som besökte den fysiska utställningen kunde via kortadresser eller qr-koder i utställningshallen 
komma vidare till den digitala delen av utställningen som har fått en egen sida på oru.se. Men den 
egna sidan på oru.se står också för sig själv. Sidans disposition är en huvudsida med undersidor 
uppkallade efter rubrikerna i den fysiska utställningen. Alla sidor har en kortadress som det antingen 
går att komma till direkt eller klicka sig fram till via huvudsidan.  

Huvudsidan, med kortadress: www.oru.se/korsettkriget, har en övergripande text som beskriver vad 
utställningen handlar om i stora drag. Här finns också länkar till undersidorna och beskrivning och 
länkar till de olika arrangemang som ordnats med anledning av utställningen.  

För var och en av undersidorna ”Från insnörd till frigjord”, ”Utmanande och respektabel”, ”Skadlig 
och hälsosam och ”Förlegad och modern” producerades en film, vilka inleder dessa undersidor. 

I den första filmen finns en catwalk där tre modeller tar på sig dräkter/klänningar från utställningen. 
Var och en visar upp sitt klädesplagg som kommenteras av Henric Bagerius. 

Den andra filmen produceras hos korsettmakaren Karin Lahger i Stockholm. Här är det Henric själv 
som blir snörd i korsett av Karin Lahger.  

Film nummer tre består av en mätning av fysisk kapacitet med och utan korsett. Det är Henric 
Bagerius som får utföra olika former av träning hos forskaren Mattias Folkesson vid Örebro 
universitet. 

Den fjärde filmen är gjord hos Twilfit i Örebro och en av deras anställda, Emma Erixon, blir 
intervjuad av Henric Bagerius. 

Förutom för undersidorna ”Korsettkriget” och ”Korsettkriget – och sen då?” finns en fördjupande text 
som kompletteras med historiska bilder av olika slag. Det kan till exempel vara porträtt på personerna 
som beskrivs eller bilder på korsetter och dräkter.  

För att ytterligare öka tillgängligheten för utställningen beslutades att Henric Bagerius skulle läsa in 
alla texter och att dessa sedan skulle publiceras. Dessa texter går att nå via en liten spelare på varje 
undersida. 

Det finns också en sida med litteraturtips för den som vill fördjupa sina kunskaper och ta sig vidare in 
i den historiska forskningen. 

 

6. Samarbete skolan – pedagogiskt material 
Ett pedagogiskt upplägg tillsammans med två lärare från grundskolan årskurs 7-9 och gymnasiet 
planerades också efter hand. Lotta Berndtson och Åsa Holmström ingår båda i universitets didaktiska 
nätverk för regionens historielärare. Idén var att utställningens skulle kunna fungera som ett 
hjälpmedel i historieundervisningen. På sidan finns det centrala innehållet i historia i årskurs 7–9 och 
gymnasieskolan till vilket de pedagogiska uppläggen anknyter.  Materialet finns att nå via 
www.oru.se/korsettkriget/skolan.  

http://www.oru.se/korsettkriget
http://www.oru.se/korsettkriget/skolan
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7. Samtarbete skolan – gymnasieföreläsning 
En förfrågan från läraren Anders Hagsten kom under hösten. Han undrade om det skulle vara möjligt 
att Henric höll en föreläsning för några av kurserna från Karolinska skolan. Eftersom en av tankarna 
med utställningen var att rikta sig till gymnasieskolan var det naturligt att arrangera ett speciellt 
tillfälle för dem. En föreläsning för elever från sex olika kurser genomfördes den 26 november. 
Eleverna besökte efteråt utställningen.  

 

8. Publika arrangemang runt utställningen 
I enlighet med verksamhetsplanen genomfördes också olika publika arrangemang för att förstärka 
utställningen Korsettkriget. Planen var att det skulle hända någonting med jämna mellanrum under 
utställningens gång. 

8.1 Invigningen 
En blandad publik med forskare, övriga anställda på Örebro universitet, studenter, politiker och andra 
intresserade besökte invigningen den 24 september. Invigningstal hölls av projektledaren och Henric 
Bagerius. En kvartett från Musikhögskolan spelade musik av Valborg Aulin (1860-1928), en 
tonsättare med Örebroanknytning. Mats Jansson som är lektor vid Musikhögskolan presenterade 
musiken och kvartetten samt berättade om konserten som skulle ges inom projektet Korsettkriget (se 
7.2 Samarbete med Musikhögskolan). Arrangemanget verkade vara uppskattat av många. 

8.2 Samarbete med Musikhögskolan - konsert 
Redan i inledningen av projektet fördes samtal i gruppen om en konsert som skulle knyta an till 
utställningen. Projektledaren tog kontakt med Musikhögskolan med en förfrågan om de var 
intresserade av ett samarbete vilket de var. I ett möte med Mats Jansson som är lektor vid 
Musikhögskolan beslutades det att studenter från den konstnärliga kandidatutbildningen i 
kammarmusik skulle göra en konsert med vokal och instrumental kammarmusik komponerad av 
kvinnliga tonsättare under senare hälften av 1800-talet och första hälften av 1900-talet.  

8.3 Övriga arrangemang 
Den 9 oktober höll Henric Bagerius en offentlig föreläsning ”Korsettkriget – modeslaveri och 
kvinnokamp vid förra sekelskiftet”.  

Henric Bagerius föreläste också för UFC, universitetssjukvårdens forskningscentrum, den 20 
november. 

Ett forskarsamtal hölls, den 28 november, i samarbete med HUMTANK ”Samtal om kroppar i 
kläder, förr och nu”. Följande forskare deltog: Marie Gelang, docent i retorik (Örebro universitet); 
Peter Andersson, docent i historia (Örebro universitet); Leif Runefeldt (professor i idéhistoria vid 
Södertörns högskola). Henric Bagerius var samtalsledare.  

Olika visningar för nationellt nätverk, KIMHUB (3 oktober), historielärarnätverket inom 
samhällsdidaktiskt nätverk (15 oktober), UFC universitetssjukvårdens forskningscentrum (20 
november), PRO (25 november) och Svensk biblioteksförening (28 november) genomfördes där 
Henric Bagerius berättade om utställningen. 
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9. Resultat / effekt 
Henric Bagerius har fått stort genomslag i media med både sin bok och utställningen men han har 
också synts i många andra olika sammanhang. I webanalysverktyget Google Analytics går det att se 
hur intresset för den digitala utställningen varit, här går det att se antal besökare både på huvudsida 
och undersidor. 

Olika samarbeten till exempel med historielärare om ett pedagogiskt material, Musikhögskolan om en 
konsert och en föreläsning speciellt riktad till några av klasserna på Karolinska skolan har också visat 
sig vara en framgångsfaktor. Dessutom har de olika publika arrangemangen haft en hel del besökare.  

En gästbok som har legat i utställningshallen visar många uppskattande kommentarer. Slutligen 
uttrycker Henric Bagerius själv sin förtjusning i den möjlighet som utställningen erbjudit för att få ut 
hans historiska forskning till en bredare allmänhet. 

9.1 Media 
Nedan finns exempel på traditionella media som explicit nämnt utställningen Korsettkriget i t ex 
intervjuer med Henric Bagerius. 

– Nerikes Allehanda, www.na.se/artikel/korsettkriget-bloggen-blir-en-utstallning-pa-universitetet 

Sista inlägget på bloggen kommer på dagen 100 år efter beslutet att ge svenska kvinnor rösträtt. Men 
till hösten är Korsettkriget tillbaka – som utställning på Örebro universitet. 

– Dagens Nyheter Insidan, www.dn.se/insidan/kampen-mot-korsetten-skulle-befria-kvinnorna/ 

En ny utställning vid Örebro universitet uppmärksammar en okänd del av den tidiga svenska 
kvinnorörelsen. Utställningen har fått namnet ”Korsettkriget – modeslaveri och kvinnokamp vid förra 
sekelskiftet”. Den invigs den 24 september och bygger på Henric Bagerius forskning samt den bok 
som han gav ut i våras. Bland annat kommer klänningar och korsetter som visar klädedräktens 
utveckling att visas.   

– Aftonbladet, www.pressreader.com/sweden/sondag-aftonbladet/20190915/282441350784456 

Plagget var omdiskuterat och kontroversiellt redan under sin storhetstid, säger historikern Henric 
Bagerius, författare till boken Korsettkriget som i höst blir en utställning på Örebro universitet med 
start den 24 september. 

– SVT-play Forum, 2:49:00 in i sändningen, www.svtplay.se/video/22224973/forum/forum-10-jun-
09-00?start=auto&tab=2019 

Du ska dessutom göra en utställning… 

– TV4 Malou efter 10, www.tv4.se/efter-tio/klipp/korsetten-har-flyttat-in-under-skinnet-nu-man-ska-
tr%C3%A4na-magen-12505598 

Man kan se den som utställning också……… 

En utförlig rapport över exponering i media framtagen i medieanalysverktyget Retriever med 
tidsperioden 190101-191231 (bil 4). Denna rapport har kompletterats med några punkter. 

 

Med anledning av bok och utställning har Henric Bagerius också synts i andra sammanhang.  

- Han invigningstalade för utställningen ”Gertrud och kvinnosaken – om kampen för kvinnans rösträtt 
i Sverige” den 25 maj på Ottilia Adelborgsmuseet  

- Den 28 augusti samtalade han med Moa Svan på Historiska museet.  

http://www.na.se/artikel/korsettkriget-bloggen-blir-en-utstallning-pa-universitetet
http://www.dn.se/insidan/kampen-mot-korsetten-skulle-befria-kvinnorna/
http://www.pressreader.com/sweden/sondag-aftonbladet/20190915/282441350784456
http://www.svtplay.se/video/22224973/forum/forum-10-jun-09-00?start=auto&tab=2019
http://www.svtplay.se/video/22224973/forum/forum-10-jun-09-00?start=auto&tab=2019
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/korsetten-har-flyttat-in-under-skinnet-nu-man-ska-tr%C3%A4na-magen-12505598
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/korsetten-har-flyttat-in-under-skinnet-nu-man-ska-tr%C3%A4na-magen-12505598
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- Under Bok&Bibliotek i september medverkade han i ett seminarium ”Korsettkrig och kvinnokamp”, 
ett samtal på ”Se människanscenen” och höll en presentation ”Korsettkrig i arkiv och på museer”.  

9.2 Digitala utställningen  
Huvudsidan för den digitala utställningen har mellan 23 september och 20 december haft 1938 besök. 
De filmer som har publicerats på de olika undersidorna har lagts upp på Youtube där det går att se hur 
många gånger någon tittat på filmerna. Antalet gånger någon tittat är sammantaget ca 1000 fram till 
den 17 december. En film med en översikt över hela utställningen lades upp på Facebook och har fått 
2 900 visningar.  

9.3 Samarbete pedagogiskt material, kommentar 
Åsa Holmström: ”I förrgår var jag med min klass åk 9 och såg utställningen. Vi följde planeringen för 
elevguidning. Det fungerade bra tycker jag. Jag tror att eleverna lärde sig en del nytt, men fick också 
användning för kunskaper i historia de redan hade. Tack för bra utställning.” 

”Detta är en mycket bra form av samarbete tycker jag!” 

9.3 Samarbete gymnasieföreläsning 
Anders Hagsten: ”Föreläsningen var mycket uppskattad av våra elever och lärare. Henric illustrerade 
sin forskning väldigt tydligt med klädsel och kopplingar till nutiden. Utställningen bidrog till en 
fördjupad förståelse och det ökar givetvis förutsättningarna för lärande när man själv kan prova de 
plagg som man pratar om. 

I klasserna följdes föreläsningen med en allmän diskussion om innehållet och mer preciserat om 
kopplingarna till nuet samt kring hur det går till när vi skriver vår historia/vilka perspektiv vi 
har/tar/får. Är det aktör eller struktur som påverkar mest? 

Vi är mycket tacksamma för att vi fick denna möjlighet!” 

9.4 Samarbete med Musikhögskolan, kommentar 
Mats Jansson: ”Vår medverkan i "Korsettkriget" har upplevts som mycket positiv från både mig och 
av studenterna på det konstnärliga kandidatprogrammet, inriktning Kammarmusik. Att få finnas med i 
ett större sammanhang och att vara med på ett tidigt stadium i planeringen har känts väldigt bra. 

Studenterna uppskattade chansen att, på ett annat sätt än de vanligen upplever, göra konserten 
"tillsammans". Sedan var det ju fantastiskt med en så stor publik och många som inte brukar komma 
på våra konserter. 

Jag är också glad att vi, Musikhögskolan, fått vara med på ett djupare sätt i planering och 
genomförande och inte endast bli tillfrågade att "förgylla" en tillställning, vilket givetvis också ska få 
vara ibland.” 
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9.5 Besökare på publika arrangemang 
Följande tabell visar publiktillströmningen vid de olika tillfällena: 

Invigning 100 besökare 

Konsert 80 besökare 

Föreläsning för gymnasieskolan (Karolinska 
skolan) 

130 besökare 

Offentlig föreläsning 70 besökare 

Föreläsning för UFC 20 besökare 

Panelsamtal 35 besökare 

Visningar av utställningen 73 besökare 
 

9.6 Gästboken  
Det har legat en gästbok i utställningshallen där det har skrivits flitigt. Många är rösterna som är 
positiva till det här initiativet. Flera olika grupper av skolklasser från både grundskolor och 
folkhögskolor har varit på besök. Socionomprogrammet från Örebro universitet är ytterligare ett 
exempel men också en förskola. Flera personer från andra lärosäten bland annat från Malmö, som tar 
med sig inspiration hem till deras ”Forskarnas Galleri”. (bil 5) 

9.7 Henric Bagerius - Erfarenheter av arbetet utställningen Korsettkriget  
”För mig som historiker har arbetet med utställningen erbjudit fantastiska möjligheter att få ut min 
historiska forskning till en bredare allmänhet. Det har varit en förmån att tillsammans med en nyfiken, 
kreativ och lyhörd projektgrupp arbeta med att visualisera en historisk förändringsprocess, ta fram 
klädesplagg och föremål som skapar en känsla hos besökarna för tiden runt förra sekelskiftet och 
skriva texter som skapar länkar mellan dåtid och nutid och tvingar besökarna att reflektera över 
relationen mellan kvinna, kropp och kläder idag.  

Det har varit särskilt stimulerande att få arbeta fram lösningar som kan göra utställning hållbar över 
tid: att digitalisera innehållet så att det blir tillgängligt för lång tid framöver och att i den processen 
utnyttja bilder, ljud och video för att levandegöra forskningen och relatera den till vår samtid.  

Även samarbetet med ämneslärare i historia i grundskolan och på gymnasiet runt ett pedagogiskt 
upplägg för undervisning i skolämnet historia har gett projekt ytterligare en dimension.  

På det hela taget har det varit oerhört stimulerande att arbeta med utställningen som ett helt koncept; 
med en bok som utgångspunkt och kringaktiviteter som föreläsningar, panelsamtal och gruppvisningar 
har vi lyckats skapa medial uppmärksamhet i TV, radio och tidningar och dessutom fått ett nationellt 
museum att ta över utställningen. Det känns verkligen som en bedrift och visar också på potentialen 
hos roliga och välgjorda forskningsutställningar.” 
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9.8 För framtiden 
I Korsettkriget har vi gasat på i obruten terräng. Under resan har vi lärt oss massor som kan komma till 
nytta för framtida utställningar. Det vi har gjort är att visa forskning vid Örebro universitet på ett nytt 
sätt. 

Några saker vill vi särskilt lyfta fram: 

• Form och omfattning måste givetvis anpassas till vad vi önskar lyfta fram 

• Filmer, bilder och fördjupande texter i den digitala utställningen gjorde det möjligt att 
publikanpassa den fysiska utställningen. Med publikanpassa menar vi bland annat korta 
kärnfulla texter.  

• Den digitala utställningen har ett egenvärde – den finns kvar och står för sig själv. Alltså 
hållbar! 

• Vi är övertygade om att det finns annan forskning på Örebro universitetet som passar för att 
gestaltas i en fysisk utställning. 

• Vi har visat att det går att hitta nya samarbeten både internt och externt. 

• Vi är särskilt nöjda med samarbetet med skolan. Vi har visat upp forskningen på Örebro 
universitet för elever både på högstadiet och i gymnasieskolan. En forskningsutställning var 
något helt nytt för Örebro universitet. Vår utgångspunkt var att prova ett nytt sätt att nå ut med 
vår forskning, vi hade alltså ingen mall att gå efter. Vi gick in i arbetet med öppet sinne och 
inställningen att testa gränser åt olika håll. 

Några ledord blev ”upplevelse på plats”, ”tillgänglighet”, ”hållbarhet” och ”dokumentation”. 

Vi har prövat oss fram och medvetet arbetat brett, ett arbetssätt som har tagit tid av flera orsaker. Den 
investerade tiden resulterade i själva utställningen, men också i att vi nu har ett arbetssätt 
dokumenterat som kan användas för liknanden projekt, men då betydligt mer tidseffektivt. 

Vår bedömning är att vi kan använda erfarenheterna från arbetet med Korsettkriget för framtida 
forskningsutställningar. Det betyder inte att arbetet med nästa ställningar ska gå till på samma sätt. Vi 
vet nu redan från början vilka delar som bör ingå, eller vilka delar som man kan avstå ifrån. Kort sagt: 
arbetet med Korsettkriget har varit en investering för framtiden. 

Samverkan: Den tänkta samverkan med Örebro Läns Museum  blev inte av (se 2. Startskede 
september/oktober 2018).  För att få tillgång till kläder valde projektgruppen istället att samarbeta med 
olika privata företag. Karin Lahger på Viola Lahger Stockholm sydde upp korsetter, Madeleine 
Eriksson,  La Belle Epoque Design och Åsa Petersson, Fashion Through Herstory, sydde dräkter och 
en klänning. Madeleine Eriksson är aktiv inom ”Svenska 1800-talssällskapet”. 

 

10 Epilog 
En ny möjlighet till samverkan har blivit aktuell. Kvinnohistoriska muséet i Umeå, 
https://www.kvinnohistoriskt.se, kommer att visa utställningen Korsettkriget under perioden oktober 
2020-april 2021. 

 

 

 

https://www.kvinnohistoriskt.se/
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 Kommunikationsplan   
Övergripande mål 

 

Att utveckla populärvetenskaplig 
forskningskommunikation på Örebro universitet 
genom att kombinera en fysisk och en digital 
utställning.  

Att bidra till firandet av 100 år av demokrati i 
Sverige - kvinnlig rösträtt - med unik Örebroforskning  

Nuläge 

- Styrkor 

 

 

 

 

 

- Svagheter 
 

- Möjligheter 
 

 

- Hot 

 

Nytt genomtänkt koncept 

Bra i tiden: 

bokens utgivning  

jubileum för kvinnans rösträtt 

firande av ORU 20 år 

 

Läget på lokalen 

 

Visa forskning på nytt sätt 

Locka ny publik, främst gymnasieelever 

 

Komplext 

En oprövad metod att kommunicera forskning med 

Osäkerhet i fråga om resursåtgång 

Målgrupp Allmänhet 

Gymnasie-elever/lärare 

Studenter (allmänt och historia) 

Forskare 

Föreningar 

Media 

Budskap 

 

Att visa på historien och ge möjlighet att jämföra med 
dagens situation 

Kanal Facebook - universitetets konto 

Facebook - Kristina Evenemang 

LinkedIn - universitetets konto 
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oru.se - kalendarium 

oru.se – ”förstasidan” 

Örebrokompaniet 

Natur & Kultur förlag 

Samhällsdidaktiskt nätverk? 

Universitetsläraren 

NA 

SR 

SVT 
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11.2 Bilaga 2 Aktivitetsplan 
Målgrupp Aktivitet Mål Ansvar  Tid 

Gymnasieelever Kontakt 3 klasser HB 30/5 

Gymnasielärare/elever 

 

Didaktiskt 
nätverk 

 KF Mars 

Studenter allmänt 

 

FB  ME HT 

Studenter historia Kontakt  HB HT 

Forskare Inforum/oru.se  ME September 

Föreningar Utskick mail: 
utställning 
offentlig 
föreläsning 
forskarsamtal 

konsert 

 ME/KF April 

Allmänhet Affisch 

annons 

video på sociala 
medier 

oru.se 

  Augusti 

Medier 

 

Pressmeddelande   Augusti 
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 11.3 Bilaga 3 Bilder från utställningen 
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17 

 

 

 

 



 
 
 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

20 

 

11.4 Bilaga 4 Rapport media 
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Komplettering 

Intervjuer: 

https://www.svtplay.se/video/22224973/forum/forum-10-jun-09-00 start=auto&tab=2019 2:49:00  

www.tv4.se/efter-tio/klipp/korsetten-har-flyttat-in-under-skinnet-nu-man-ska-tr%C3%A4na-magen-
12505598 

https://soundcloud.com/cliopodden/21-henric-bagerius-om-boken-korsettkriget-modeslaveri-och-
kvinnokamp-vid-forra-sekelskiftet 

https://www.situationsthlm.se/app/uploads/2019/04/situation-sthlm-261.pdf sidan 47 

SVT P4 Örebro, Eftermiddag. Intervju i samband med vernissage 

Recensioner: 

https://karlavagen31.se/korsettkriget-modeslaveri-och-kvinnokamp-vid-forra-
sekelskiftethttp://tidskriftenrespons.se/recension/kvinnor-forklarade-krig-mot-korsetten/ 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1304542?programid=407 31.10 in i sändning 

https://www.svtplay.se/video/22224973/forum/forum-10-jun-09-00
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/korsetten-har-flyttat-in-under-skinnet-nu-man-ska-tr%C3%A4na-magen-12505598
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/korsetten-har-flyttat-in-under-skinnet-nu-man-ska-tr%C3%A4na-magen-12505598
https://soundcloud.com/cliopodden/21-henric-bagerius-om-boken-korsettkriget-modeslaveri-och-kvinnokamp-vid-forra-sekelskiftet
https://soundcloud.com/cliopodden/21-henric-bagerius-om-boken-korsettkriget-modeslaveri-och-kvinnokamp-vid-forra-sekelskiftet
https://www.situationsthlm.se/app/uploads/2019/04/situation-sthlm-261.pdf
https://karlavagen31.se/korsettkriget-modeslaveri-och-kvinnokamp-vid-forra-sekelskiftet
https://karlavagen31.se/korsettkriget-modeslaveri-och-kvinnokamp-vid-forra-sekelskiftet
http://tidskriftenrespons.se/recension/kvinnor-forklarade-krig-mot-korsetten/
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1304542?programid=407
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11.5 Bilaga 5 Kommentarer från gästboken 
Vilket fint och genomtänkt arrangemang 

Och idag? Vad gör vi nu? 

Så tankeväckande! 

Grattis! 

Tusen tack 

Tack för en intressant och tankeväckande utställning! 

Jättekul att få vara med på ett hörn. Fint arbete. 

Tack för en mycket spännande och tankeväckande utställning! 

Jätteintressant! 

Mycket Trevligt 

Fin och både nöjsam utställning. Tack för det! 

Intressant! 

Vad roligt att se det färdiga resultatet! Så bra!! 

Det kändes om revbenen när korsetten snördes. Jag undrar folket (majoriteten) på den tiden tyckt att 
jag borde haft en mer åtsittande korsett. 

Trevlig utställning! Kul att få prova på och se hur det hade det förr i tiden. Svår att fatta i nutid. 

Fint! 

Utställningen tog andan ur oss – bokstavligen! 

Fantastiskt! 

Great Work. So nice, but I hope next events will have English translation as there are Internationals 
who are interested to know more. Million Thanks 

Härligt Henric! 

Så spännande! Men jag saknar Carl Larssons bilder av sin Karin! Hon sydde sig verkligen 
reformvänliga klänningar! Så roligt att Du också tar med folkdräkten som förebild. 

Tack för spännande utställning! 

Fantastisk utställning 

Tankeväckande utställning med en ”röd tråd” – spännande och lärorik att följa! 

Kul o se. Var är vi på väg nudå? Tillbaka igen? 

Tack för en fin och intressant utställning 

Tack för spännande utställning och visning! 

Spännande och tankeväckande! 

Forskning presenterat på bästa sätt. 

Jättefin utställning o mycket bra presenterat. Så spännande och bra att visa upp forskning på detta sätt! 

Trevlig utställning! 
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Vilken utställning! Superintressant! 

Oj så fint & spännande! 

Intressant utställning 

Intressant utställning 

Tack för en fin utställning Henric! 

Fin tillbakablick! Och idag? 

Mycket intressant! 

Tack för all kunskap och inblick i historien! 

Mycket intressant 

Kvinnor har haft ett elände genom tiderna, se sid 138 

Intressant! Inte så mycket olikt idag, fastän med annorlunda proportioner 

Mycket fint och intressant 

Tack för en toppenbra föreläsning. Du är så jäkla grym Henric Bagerius. 

Tack för en fantastisk föreläsning! Och rolig provning av korsetter! 

Sjukt fascinerande men hemsk historia!  

Väldigt intressant. Mycket lärorikt att ex. testa korsetten eftersom jag fick en större förståelse för 
historian. 

Intressant och tankeväckande utställning 

Märta Jörgensen var min farmors mamma. 

Bra jobbat med utställningen!  

Kul! I mångt har vi samma problem än idag 

Fin utställning o väldigt fint exponerat 

Uppskattar utställningen. Ni får ihop historiens populärkultur. 

Den här utställningen väcker många tankar. Mycket bra, tack! 

När vi slängde bh:n på 70-talet borde på en rad i utställningen. 

Tack för en bra utställning! Tänkvärt att problemet finns kvar trots att korsetten är borta……. 

Ha en bra dag! 

Väldigt intressant utställning 

Kul info om dräktreformen 

Tack för bra utställning 

Fint! 

Vi testade korsetten – Hu! 

Intressant och välgjord utställning! Tack 

Jättefin utställning! Vacker & läskig på samma gång. 

Rolig utställning och mycket tänkvärda frågor som väcks. 
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Fint 

Tänkvärt på många sätt! 

Skönt att slippa korsetten! 

Besök på utställningen under folkhögskolans studiedag. Mycket givande! Tack! 

Väldigt fint & lärorikt! 

Väldigt fin utställning… lärorikt. (Ingen av korsetterna passade) 

En mycket intressant utställning med goda exempel, ett stort plus var även att man fick prova på 
korsetten själv. Korsetterna tenderade dock att ha extremt långa band, så att man nästan oavsett 
”rundhet” kunde ha en sorts korsett. Hade era haft längre band kunde även jag provat… 

Hej jättebra utställning Ha det! 

Lärorikt & Intressant 

Wow o viktigt 

Lärorikt, intressant! 

Fantastisk utställning. 

Intressanta grejor! 

Mycket intressant och välgjord utställning 

Spännande utställning om kvinnohistoria 

Fin liten utställning om en viktig fråga. Vilken förändring i klädstil runt 1920-talet! Tack alla 
kämpande kvinnor!  

Intressant, ögonöppnande och med en stor dos sarkasm! Uppskattas! 

Fin utställning och wow! Vad kul och stämningsfullt med cellospel inne i rummet! 

Mycket fina korsetter! 

Fin utställning och vackra välgjorda korsetter. Vem har sytt dem och klänningarna? 

Erik was here! 

Är de till salu? 

Så fin utställning, verkligen gott exempel på hur god humanistisk forskning kan spridas och 
levandegöras! 

Tack för en trevlig, underhållande och intressant föreläsning! 

Tyckte föreläsningen var superrolig och spännande och ser fram emot att komma tillbaka! 

Hej 

Mycket bra urval i utställningen, från historien. Och sådan intressant koppling mot nutiden som gör att 
jag går från utställningen med förståelse. 

Tjenis 

Stavgångsflickorna från Valskog och Köping vill höra lite om korsettkriget på föreläsningen ikväll. 

Vilken otroligt fin utställning. Tar med mig inspiration hem till Forskarnas Galleri, Malmö 
universitetsbibliotek! Tack! 
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Ni tar 3:e uppgiften på stort allvar! 

Tack för en mycket intressant föreläsning och fin och intressant utställning! 

Intressant o tänkvärt även i jämförelse med dagens mode – som BH och skor! 

Tack för en mycket fin utställning 

Tack för en intressant utställning 

Skrämmande och obehagligt att se hur det förtryck som fortfarande pågår manifesterade sig så 
bokstavligt så länge. Att få inblick i det lidande som så många gått igenom för att deras väsen inte 
förmåtts accepteras. 

Väldigt intressant och tankeväckande – vad styr modet idag t ex? Extra roligt också att se Märta 
Jörgensen lyftas fram – och hennes Sverigedräkt – Märta, som var mina barns farmorsmor! 

Tack! Efter bullar och glögg var det svårt att få igen korsetten. 

Fin utställning! Tack! 

Fin korsett. 

Tack för att vi fick låna utställningen till vår redovisning! 

Jag gillade den verkligen 

Snygg utställning 

Så hann jag då hit – jättefin och intressant utställning, tack! 

Härlig utställning! Intressant. Tackar. 

Intressant och fin utställning! 
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