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ABSTRACT 

This thesis highlights starting points underlying the notions of two feminist utopians, 

Christine de Pizan and Charlotte Perkins Gilman. In approaching their texts, it focuses on 

the notions central to understand their writings. These would be historical, social, and 

cultural contexts. Defining concepts as utopian in its varying forms and feminism has been 

of significance. A feministic approach grounded in Simone de Beauvoirs philosophical 

phenomenology in the study of feministic utopia's visibility, has contributed to the 

understanding of the power structures to which women are tethered. In order to understand 

the way women are presented, it has become obvious that The Book of the City of Ladies 

and Herland are literary works that are related not only by their authors’ background and 

personality but by the society in which they lived. Through their engagement in the 

contemporary intellectual debate on all social planes, both authors contributed to shifting 

the focus of their own contemporary notions of a woman to the notion of a woman equal to 

men. Woman, in Christine de Pizans utopia, is given specific properties and through 

themes of issues given meaning. She is not free in the sense that Simone de Beauvoir says.  

She has a broader repertoire than was historically assigned, but her freedom is not 

arbitrary, contingent, and temporary and judged by her actions. Charlotte Perkins Gilman's 

woman is in her novel subordinated by biology in contrast to her real society where she is 

a result of economic and social oppression in history and society. By being united, women 

can drive social change and thereby change their living conditions. In Herland, the author 

shows what this superior human togetherness can lead to in a socialist society. By focusing 

on issues related to motherhood, community and work, she challenges the reader to 

question the universal starting point for their understanding of masculinity and femininity 

Keywords: woman, feminism, utopians, allegory, phenomenology 
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Inledning 

”There is no true word that is not at the same time a praxis Thus, to speak a true word is to 

transform the world” (Paolo Freire 88).   

Föreställningen om en annan bättre värld har varit en idé som funnits mer 

eller mindre i alla kulturer och samhällen (Ambjörnsson 10). Thomas Mores (1475 – 1538) 

skildring av landet Utopia som utkom 1516 skildrar en sådan plats. En ö fjärran det egna 

samhället där människor lever i ett perfekt socialt, rättsligt och politiskt system. Utopia har 

sedan dess gett namn åt och få stå som modell för imaginära föreställningar om platser i en 

ibland annan tid eller obestämd avlägsen region. Utopin är till skillnad från dess motsats 

dystopin en plats, där det råder harmoni och perfekta sociala och politiska villkor 

(Ambjörnsson 17). Ingenstans ou (inte) topos (plats) är också platsen där dess upphovsmän 

låter en möjlig värld utspela sig där författaren kan låta sina egna inre föreställningar om en 

bättre plats få komma till utryck. Den här uppsatsen Möjliga av världar handlar om just två av 

dessa imaginära icke existerande samhällen. Den ena uttryckt i en allegori och den andra i ett 

samhälle fjärran den egna kulturen. Formulerade av två kvinnor under två i tid och rum skilda 

epoker och samhällsformer. Det litterära uttrycket skiljer sig också men vad de har 

gemensamt är att de bägge skildrar möjliga av världar med en utgångspunkt i kvinnors 

visioner drömmar och föreställningar. Området utopier är ett inte bara en populär litterär 

genre det är också ett populärt forskningsområde. När man kommer in på området utopi och 

feminism ligger fokus på modern 1900-tals litteratur eller utopiska inslag av feministisk 

karaktär. Förvånansvärt är att i Frank E. Manuel och Fritzie P Manuels praktverk Utopian 

thoght in the western world lämnas inget utrymme åt utopier formulerade av eller utifrån 

kvinnors utgångspunkter.  

Varför jag valt att studera utopier i ett idéhistoriskt perspektiv har sin grund i att 

utopin i första hand handlar om och ger en inblick i människors föreställningar om vad som är 
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att se som ideala förhållanden men den också ger en inblick i hur de ser på sig själva och den 

värld de interagerar i. Utopin synliggör maktstrukturer inom de områden den belyser och 

kontrasterar den egna tidens normer och moraliska system genom att belysa förhållanden som 

upplevs som ideala. Att jag valt två kvinnliga författare av utopier har sin grund i att kvinnor 

historiskt på alla samhällsområden marginaliserats och utgör i ett idéhistoriskt sammanhang 

ett i allra högsta grad intressant område att studera.  

BAKGRUND 

Utopin skildrar som tidigare nämnts till skillnad från dystopin den bästa av världar, men vad 

som är gott eller ont är självfallet beroende av från vems horisont man väljer att se världen. 

Att mannens horisont historiskt varit vad som definierat denna utgångspunkt har också format 

den värld vi lever i men också hur vi väljer att se på densamma. Här behöver vi 

teoribildningar som är orienterad utifrån ett kvinnoperspektiv då dessa visar på hur 

könsmaktsordningen kommer till uttryck och bidrar till att ge fler och mer mångnyanserade 

sätt att se på tillvaron (Eskilsson 234). Det är i just detta de utopiska författarna möjliggör för 

sina läsare, att tänka sig att någonting annat är möjligt eftersom detta bryter med illusionen 

om att ingenting kan förändras (Chloé 45-46).  

Vår bild av historien har under de senaste årtiondena genomgått och genomgår 

alltjämt stora och genomgripande förändringar. Till stor del beror detta på att den del av 

historien som länge marginaliserats – kvinnans lyfts fram i ljuset. Att kvinnor inom många 

områden tidigare i historien inte bidragit till det storskaliga i brist på utbildning, tid och status 

har allt som oftast tolkats som tecken på underlägsenhet (Burton 178). En slutsats som genom 

historien etsat sig fast som förklaring på ett fenomen som snarare har sina grunder i 

förhållandet mellan män och kvinnor. Christine de Pizan (1364 – 1430) våndades inför detta 

redan för mer än sex hundra år sedan och det vore fel att säga att förhållandena idag helt 

förändrats även om villkoren idag ser helt annorlunda ut. Kvinnans sociala, ekonomiska, 
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rättsliga och politiska villkor har helt förändrats och kvinnor har fått ett allt större utrymme 

där män tidigare ensamma satt dagordning. Kvinnors glömda och dolda skönlitterära 

skapande har lyfts fram ur litteraturhistorien (Malmström 9) och kvinnohistorien fylls på alla 

områden på av kvinnor vars namn fått stå i skuggan av fäder, bröder eller andra män som 

företrätt det mansdominerade tänkandet. ”Att det först nu kommit kvinnliga megastjärnor i 

vetenskapshistorien beror givetvis inte på någon förhöjd intelligens hos kvinnor. Det hör ihop 

med att de dessförinnan var utestängda både från högre utbildningar och från de institutioner 

som kunde ge en sanktionerad yrkesauktoritet. Därför hänvisades de oftast till ett samarbete 

med män där de själva blev osynliga” (Burton 251). Kvinnor och män kan i ett patriarkaliskt 

samhälle inte utvecklas till sin fulla potential, om de hålls tillbaka av könsbundna sociala 

normer som bestämmer hur de ska vara. Vad som uppfattas som kvinnligt eller manligt är 

något som man lär sig och kan därför ersättas med något mer jämlikt. Trots att vetenskap inte 

längre är ett område reserverat för män så är det ett faktum att inom de naturvetenskapliga 

ämnena har hittills endast tre procent av nobelprisen tilldelats kvinnor (Burton 244). 

 Den västerländska filosofin har i likhet med alla områden på den sociala arenan 

dominerats och präglats av mäns föreställningar. Kvinnor har även här i liten omfattning haft 

möjlighet att ägna sig åt eller påverka det mansdominerade tankelivet. Under vissa perioder 

har emellertid kvinnor som befunnit sig i gynnsamma sociala positioner kunnat göra sin röst 

hörd och lämnat bestående avtryck i historien (Malmström11). Det är i den litterära form som 

utopin utgör som kvinnor som Christine de Pizan och Charlotte Perkins Gilman (1860 – 1935) 

formulerar sina föreställningar om nya möjliga världar och sätt att leva. Utopin möjliggör för 

dem att uttrycka något fundamentalt i den mänskliga existensen, förmågan att föreställa sig 

vad som inte är utifrån en existerande verklighet. En förmåga som också ligger till grund för 

historisk förändring och utveckling (Månson 26). Föreställningen om en annan bättre värld är 

kanske som den holländske kulturhistorikern L. Polak menar ett uttryck för människans 
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förmåga till ett dualistiskt tänkande, ett tänkande som möjliggör ett varande i två världar 

samtidigt. Den existerande som hon delar med andra och en egen inre fiktiv värld som hon 

genom bilder kan förmedla till andra (Ambjörnsson 10). I detta möte framträder utopin. Den 

är framtidsinriktad och speglar idealen och därigenom framträder också dess motsatser. Det är 

inte bara idéer, föreställningar fantasier, drömmar och visioner som kommer till uttryck i 

utopierna, utan också den samhälleliga och sociala situation ur vilken den uppstått.  

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

De två utopier jag valt har bägge sin utgångspunkt i den verklighet de avser att föra sina läsare 

bort ifrån och skildrar i relation till denna de bästa av världar. Detta skildrande av att 

relationer eller attityder kan fungera annorlunda visar på möjligheten till ett liv levt på ett 

annorlunda sätt (Chloé 45) har och inspirerar alltjämt dess läsare. De är menar jag inte 

oskyldiga tankeexperiment utan manar dess läsare till reflektion, eftertanke och förändring. 

Syfte med denna uppsats är att synliggöra de utgångspunkter som ligger till grund för 

föreställningar om kvinnan i två utopier författade av Christine de Pizan i Boken The Book of 

the City of Ladies och Charlotte Perkins Gilmans i boken Herland.  Där jag genom att 

precisera problemet till att beröra hur Christine de Pizan och Charlotte Perkins Gilman 

gestaltat kvinnan i sina utopier. Detta har mynnat ut i en frågeställning om vad som ligger till 

grund för de val som författarna utgått ifrån när de gestaltat kvinnan i sina respektive utopier. 

LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Feministiska utopier är ett ämnesområde som i huvudsak behandlas inom litteraturvetenskap 

men de bägge författarna som jag i uppsatsen berör har i historiskt, politiskt och ekonomiskt 

avseende lämnat bestående avtryck inom många områden. De berörs inom flera vetenskapliga 

discipliner framförallt inom historieämnet, litteraturvetenskap och genusvetenskap. Jag vill 

särskilt nämna, Sylvia Määttäs doktorsavhandling Kön och evolution som berör Charlotte 

Perkins Gilmans feministiska utopier där hon bland annat närmare analyserar den 
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evolutionistiskt präglade feminismen och Avril Chloés doktorsavhandling The Feminist 

Utopian Novells of Charlotte Perkins Gilman som berör sexualitet, äktenskap och moderskap 

i Charlotte Perkins Gilmans feministiska noveller och Eva Heggestads En bättre och lycligare 

värld Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950, som exempel på forskning som 

försiggått här i Sverige inom området kvinnor och kvinnors utopiska visioner. Charon Cannon 

Willards biografi Christine de Pizan Her Life and Work ger en god inblick och introduktion 

till hennes författarskap i den samhälliga kontext det ingick i. Rosalind Brown Grants 

översättning av Le Livre de la Cité des Dames (The Book of the City of Ladies) som haft som 

mål att göra den medeltida 1400-tals texten läsbar för en nutida läsekrets.  

Den källitteratur jag använt mig av och för mitt resonemang utifrån. är Christine de Pizans 

Book of the City of Ladies, Charlotte Perkins Gilmans Herland. och Simone de. Beauvoirs Det 

andra könet som underlag till diskussionen kring begreppen feminism.  

Eva. Heggestads En bättre och lycligare värld Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-

1950 har bidragit till reflektioner kring begreppet utopi och relationen meöllan begreppet 

utopi och feminism. Annan litteratur som sätter författarnas verk i ett vidare socialt och 

historiskt sammanhang eller på annat sätt bidragit till att fördjupar diskussionen finns 

upptagna i uppsatsens litteraturlista.   

BEGREPPSDEFINITIONER 

FEMINISM 

Ett försök att definiera feminism har sina svårigheter i att det från de olika intressegrupper 

som tagit begreppet till sig inte råder en gemensam konsensus om vad begreppet ska omfatta 

och i vilket/ vilka sammanhang det ska ha sin hemvist. Oundvikligen leder detta till en rad 

olika avgränsningar vad gäller begreppets intention och extension och hur det på olika nivåer 

ska tillämpas. Svenska akademins ordlista definierar begreppet som ” …åskådning som 

hävdar o. rörelse som arbetar för kvinnans fulla (ekonomiska, sociala o. politiska) likställighet 
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med mannen…” (Svenska Akademiens ordlista) Detta är i sig inget enhetligt begrepp utan 

lämnar fältet fritt för tolkningar om vad man avser att begreppet ska innefatta. Den litteratur 

som jag tagit min ansats i och använt som underlag till diskussionen kring en feministisk 

utgångspunkt är den intellektuella diskussion som Simone de Beauvoir för  i Det andra könet 

och preciserar mer exakt begreppets innebörd. Detta diskuteras mer ingående under rubriken 

en feministisk utgångspunkt i uppsatsen.  

UTOPI 

Att utopibegreppet omfattar och skildrar fenomen allt från skönlitterära till religiösa och 

politiska skildringar bidrar till den begreppsförvirring som råder inom detta 

forskningsområde. Enligt en del forskare beror detta på att utopin inte bara definierats utifrån 

innehållsmässiga kriterier, som frågor som berör hur vi definierar ett gott samhälle men också 

utifrån aspekter som rör form och funktion. Detta innebär att det därför finns ett i det närmaste 

oräkneligt antal varianter, att definiera utopin utifrån och alla är de beroende på vilken eller 

vilka aspekter som man fokuserats på och vilka frågor som man ställt (Heggestad 14; 

Hall,Winnfors 10). Karaktäristiskt för den klassiska utopin är att den oftast beskriver två 

världar, varav den ena är den som författaren och ibland läsaren delar, medan den andra 

beskriver det ideala alternativet. Och att denna i likhet med den litterära utopin byggs upp 

kring ett spel av motsättning, Där "fakta och fiktion, möjligt och omöjligt, verkligt och 

fantastiskt, vakenhet och dröm korresponderar mot dessa två världar (Heggestad15). 

Föreställningen om en annan bättre tillvaro är en föreställning som är att finna i de flesta 

samhällen och kulturer. Vanligtvis förläggs den på en plats avlägsen den egna i tid och/eller 

rum. Där kan den utgöra en fiktiv skådeplats för de föreställningar som kontrasterar den egna 

kulturen (Ambjörnsson10). Utopin för oss inte bara bort från verkligheten, den har också sin 

utgångspunkt i densamma och skildrar inte bara den bästa av världar utan rymmer också en 

kritik och ett avståndstagande från den verklighet vi känner (Heggestad 13). Detta skildrande 
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av att relationer eller attityder kan fungera annorlunda visar på möjligheten till ett liv levt på 

ett annorlunda sätt (Chloé 45) Lägger man tyngdpunkten vid att utopier i sig kännetecknas av 

att vara allt för idealistiska och därigenom omöjliga att genomföra och heller inte 

tillhandahåller meningsfulla redskap för förändring ger man sitt medgivande till erkännande 

och berättigande av den rådande ordningen. Det är i det glapp som uppstår mellan möjligt och 

omöjligt som vem som betraktar världen synliggörs men också utrymmet för att ifrågasätta 

rådande ordning och vem som sätter dagordning och hur denna ska konstitueras uppstår. 

”Själva uppdelningen mellan utopiskt och icke utopiskt tänkande är alltså en politisk fråga 

och gränsdragningarna varierar därför över tid” (Hall,Winnfors 13-14). Utopin tillhandahåller 

en vision snarare än en heltäckande teori och introducerar något kvalitativt nytt snarare än att 

reformera något redan befintligt Utopin uppvisar i det avseendet en didaktisk funktion i det att 

den visar på de medel som är nödvändiga för att nå idealet men ska inte ses som en 

bruksanvisning när det gäller upprättandet av det goda samhället (Heggestad 13-14). Som 

litterär genre kan Utopisk litteratur ses som en imaginär realism, där det är just ramberättelsen 

som ger fiktionen ett sken av realism (Ambjörnsson 28).   

DEN LITTERÄRA UTOPIN 

Mellan åren 1865 och 1917 som också i sammanhanget benämns som "The The Golden Age 

of Literary Utopias" utkommer i USA minst 120 utopiska litterära verk. Nästan en tredjedel 

av dessa utkom redan under 1890-talet. Alla har de en gemensam idé om mänskliga 

framsteg mot vissa framtida skeenden av historien. En av de ledande förgrundsgestalterna i 

detta sammanhang var Charlotte Perkins Gilman (Morris och Kross xxxv). Enligt Chloé är 

den utopiska genren från början politisk med en avsikt att skildra en alternativ värld till den 

egna där motsättningar och orättvisor är avskaffade och ersatta med en harmonisk helhet. En 

litterär utopi är enligt Morson inte bara detsamma som en skildring av ett orealistiskt 
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samhälle, inte heller en skildring av ett förlorat paradis eller en tidigare gyllene tidsålder. Den 

karaktäriseras också av planering och en vilja att förändra (Heggestad 15) 

DEN FEMINISTISKA UTOPIN 

Under artonhundratalet växer olika "ismer", som nationalism, liberalism och socialism, fram 

dessa sammanföll med framväxten av moderna masspolitiska rörelser och idén om social 

förändring och förväntningar på en framtida bättre värld. I detta sammanhang kom feminism 

att vara definierad som en politisk artikulation av den kollektiva organiseringen av kvinnor 

(Akkerman 2). Det utopiska utgör en grundläggande del av feminismen då definitioner av 

feminism i sig rymmer en önskan om att förbättra de mänskliga villkoren (Heggestad 18).  

Den feministiska utopins har som mål att blottlägga olika aspekter på patriarkatet för att visa 

på den könsmaktsordning som föreligger och synliggöra på vilket sätt kvinnorna har mindre 

makt än männen politiskt, ekonomisk eller sexuellt (Chloé 45). Hos Gilman är detta 

framträdande. Enligt Anne J Lane finner man hos henne en didaktisk utgångspunkt som är 

särskilt kännetecknar hennes utopier …” de flesta av oss saknar förmågan att föreställa oss 

något som vi inte sett och hon låter oss lära känna ett uppdiktat land, som i materiell och 

teknologisk bemärkelse känns bekant ” (Lane 1980, s 219-220) men där innevånarna är 

annorlunda. Den feministiska utopin beskriver inte bara utan den uppmuntrar också läsaren 

till att ifrågasätta intentioner och ideologiska slutsatser och att aktivt delta. Ett aktivt 

deltagande i läsprocessen där läsaren genom sin fördjupade förståelse av verkligheten också 

om än bara på det personliga planet kan förändra den (Chloé 46).  

Steget mellan det utopiska och det feministiska är inte särskilt långt och tanken 

om att det feministiska tänkandet till sin natur är utopiskt delas av flera forskare. Missnöjet 

med samtiden är ofta relaterad till kön och eftersom det könsjämlika samhället, eller det 

samhälle där kvinnan inte betraktas som »den andra" - ännu aldrig existerat, måste detta 

oavsett hur det har gestaltats, placeras någon annanstans och/eller i en annan tid än den vi 
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känner till (Heggestad 16-17). Men detta föranleder inte att man intar olika hållning till såväl 

mål som medel i förhållande till de lösningar som är att finna. Gemensamt är att det utopia 

man formulerar för kvinnornas del är att detta är ett land där de skulle vilja leva, detta 

oavhängigt en omdefinition av gällande genusbegrepp (Heggestad17). Ytterst leder detta till 

ett enkönat kvinnosamhälle något som vi finner i Gilmans ”single sex sociaty” Herland 

(Heggestad 24). Det är här i det helkvinnliga samhället och i andra extremvarianter av 

samhällen som gränsdragningar för utopierna låter sig göras men ”Trots att dessa modeller 

förespråkar vitt skilda lösningar, förenas de I den gemensamma tanken på ett ideal där 

kvinnan inte längre betraktas som "den Andra” (Heggestad 27).  

Den litterära utopin karaktäriseras av som tidigare nämnts av planering och en 

vilja att förändra (Heggestad 15) och blir för Charlotte Perkins Gilman och Christine de Pizan 

den vita duk de i ord kan projicera sina visioner, drömmar och fantasier uppå och som Simone 

de Beauvoir uttrycker det kring de myter som omgärdar kvinnan. ”Hon kan besitta poesins 

nycklar, hon kan vara förmedlerska mellan denna värld och den andra sidan; som grace eller 

pytia, stjärna eller häxa öppnar hon dörren till det overkliga. Hon är vigd åt immanensen och 

genom sin passivitet sprider hon frid och harmoni, men om hon avvisar denna roll förvandlas 

hon till bönsyrsa eller trollpacka” (Beauvoir 303).   

AVGRÄNSNING 

Genren utopi berör och rymmer många olika ämnesområden där discipliner som filosofi, 

samhällsvetenskap, ekonomi, kvinnostudier praktiska politiska begrepp och litteratur är 

särskilt framträdande. Forskningsfältet är stort och rymmer inom sig flera definitioner vilket 

gör det problematiskt att gallra ut en definition som för forskningssammanhanget är gångbar. 

Enligt Ruth Levitas är som varit tongivande inom forskningen sedan 1990 talet är definitionen 

beroende på vilken eller vilka aspekter man valt att beröra och vilka frågor som ställts. 

Hennes definition grundar sig på det enda drag hon finner gemensamt for alla utopier, 
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nämligen längtan efter en bättre värld. Enligt Levitas är det inte vårt hopp utan vår längtan 

som är utopins innersta kärna För henne är det en önskan om ett bättre liv som är själva 

kärnpunkten och inte frågan om huruvida det skildrade alternativet är möjligt att förverkliga 

eller ej (Heggestad 14-16). Utopiforskningen är däremot som Anna Ohlsson utrycker det i sin 

artikel Möjliga världar…” som kinesiska askar, inuti en ask en ny ask och så en till… 

(Ohlsson 6). Där den litterära utopin utgör just en sådan ask som inom sig rymmer den 

feministiska utopin. Definitionen är beroende av innehållsmässiga kriterier men styrs också av 

aspekter som rör form och funktion (Heggestad 14).  

Den litterära utopin fastställer ramarna för den genre jag valt att arbeta med och 

dess feministiska innehåll vad jag avgränsat uppsatsen att behandla. För att betraktas som en 

litterär utopi gäller att följande kriterier ska vara uppfyllda enligt Gary Saul Morson 

(Heggestad 18). (1)  den skrevs (eller antas vara skriven) i samma tradition som tidigare 

utopiska litterära verk; (2) den beskriver (eller uppfattas som om den beskriver) ett: idealt 

samhälle; (3) som helhet betraktad förespråkar den ett förverkligande av detta samhälle 

(Heggestad 15). Fördelen med denna terminologi är att den inkluderar alla de olika genrer 

som kvinnor har brukat för att beskriva en bättre värld och fastställer ramarna för utopin som 

genre (Heggestad 18). Det är utifrån denna definition av litterära utopier med ett feministiskt 

innehåll jag valt för att synliggöra de utgångspunkter som ligger till grund för föreställningar 

om kvinnan i Christine de Pizans The Book of the City of Ladies och Charlotte Perkins 

Gilmans novell Herland.   

DISPOSITION 

Efter inledning och bakgrund till problemområde följer syfte, problemprecisering, 

frågeformulering och avgränsning. Under rubriken begreppsdefinitioner diskuteras och 

redogörs för begreppen feminism, utopi, litterär utopi och feministisk utopi. Därefter följer ett 

avsnitt som berör litteratur och tidigare forskning. Uppsatsens disposition följt av teori och 
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metod kapitel där en feministisk utgångspunkt med förankring i Simone de Beauvoirs Det 

Andra könet diskuteras. Därefter följer redovisning av resultat under rubriken Möjliga av 

världar idén om kvinnan i två kvinnors feministiska utopier. Först diskuteras författarna och 

därefter deras respektive verk i ett bredare historiskt och socialt sammanhang följt av ett 

diskussionskapitel där i huvudsak deras idéer om kvinnan diskuteras. Uppsatsen avslutas med 

en kortare sammanfattning.  

Teori och metod 

TEXTEN I IDÉHISTORISKT SAMMANHANG 

Jacques Derrida menar enligt Skinner (91) att själva idén med en uttolkning av texten är ett 

misstag, eftersom det inte finns sådana värden att vinna. Det finns bara missförstånd, eftersom 

det är ett misstag att tro att vi någonsin kan komma entydigt på någonting igenkännlig som 

innebörden av en text. Men vi kan inte bortse från att vi är som Hans-Georg Gadamer 

uttrycker det fångade i tolkningsprocessen så snart vi påbörjat beskrivandet av aspekter av 

våra bevis i våra egna ord (Skinner 16). Jag hävdar emellertid inte att min tolkning i något 

avseende är entydig eller för den delen är slutgiltig den är mer att se som i ett led i en process 

att nå utökad förståelse för texternas innebörd. De texter som jag avser att beröra är beroende 

av sina sammanhang men är för den delen inte reducerbara till dessa men det är genom att se 

texterna utifrån den horisont som de konstruerats det är möjligt att tränga djupare in i dessa. 

Horisonten bestäms av författarens intentioner språk och den tid som den skapats i. 

Tolkningen av den andres horisont sker alltid med utgångspunkt från forskaren/iakttagarens 

tradition (Florén 279).  

Vid texttolkning föreslår Quentin Skinner att fokus riktas mot textförståelsen, 

dess betydelser och innebörd och hur denna var ämnad att förstås i sitt kommunikativa 

sammanhang. Nästa steg enligt Skinner är att spåra den språkliga kontext som uttalandena 

gjordes i för att avkoda författarens mening med den text som är föremål för analys (Skinner 
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86-87). För att nå fördjupad kunskap om de Christine de Pizan och Charlotte Perkins Gilmans 

förställningar om kvinnan förutsätts att man också i enlighet med Skinner inför deras texter 

har den bakgrundskunskap som möjliggör att förstå vad texterna avser att förmedla i sitt 

kommunikativa sammanhang (Skinner 60-62). För att kunna gripa mig an de texter som ligger 

som underlag till mitt arbete har jag valt att närma mig dessa utifrån begrepp och 

utgångspunkter som jag ser som centrala för förståelsen av dessa i sitt historiska, sociala och 

kulturella sammanhang. Men beaktat att vi enligt Skinner inte bör isolera ordens inneboende 

mening utan snarare se till deras specifika användning i det sociala samspelet där de används 

och i det liv människor lever (Skinner 103-104) Min intention är att reflektera över och 

blottlägga den begreppsvärld som föreställningar spinner ur gestaltande i det förgångna för att 

därigenom förstå deras särdrag. Det föreligger här en svårighet som också Skinner 

uppmärksammar just i det att bedöma hur mycket uppmärksamhet, om än någon vi borde vi 

tilldela de motiv och avsikter författaren haft vid textens uppkomst. Att tilldela biografisk 

information om en författare ett allt för stort värde kan innebära att sådan information 

förorenar vår respons på deras arbete. En mycket svår balansakt alltså. Här ser jag en teoretisk 

ansats i Simon de Beauvoir Det Andra könet som en möjlig väg till att synliggöra men också 

tolka de utgångspunkter som ligger till grund för föreställningar om kvinnan i de två 

feministiska utopier jag avser att synliggöra.   

EN FEMINISTISK UTGÅNGSPUNKT 

Ett försök att definiera begreppet feminism har som inledningsvis diskuterats sina svårigheter 

i de olika intressegrupper som tagit begreppet till sig. Det råder inte en gemensam konsensus 

men svenska akademins ordlista ger en indikation om en avgränsning till inom vilka domäner 

och med vilken utgångspunkt man bör använda begreppet. Med feminism avses ”en 

intellektuell och politisk rörelse för kvinnans fulla ekonomiska sociala och politiska 

likställighet med mannen” (Svenska Akademiens ordlista). I min uppsats kommer i huvudsak 
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begreppet att beröra den intellektuella diskussion som är att finna hos Simone de Beauvoirs 

bok Det Andra könet.  I sin inledning till första delen skriver hon att myten om kvinnligheten 

håller på att avlivas och att man konkret börjat hävda sitt oberoende. Men att helt och fullt 

leva ut som mänskliga varelser är inte helt okomplicerat och smärtfritt för dem. Man 

socialiseras av kvinnor, i en kvinnlig värld, där äktenskapet fortfarande är att se som en 

naturlig följd och som i praktiken medför att de blir underordnade mannen (Beauvoir 321). 

Mannen har historiskt menar Simone de Beauvoir i de flesta kulturer satts som norm och 

kvinnan som en avvikelse (Beauvoir 25). Kvinnor har utsatts för vad de Beauvoir benämner 

som mystifikation. Ett exempel på en sådan mystifikation är kvinnans underordning som 

biologiskt predestinerad än som ett socialt konstruerat förhållningssätt. Häri ligger också en 

av de svårigheter som följer myten, dess osynlighet men ändock verksamma kraft. Det är 

alltid svårt att beskriva en myt: den låter sig varken fångas eller inringas, den spökar i 

medvetandet utan att någonsin ta form som ett påtagligt objekt. Den är så svävande och 

motsägelsefull att man inte omedelbart kan urskilja dess enhetlighet (Beauvoir 196-197). 

Mannen har historiskt, enligt de Beauvoir, hävdat sig som det definierande subjektet och som 

tidigare nämnts hävdat sig som den norm gentemot vad samhälleligt ska anses som rådande, 

medan kvinnan har låsts i sin position som den Andre.  Att kvinnan har varit den Andre har 

inneburit att hon inte betraktats eller tilldelats rollen som det självständiga subjektet. Hon 

berövas därmed, enligt Simone de Beauvoirs filosofiska terminologi, rätten att förverkliga och 

forma sitt eget liv, sin transcendens. Det ojämlika förhållandet har inneburit att hon istället 

blivit immanent, den som är satt att upprätthålla det givna och stå för reproduktion av liv. 

Centralt för den existentialistiska filosofin är dess fenomenologi som sätter den mänskliga 

existensen i centrum i alla dess mångskiftande aspekter. Simone de Beauvoir betonar i Det 

andra Könet avsaknaden av en för människan given essens, det vill säga ett givet väsen eller 

natur som hon kan beskrivas utifrån. Människan i sin rena subjektivitet kan för henne inte 
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tillskriven en bestämd mening, hon är kontingent godtycklig, tillfällig och bedöms efter sina 

handlingar. Det är denna utgångspunkt för tänkandet som ligger till grund för avvisandet av 

en specifik kvinnlig natur. Människan kännetecknas snarare av vad hon inte är än av vad hon 

är, Simone de Beauvoir uttrycker det ” Man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir 

325). Medvetandet är intentionalt (meningsskapande) och alltid reflekterande över något utom 

eller vänt inåt mot sig själv men sammanfaller aldrig med sig självt. Människor agerar inte 

utifrån en objektiv verklighet utan från sin förståelse av situationens tänkta och upplevda 

innebörd. Den här akten är den meningsskapande akten som livet ordnas och levs utifrån. 

Människan befinner sig alltid i en situation som inte bara innefattar kulturella, ekonomiska 

och sociala förutsättningar, utan också en kropp som inte bara har ett visst utseende utan 

också är tolkad och levd (Gothlin, Förord 14). Jag menar att en feministisk utgångspunkt 

förankrad i Simone de Beauvoirs filosofiska fenomenologi i studiet av utopier synliggör men 

också bidrar till förståelsen av de maktstrukturer som människor hålls bundna till.   

Möjliga av världar idén om kvinnan i två kvinnors feministiska utopier 

Förnuftet i The Book of the City of Ladies väljer att citera Boccaccios berättelse 

om Cornficia syster till den berömde romerska talaren som var samtida och god vän med 

Cicero när samtalet mellan henne och Christine berör kvinnor som varit välsignade med att få 

ta del av de stora lärda mästarnas verk.”What great honour it is for a woman to put aside all 

feminine things and to devote her mind to studying the works of the greatest scholars” (Pizan 

59). Gud har gett kvinnan ett förstånd som hon är fri att använda om hon så önskar och ...”in 

all domains in which the most leared and renowned men exel” (Pizan 59). Boccaccio 

inspirerade inte bara till de kvinnogestalter som Christine de Pizan använder för att bygga sin 

allegoriska stad, hans syn på kvinnan och hennes betydelse inspirerar och är också vägledande 

för hennes utgångspunkter i samtalen med de kvinnogestalter hon valt som språkrör för sin 

allegoriska föreställning om en kvinnostad. Men vi finner också förståelse för vad som ligger 
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till grund för de val hon valt att utgå ifrån i gestaltandet av kvinnan i hennes historiska, 

sociala och kulturella sammanhang. 

CHRISTINE DE PIZAN 

Den första kvinnan som man med säkerhet vet försörjde sig på sitt skrivande var Christine de 

Pizan (1364 – 1430). Att skriva vid slutet av 1300- talet när det fanns få litterära förebilder att 

tillgå var svårt och att därtill göra detta som kvinna får nog i det närmaste ses som en 

omöjlighet. Men hon kom att efterlämna ett rikligt textmaterial för inte bara sin samtid att 

förundras över utan också kommande generationer (Willard 15). De filosofiska frågor som 

hon kom att beröra i sina verk handlar i huvudsak om människosyn, etik och politisk filosof 

och det är hennes kvinnoperspektiv som gör henne särskilt intressant (Malmström-Ehrling 

53). Hennes far Thomaso de Pizano var under tiden innan hon föds, föreläsare i astrologi vid 

universitet i Bologna som vid denna tid var jämte Paris ett av Europas ledande intellektuella 

center. Till skillnad från Paris så vilade inte universitet i Bologna på enbart en religiös grund. 

Att studera och vara verksam vid universitet i Bologna innebar att man vid tiden stod under 

påverkan av de kanske mest framstående tänkarna tiden kunde uppbringa (Willard 17). När 

Christine är fem år lämnar hon med fadern Venedig där hon föddes för att följa denne till 

Frankrike för tjänstgöring hos Karl V som astrolog. Vid den här tiden växer universitet i Paris 

i betydelse. Kungens intresse skapar en marknad kring kopiering, illuminering och försäljning 

av böcker. Christine de Pizan giftes bort vid 15 års ålder med Estienne de Castel (1355 -1390) 

en av kungens domstolssekreterare. 1387 dör hennes far och tre år senare efter tio års 

äktenskap dör hennes man och Christine lämnas ensam med tre barn, en äldre mor, en 

systerdotter, ett stort hushåll och de skulder, som hennes man efterlämnade. Äktenskapet hade 

efter allt att döma varit lyckligt, eftervärlden har tillskrivit hennes far det största inflytandet 

över hennes skrivande men Christine själv lovprisar sitt äktenskap som den mest 
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betydelsefulla tiden i sitt liv och genom honom kommer hon också i kontakt med den litterära 

värld som också kommer att bli hennes egen (West 40). 

Det framgår inte av källor vad hon sysselsatte sig med åren innan hon började skriva men det 

står helt klart att det är genom sitt skrivande hon efter 1394 kom att försörja sin familj. 

Hennes författarskap är mycket omfattande och följer tidens stilmönster, den höviska 

kärlekspoesins efterklang, något som framkommer tydligt i dikten Like the mourning dove 

som tillägnades hennes sedan då sju år tillbaka bortgångne make.  

“Like the mourning dove I'm now all alone, And like a shepherdless sheep gone 

astray, For death has long ago taken away My loved one whom I constantly 

mourn. It's now seven years that he's gone, alas Better I'd been buried that same 

day, Like a mourning dove I'm all forlorn. For since I have such sorrow borne, 

And grievous trouble and disarray, For while I live I've not even one ray Of 

hope of comfort, night or mourn. Like the mourning dove I'm now all forlorn”. 

Like the Mourning Dove (Willard 52). 

Den fixerade form som ballader, rondeau och virely angav var mycket uppskattad vid det 

franska hovet vid denna tid. (Willard 44) Men tiden kännetecknas av en litterär brytningstid, 

texterna frigörs från musik och dans som tidigare varit nära knutet till dess uppföranden.  

Det har spekulerats en hel del i hennes skolning men det finns i likhet med 

kunskap om andra kvinnors skolning innan renässansen mycket lite material att tillgå som 

belyser detta. Att hennes far haft stor betydelse omnämner hon i The Book of the Three 

Virtues som för övrigt är en uppföljning till The Book of the City of Ladies . Men det bör 

omnämnas att hon också i andra texter beklagar att hon inte haft möjlighet att studera tidigare 

då detta skulle varit till stor hjälp när hon var tvunget att reda ut ekonomiska förehavanden 

efter sin makes död (Willard 33). Det är troligt att hennes far och man hade flera böcker i sin 

ägo och det är också möjligt att man kopierade böcker för egen räkning något som vid denna 
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tid inte var helt ovanligt. I sina böcker refererar hon ofta till olika aspekter av produktion av 

böcker bokkopiering och illustrering och i Charles V biografi återkommer hon ofta till de 

skrivarbeten som försiggick i dennes bibliotek. Hon berättar också ingående om ett arbetsrum 

i våningen ovanför detta (Willard 29). Det framgår däremot inte från några dokument att det 

skulle förekomma kvinnliga skrivare men hon har onekligen ingående kunskaper på området 

(Willard 45).  

Man vet genom källor en hel del om att hennes förebilder och läromästare är 

tidens mest uppskattade poeter Guillaume Machaut (ca 1300 – 1377) och Eustache 

Deschamps (1346–1406) och det är troligt att hon började sitt skrivande 1394 (Willard 43) 

Hennes första dikter och ballader handlade i huvudsak om förlorad kärlek och mottogs väl i 

de kretsar kring hovet hon ingick. Bland hennes beskyddare var Ludvig I, hertig d'Orléans, 

hertig de Berry, Filip II den djärve av Burgund, drottning Isabella av Bayern, och i England, 

den 4: e earl av Salisbury. Den kanske mest betydelsefulla av hennes bundsförvanter var av 

tidens mest inflytelserika teologer, Jean Gerson tillika kansler vid Parisuniversitetet. Det är i 

den rika kulturmiljö fylld av böcker som Christines karriär som författare möjliggörs. Tillgång 

till böcker utgjorde källor till inspiration som i kombination med inflytelserika 

kulturpersonligheter och mecenater formade henne till den framträdande kvinna hon utgjorde 

för sin samtid.  

Kännetecknande för hennes författarskap är hennes enträgna försvarande av 

kvinnans sak och till hennes största insats räknas att hon i Frankrike startade den livliga och 

långvariga diskussionen om kvinnan och hennes ställning. Framförallt återkommer hon ofta 

till detta i sitt angrepp på Romanen om Rosen den mest spridda och kopierade boken under 

medeltiden. Det framförallt den senare delen av boken författad av Jean de Meun vars 

spridning av kvinnoförakt som Christine de Pizan i sina debatter med flera av tidens lärda 

debatterade emot. (Nordberg 129). En debatt som kom att engagera flera av tidens stora 
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kulturpersonligheter (Nordberg 127). I ett öppet brev till det franska hovet fördömer Christin 

den gällande ordning som förtalar och fördömer kvinnan. “What are women? What are they? 

Are they serpents, wolves, lions, dragons, vipers or devouring beasts and enemies of the 

human race…. But by God! If they are your mothers, your sisters, your daughters, your wives 

and your companions; they are yourselves and you yourselves are them” (Akkerman 1). Hon 

vänder sig med skärpa mot den schablonmässiga och i många avseenden kvinnofientliga 

konventionen som framställer kvinnor som bedrägliga, falska, lögnaktiga och ombytliga och 

manar männen till att försvara kvinnornas heder (Nordberg 128). Mellan åren 1361, reviderad 

till 1375, skriver Giovanni Boccaccio, (1313 - 1375) De mulieribus claris Om berömda 

kvinnor översatt till franska 1401, ett verk som påverkade Christine till underlaget att 1405 

skriva Le Livre de la Cité des Dames (TheBook of the City of Ladies). Hennes bok kom att 

röna stor popularitet i de högre samhällskretsarna. Med exempel från bland annat Boccaccio 

inte bara visar hon på att kvinnor är fullt jämbördiga med männen och utmärkt duger till att 

härska, döma styra och förvalta egendom (Nordberg 130), hon argumenterar också i deras sak 

(Burton 29)  

Det komplicerade i att rekonstruera historien om en diskurs som feminism ligger 

i att vi för att spåra intellektuella, kulturella och politiska processer för vad vi idag kallar 

feminism, måste tillskriva begreppet vissa värden. Trots Christines försvar av kvinnors heder, 

kyskhet, förstånd arbetsamhet och goda förstånd kan man inte tillskriva henne att vara en med 

dagens mått mätt en radikal kvinnosakskvinna. I hennes författarskap framkommer det ofta att 

hon sitt brinnande engagemang till trots ansåg att hustrun borde lyda sin man (Nordberg 136). 

Detta förringar inte att hennes tänkande var i alla höga grad exceptionellt och gör att vi idag 

tilldelar begreppet feminism just sådana värden som vi finner förenliga med henne. Det är 

vidare utifrån ett långsiktig historiskt perspektiv möjligt att diskutera sambandet mellan 

feministiska tänkande och skapandet av modernitet utan för den delen minska feminism till en 
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försenad effekt av upplysningstidens jämlikhetssträvan även om det är frestande att utgå ifrån 

att det skulle finnas en kvinnornas historia som utvecklas kontinuerligt med spår från 

medeltiden fram till våra dagar så måste en sådan historisk undersökning ta hänsyn till inte 

bara kontinuitet utan också diskontinuitet i historien av feministiska idéer (Akkerman 1-2). 

Under slutet av 1300-talet uppträder i Frankrike ett flertal författare som i den livliga debatt 

som fortgår tar öppet ställning för kvinnor. Den kvinnosyn som lyfts fram står i bjärt kontrast 

till den höviska lyriken och epiken där kvinnan kraftigt idealiseras och blir till föremål för en i 

det närmaste svärmisk dyrkan. Istället framhävs kvinnans lika värde och intellektuella 

förmåga. Det är i detta sammanhang av kulturell och intellektuell debatt som Christine 

innehar den för tiden kanske mest centrala platsen (Nordberg 143), eftersom hon skiftar fokus 

i den gamla medeltida debatten om äktenskap, kvinnliga olater och kvinnohat till en fråga om 

kvinnor som starka dygdiga samhälls förebilder. En ny debatt öppnades, och den öppnades för 

för kvinnor som aktiva deltagare (Akkerman 10) 

THE BOOK OF THE CITY OF LADIES  

Christine uppställer i Le Livre de la Cité des Dames (The Book of The city of Ladies) 

konsekvent det egentliga budskapet i form av en allegori. En stad som består av ur historien 

framstående starka kvinnogestalter formade utifrån historiska arketyper. Med exempel från 

bland annat Boccaccio inte bara visar hon på att kvinnor är fullt jämbördiga med männen utan 

också att de duger utmärkt till att härska, döma styra och förvalta egendom. Med hjälp av tre 

dygder personifierade i Förnuft, Rättrådighet och Rättvisa försöker hon bevisa att kvinnor 

skildras och skildrats felaktigt av män inom prästerskap, rättssystem och alla de områden som 

företrädde det manliga kultur och samhällsetablissemanget. Vad hon försöker göra är att 

bevisa att kvinnor är lika med eller i vissa avseenden bättre än män. Hon kräver inte att 

kvinnor och män ska vara lika, inte heller utmanar hon tidens rådande status quo i relationer 

mellan könen. Men förväntar sig genom sin beskrivning av kvinnan om ett bemötande 
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grundat på mer mångfacetterade historiska och religiösa utgångspunkter. Hon befolkar sin 

stad med exempel på kvinnor från antika myter och från det nuvarande (mestadels helgon) 

för att därigenom korrigera rådande misogyna åsikter i sin samtid. Dessa historiska förebilder 

ska inte ses som ett ”hall of Fame” utan är tänkta att stå som exempel för hennes hävdanden 

(Willard 136).  Till skillnad från andra avhandlingar skrivna för kvinnor under medeltiden 

uppmärksammar hon inte problemen hörande till en specifik grupp av kvinnor. Hennes 

exempel och beskrivande av hur de ska hantera det världsliga och andliga livet rymmer såväl 

uppmuntran och uppmaning att genom sitt deltagande bidra till samhället (Willard 146). Även 

om jag finner det högst osannolikt att detta i något avseende skulle kunnat ”sippra igenom 

samhällslagren” så når hennes budskap till det högre stånd där vi också finner hennes 

uppdragsgivare. Hennes tankar hör nog till den specifika samhällsklass som var hennes 

uppdragsgivare och de exempel hon lyfter fram är i det avseendet exempel tagna ur vad som 

finns i deras litterära kunskaps repertoar .   

 Hennes argumentation följer flera linjer. Som from kristen hämtar hon 

argument från Bibeln. Hon argumenterar också utifrån samtida skildringar och historiska 

händelser som får stå som empiriska bevis för hennes antaganden (Malmström-Ehrling 55). 

Hon lånar friskt av material från Boccaccio´s De mulieribus claris Om berömda kvinnor som 

fanns att till gå översatt till franska 1401. Till skillnad från denne gör hon inte en kronologisk 

uppställning utan lyfter fram kvinnor vars egenskaper hon vill använda som exempel. Det är 

framförallt det ramverk hon skapar för sin berättelse som bidragit till verkets originalitet. 

Efter misogyna påstående om kvinnor ofta förankrade i samtiden inte minst Romanen om 

rosen följer påståenden, exempel ur historien eller mytens värld som falsifierar dessa. I de fall 

hon lyfter fram negativa egenskaper hos kvinnan är de enligt hennes argumentation 

egenskaper som också är att finna hos mannen (Malmström-Ehrling 55).  
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Hennes argumentering gör henne enligt Malmström - Ehrling särskilt intressant i 

det att hon inte genom omvärdering av värden övertagit de kritiserade manliga tänkarnas 

värdeskala (Malmström-Ehrling 55). Christine de Pizan argumenterar inte Bara emot 

misogynin hon finner också de mekanismer som ligger bakom den (Malmström-Ehrling 57).  

”Condemning all women in order to help some misguided men get over their foolish behavior 

is tantamount to denouncing fire, which is a vital and beneficial element, just because some 

people are burnt by it or cursing water just because some people are drowned in it” (Pizan 

17).  Bokens titel har sitt ursprung i sankt Augustinus Guds stad som också vid tiden fanns 

översatt till franska och fanns att tillgå i det kungliga biblioteket som Christine de Pizan hade 

tillgång till (Willard 135-136). Boken kom som tidigare nämnts att röna stor popularitet i de 

högre kretsarna. Och hon kan inte undvika att till staden inbjuda kvinnor från den franska 

kungafamiljen, något som reste en och annan röst under hennes samtid (Willard 143).   

Det är en av de personifierade dygderna boken, Förnuftet som föreslår idén om en Damernas 

stad för Christine, hon lovar också att tillhandahålla material till dess grund. Rättrådigheten 

den andra av de tre dygderna kommer att bidra med stadens höga murar, bastion och 

vallgravar. Rättvisan den tredje av dygderna kommer att bidra till dess skimrande palats och 

krönta torn. Hon kommer också att utse stadens drottning och vilka som ska ha tillträde till 

staden (Willard 137). Förnuftet börjar med att ge Christine exempel på kvinnor som bidragit 

till civilisationens utveckling som får stå som exempel för den grund och de byggstenar 

staden ska bestå av. Christine kommer genom flera av sina exempel blir den första att 

återta förlorade feministiska världar, såsom myten om Amazonerna, urtypen Xantippa, Kirke 

förföraren. Dessa med flera återvinns som positiva exempel och integreras i arkitekturen av 

staden för kvinnor. Alla dessa feministiska världar som varit utom räckhåll för den utopiska 

genom att de har sin plats i det förflutna bildar nu exempel för en utopisk framtidsvision då de 

integreras som exempel till det fundament som Damernas stad ska byggas uppå. Processen för 



Möjliga av världar 26 
 

bearbetning är en kreativ handling som ger en ny bebolig utopi, en stad av kvinnor i en 

allegorisk form bestående av tegel och bruk av försummade exempel bildat av 

kvinnors prestationer i det förflutna.  

Genom att bryta med och utmana rådande tänkesätt om kvinnor och deras 

historia visar Christine de Pizan på exempel hur en fiktiv verklighet kan omvandla tänkandet. 

The Book of the City of Ladies syftar till att åstadkomma förändringar i den verkliga 

världen genom att bryta tidens uppställda konventioner. Alla de kvinnor hon lyfter fram får 

gestalta olika aspekter hos kvinnligheten. Till skillnad från den stereotypa bild som ofta lyfts 

fram under medeltiden framträder hos kvinnan en bred repertoar av egenskaper. Var och en av 

dessa ska inte ses som från varandra fristående utan utgör i allegorin ett gemensamt 

fundament och byggnadsverk. De tre dygderna ska ses som ett och samma även om de 

representerar olika verksamhetsområden så har den gudomliga treenigheten fått stå som 

modell.  I samtalet med Rättvisan säger denne som är den mest betydelsefulla i det att de 

andra två går upp i och mynnar ut i henne  ”We three ladies whom you see before you are one 

and the same,in the sense that one cannot act indepenently of the others. What the first lady 

decides, the second one puts into effect and then I the third one, bring all to completion” 

(Pizan 15).  Rättvisan är en kvinnlig dygd som Christine de Pizan tidigare i Les Fleurs de 

Toutes Vertues (The Flower of All Virtues) tillskrivit egenskaper som är att finna i uttalanden 

från Aristoteles ”justice is a measure that God establish on earth to limit all things” (Willard 

137). Men kvinnan är fortfarande tillskriven bestämda egenskaper och en på förhanden given 

mening, hon är inte fri i den bemärkelse som Simone de Beauvoir menar, kontingent 

godtycklig, tillfällig och bedömd efter sina handlingar. För Christine de Pizan föds man till 

kvinna med om än en bredare repertoar än den tiden anvisat medans man för Simone de 

Beauvoir blir det  (Beauvoir 325). Det är också denna utgångspunkt för tänkandet som ligger 

till grund för avvisandet av en specifik kvinnlig natur.   
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CHARLOTTE PERKINS GILMAN 

Charlotte Perkins Gilman (1860 – 1935) anses i början av det tjugonde århundradets och 

alltjämt vara en av den amerikanska kvinnorörelsens viktigaste författare. Hon har för en 

större läsekrets blivit ihågkommen för sina noveller och romaner, de feministiska visioner hon 

genom sitt skrivande gav uttryck för än den uppmärksamhet det liv hon levde gav under 

hennes samtid (Lindbladh 61;Lane 8). Hennes första roman, en mycket mörk i många 

avseenden självbiografisk skildring The Yellow Wallpaper utkom 1892. Här ger hon ger en 

mycket nära skildring av en kvinnans utsatthet, sårbarhet och uppgivenhet Novellen skildrar 

en kvinna drabbad av en mentalsjukdom och rymmer mycket av hennes egna erfarenheter 

(Lane 1980, s 210).  Manlig välvilja blir vad som kantar vägen till en fullständig undergång 

ett tema som hon återkommer till om än inte i så dystera toner. Hon hade redan vid 

sekelskiftet gjort sig ett namn som författare, föreläsare och samhällskritiker. Man finner hos i 

hennes författarskap en föreställning om att den kvinnliga frigörelsen också kommer att leda 

till mannens frigörelse. Något som redan kommer till uttryck i hennes poesi från det sena 

artonhundratalet, samlade 1895 i poesisamlingen In this our time. ” …Through centuries long 

and black, Armed with a power threefold ! First : You are makers of men ! Then Be the things 

you preach ! Let your own greatness teach!  When mothers like this you see Men will be 

strong and free Then, and not till then!” (In this our time 36). 

 Gilman ger 1898 ut Women and Economics en av de första studierna om 

kvinnors roll i det ekonomiska systemet. Kvinnans underordning är för henne inte biologiskt 

betingad utan ett resultat av ekonomiska och sociala skeenden i historien. Genom att förenas 

skulle kvinnorna menade hon driva fram en samhällsförändring och därigenom också förändra 

sina livsvillkor (Bergheim and Eskilsson 276). I Herland visar hon på den överlägsenhet 

mänsklig samhörighet kan leda till och styrkan i det gemensamt socialiserade samhället (Lane 

1999, s 12).  Mellan åren 1909 – 1916 gav hon ut sin egen tidning Forerunner och det är här 
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som hon publicerar utopiska noveller, däribland hennes mest kända, Herland som utkom 

1915. Den är unik på flera sätt. Den är inte bara en litterär feministisk utopi den knyter 

samman feminism och socialism, kritiserar på ett ironiskt och humoristiskt sätt de rådande 

maktstrukturerna och är skriven en kvinnan (Lindbladh 61). Hon försökte att skapa en 

tankebyggnad där feminism och socialism förenades och kämpade för en humanistisk 

samhällsordning där de värden hon som såg som specifikt kvinnliga skulle lyftas fram (Lane 

1980, s 217-218).  

HERLAND 

I Herland antar Charlotte Perkins Gilman en helt annan litterär strategi för att förmedla sin 

kritik mot den gällande ordningen. Genom att bryta upp vad hon ser som sanning med skratt 

kommer historien om en feministisk utopi - ett humant socialt ordnat samhälle grundat på 

feministiska värderingar om omvårdnad och gemenskap fram på ett mer avdramatiserat sätt. 

Ett litterärt grepp som är fantasifullt, mindre chockerande och mer tillgängligt för läsekretsen 

vid nittonhundratalets början. Det finns i Herland liksom i The Yellow Wallpaper en nära 

koppling till de egna livserfarenheter och den offentliga debatten. Hennes berättelser tar 

näring ur hennes egna erfarenheter och upphov till historier något som är centralt för 

Charlotte Perkins Gilman som ansåg att kvinnor behövs för att berätta sina egna historier. 

Hon menade att berättelser var underlag till kritisk självinsikt och är ett sätt att förstå sociala 

relationer med andra (Lathorp 2). Herland är en berättelse om tre manliga amerikanska 

äventyrare som genom en händelse får vetskap om en förlorad värld som bebos av enbart 

kvinnor. Gemensamt enas dom om att företa en expedition till denna plats som lockar deras 

fantasier. De tre männen som Charlotte Perkins Gilman iklätt rollerna av, upptäckaren, 

naturvetaren och sociologen tar sig till och in i det främmande landet beläget bortom den egna 

kulturen. Här upptäcker och konfronteras de med ett civiliserat och i alla avseenden avancerat 

utvecklat matriarkaliskt samhälle. Under sin fångenskap som i flera avseenden är att likna 
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med ett vänligt omhändertagande får de lära sig allt om landet, dess innevånare, seder och 

levnadsätt. Charlotte Perkins Gilman har tilldelat en av expeditionens deltagare Vandyck  

Jennings den röst som förmedlar männens upplevelser, och det är genom hans ögon vi får 

det manliga patriarkatets diskurs förmedlad. Mötet mellan männen och kvinnorna leder på ett 

individuellt plan till dramatiska konfrontationer. Läsaren tas med på en resa där de egna 

androcentriska normerna hamnar i en underordnad position till det feministiska som i landet 

utgör det normerande systemet. I Herland finner vi utopins idealiserade sociala 

utgångspunkter där, finns inget krig, hat, varken våld, girighet, fattigdom, eller svartsjuka. 

Genom sina frågor om den förmodade "civiliserade" värld som ligger utanför deras egen 

framträder de kulturella normer som har rötter i det för läsaren erfarna patriarkatet. För 

kvinnorna och inte minst läsaren framträder detta som löjligt och orimligt (Lathorp 6)  

Kvinnorna, har format ett samhälle efter de förutsättningar som avsaknaden av män inneburit. 

Samhället som man skapat är välorganiserat, ordnat och planerat utifrån kvinnokollektivets 

behov. Herland är långt ifrån en berättelse där dess enda feministiska egenskap ligger i att 

dess upphovsman är kvinna. Moderskapet utgör en av de centrala utgångspunkter som 

Charlotte Perkins Gilman. Och har också blivit vad man fäst uppmärksamheten vid när det 

kommer till den svenska översättningen av titeln till Jungfrulandet. Avsaknaden av män 

hindrar på intet sätt att man kan fortplanta sig då artens fortbestånd sker genom jungfrufödsel 

. För att trygga samhällets fortbestånd och tillväxt brukar man något som skulle kunna liknas 

vid eugenik. Där den enskilde kan avstå sin rätt till att bli förälder för att inte ”dåliga” 

egenskaper förs vidare. Omsorg om natur och kretslopp, präglar alla samhällets verksamheter 

från familjeliv till industri och där vinstmaximering lyser med sin frånvaro. Det gemensamma 

har här en betydelsebärande funktion och utgör det fundament som den utopiska 

samhällsformen vilar på. Genom att i berättelsen lyfta fram frågor som berör moderskap, 

gemenskap och arbete utmanas läsaren att ifrågasätta den universella utgångspunkt man valt 
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för sin uppfattning om manligt och kvinnligt. I kontrast till detta uppställer hon en alternativ 

feministisk utopisk värld som har sin utgångspunkt i socialism och feministiska värden. I 

denna värld har moderskapet den högsta rangen av status. Kvinnor bär liv men också den 

kraft som möjliggör fortplantning. Detta återspeglar, menar Ann Lane, Charlotte Perkins 

Gilmans egen övertygelse om att det sexuella förhållandet mellan män och kvinnor är av djup 

ekonomisk art, och som sådan, ekonomiskt beroende har detta ett till en överdriven 

eftergivenhet för sex (Lane, 1980, s. 6). Kvinnorna i Herland är i fysiskt avseende också 

idealiserade De beskrivs av Jennings gruppens sociolog som långa, starka, friska och vackra. 

De spelar spel dansar och utför gymnastik och ägnar sig åt trädgårdsskötsel och skolning. De 

är begåvade med styrka snabbhet, de är duktiga löpare och klättrar i träd. I Herland 

kännetecknas kvinnorna av styrka, självständighet och social frihet. En kollektiv identitet 

inordnad i en kollektiv historia. Något som hänger nära samman med hennes socialistiska 

övertygelser. Charlotte Perkins Gilmans emanciperade kvinna är ärligare modigare starkare 

skickligare och bär enligt henne på fler mänskliga egenskaper än vad som är att finna i hennes 

samtid. När Ellador den kvinna som berättaren Jennings har ett förhållande med diskuterar 

möjligheten av ett sexuellt utbyte, gör hon det klart för honom att detta är en känsla som 

kommer att skapa oceaner av arbete (Gilman 108). Hon låter heller aldrig i Herland att ge 

uttryck för att det skulle förekomma sexuella relationer mellan kvinnor. Något som för 

samtiden och kanske för henne själv skulle vara allt för vågat (Lathorp 9). Charlotte Perkins 

Gilman var en tidig förespråkare för enkla funktionella kläder och kvinnorna i Herland följer 

också detta koncept. Här finner vi inga spår av spända korsetter eller kläder som begränsar 

kvinnors rörlighet. Hennes filosofi om hälsa och kroppslighet utmanade 

artonhundratalet medicinska filosofier av en period som förespråkade en dualismen 

mellan kropp och själ (Lathorp 7)  
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Diskussion 

I det att kvinnor konkret börjar hävda sitt oberoende avlivas myten om 

kvinnligheten menar Simone de Beauvoir. Kvinnor har historiskt inte alltid beretts möjlighet 

att helt och fullt leva ut som mänskliga varelser. Och det har inte varit och är fortfarande inte 

helt okomplicerat när kvinnor tar sig utrymme på den sociala arenan som formulerats av den 

dominerade mansordningen. I det att man har och i många avseenden fortfarande socialiserats 

och socialiseras av kvinnor i en kvinnlig värld jmf som exempel siffror för hur 

könsfördelningen för högskoleexamen, anställningsslag och heltidstjänster läsåren 1999/2000-

2009/10 ser ut inom det svenska skolväsendet (Skolverket), så är ändock denna dominerad av 

manliga värden och normer. Äktenskapet är som Simone de Beauvoir menar fortfarande att se 

som en naturlig följd och som i praktiken medför att kvinnor blir underordnade mannen 

(Beauvoir 321). Hon menar också att det ursprungliga förtrycket är att finna i mannens 

förtryck av kvinnan eftersom han tillgodogör sig värdet av hennes arbete som om det vore 

hans eget (Lindbladh 62).  

Syftet med den här uppsatsen har varit är att synliggöra de utgångspunkter som 

ligger till grund för föreställningar om kvinnan i två utopier formulerade av två kvinnor som i 

sina respektive kulturella och sociala sammanhang trotsat tidens gällande normer och 

konventioner. I en tid och värld där mannen hävdat sig som det definierande subjektet och 

hävdat sig som den norm emot vad samhälleligt ska anses som rådande, medan kvinnan har 

låsts i sin position som Simon de Beauvoir benämner som ”den Andre”. Att kvinnan har varit 

den Andre har inneburit att hon inte betraktats eller tilldelats rollen som det självständiga 

subjektet. Hon berövas därmed, enligt de Simone de Beauvoirs filosofiska terminologi, rätten 

att förverkliga och forma sitt eget liv, sin transcendens.   

Under 1100-talet när de första universiteten bildas öppnas nya bildningsvägar 

för män. Kvinnors möjlighet till fördjupad bildning på annat än det teologiska området var 
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alltjämt begränsat. Det är framförallt den nära kopplingen mellan filosofi och teologi i 

klostren som kvinnor kan komma i kontakt med tidens kunskap och bildnings ideal. Under 

senmedeltiden kunde vissa kvinnor ur de högre samhällsskikten skaffa sig god bildning utan 

att för den delen vara bundna till klostren. Men under det sena 1300- talet och i början av 

1400-talet var tillträdet till denna värld alltjämt en begränsat. Christine de Pizan är en av de 

kvinnor som lyckas med att inte bara tränga sig in på ett område där män mutat in alla 

domäner. Hon kom att göra sin röst hörd och lyssnad till med stor respekt både inom sitt eget 

lands gränser men också fjärran detta i både tid och rum. Hennes produktion är omfattande 

och spänner över många ämnen och det är den produktion som berör frågor om människosyn, 

praktisk etik och politisk ideologi hon alltjämt är av intresse (Malmström16). Hon är 

sannolikt den första kvinna som kan krediteras med att återupptäcka och återskapa en 

kvinnohistoria med starka och positivt laddade kvinnliga förebilder. Hon skriver 1405, i 

ett försök att utifrån en moralisk ståndpunkt motverka det djupt rotade kvinnoföraktet i sin 

samtid, The Book of the City of Ladies som senare kommit att anses vara den första 

feministiska utopin.  Hennes text kan ses som en utgångspunkt för de föreställningar som 

placerar frågan om jämställdhet i centrum i den medeltida debatten, och hur en bättre värld 

skulle kunna se ut (Malmström-Ehrling 61).  

Tidiga utopier har i olika grad religiösa inslag och hos de flesta tidiga 

västerländska utopier kan man finna spår föreställningar om paradiset och tusenårsriket, något 

som också är att finna hos såväl litterära som reella utopier under 1600-1900-talet 

(Ambjörnsson 17). Christine de Pizan byter i The Book of the City of Ladies detta förlorade 

paradis mot en metafor. En stad som består av ur historien framstående starka kvinnogestalter 

formade utifrån historiska arketyper från feministiska världar utom räckhåll. Processen för att 

göra dessa tillgängliga är en kreativ handling som ger en ny bebolig utopi, en stad av kvinnor 

i en allegorisk form. Med hjälp av de tre kvinnliga dygderna Förnuft Rättrådighet och Rättvisa 
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visar hon att kvinnor skildras och skildrats felaktigt av män inom prästerskap, rättssystem, och 

det manliga kultur och samhälls etablissemanget. Men hon visar också på ett galleri av 

kvinnliga förebilder som står som modell för hennes allegoriska utopi . Hon bryter här med 

och utmanar rådande tänkesätt om kvinnor och deras historia och visar genom exempel ur 

historien, samtiden och myten hur en fiktiv verklighet kan omvandla tänkande. Det är också i 

de sociala, kulturella, religiösa och intellektuella sammanhangen som vi hos henne finner 

utgångspunkten för hennes uppfattning om kvinnan. Genom sina exempel visar hon på att 

kvinnor är lika med eller i vissa avseenden bättre än män. Hon kräver inte att kvinnor 

och män ska vara lika, inte heller utmanar hon tidens rådande status quo i relationer mellan 

könen. Men förväntar sig genom sin beskrivning av kvinnan om ett värdigt bemötande som 

inte har sin utgångspunkt i tidens förhärskande kvinnoförakt. Genom sitt engagemang i den 

intellektuella debatten på alla samhällsplan bidrar hon till att skifta fokus i den gamla 

medeltida debatten om äktenskap, kvinnliga olater, kvinnohat till en föreställning om kvinnan 

ifråga om mänskliga kvaliteter jämbördig med mannen. I och med debatten om Romanen om 

rosen öppnas den intellektuella samhällsarenan för kvinnor som aktiva deltagare. Trots 

hennes försvar av kvinnors heder, kyskhet, arbetsamhet och goda förstånd kan man inte 

tillskriva henne att vara en med dagens mått mätt en radikal kvinnosakskvinna. I hennes 

författarskap framkommer det ofta att hon sitt brinnande engagemang till trots ansåg att 

hustrun var underordnad sin man. Detta förringar inte att hennes tänkande i allra högsta grad 

stred emot tidens uppställda konventioner och förhindrar inte att vi tilldelar begreppet 

feminism just sådana värden som vi finner förenliga med henne. Kvinnan har hos Christine de 

Pizan emellertid fortfarande tillskrivits bestämda egenskaper och en på förhand given mening. 

Hon är inte fri i den bemärkelse som Simone de Beauvoir menar, kontingent godtycklig, 

tillfällig och bedömd efter sina handlingar. För Christine de Pizan föds man till kvinna med 
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om än med en bredare repertoar än vad hon historiskt anvisats medans man för Simone de 

Beauvoir blir det (Beauvoir 325).  

En av de utgångspunkter som ligger till grund för föreställningar om kvinnan 

hos Charlotte Perkins Gilmans i boken Herland är hur hon väljer att definiera kön. Hon 

återkommer i den samtida debatten ständigt till att kön och vad roller som därtill följer är 

socialt konstruerade fenomen snarare än något definitivt och oföränderligt men tillskriver 

ändå kvinnan vissa egenskaper som är att finna i det att hon just är kvinna.  

I Herland har kvinnorna inte bara tagit över produktion och samhällsansvar utan också 

utformat ett eget socialt system baserat på vad Gilman menar är kvinnliga principer 

avspeglade i fostran, vård och hushållning. Som feministisk utopi följer den likartade 

principer med andra feministiska utopier i det att den berör frågor om social omsorg om barn 

och ett kollektivt samhälls ansvar som är centrala för den diskussion som förs av kvinnor 

(Lathorp 2). Hennes stora brister ligger i det att hon höll en enkel, linjär bakgrund av 

evolutionära framsteg, en okritisk tro på framsteg. Hon försummade allvarligt frågor om 

klass, ras och etnicitet och deras komplexa samspel med kön. Hon hade föreställningar som 

idag skulle ses som rasistiska och etnocentriska. Kritiken mot kärnfamiljen och moderskapet 

är mycket framträdande hos henne (Lindbladh 64; Lane 1999, s 6) men hon ifrågasatte inte 

den heterosexuella, monogama kärnfamiljens struktur utan såg denna som det enda naturliga 

resultatet av evolutionära framsteg och den högsta formen av mänsklig organisation. Även om 

det köns och klassperspektivet hon ger uttryck för i flera avseenden kan upplevas som 

modernt så präglas andra områden av tidsandan. Tankar om tvångssteriliseringar och 

oförståelse för det annorlunda ligger inte långt borta (Lindbladh 65).  

Den litterära publik som hon vill nå var inte efterföljande generationer utan 

hennes samtida och i synnerhet kvinnor (Rudd och Gough xi). Hon förpackar sin 

samhällsvision på ett sätt som gjorde den möjlig för större grupper av befolkningen att närma 
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sig denna där socialismen framstår som en realiserbar förnuftig idé (Lane 1980, 219). Hennes 

efterlämnade essäer, dikter och noveller, är inte som Herland en lättsam och i det närmaste 

humoristisk läsning men det man finner också här är hennes orubbliga tro på att förhållanden 

skulle kunna ändras till det bättre och att förändring för den delen inte är underkastat långa 

processer, utan snarare är att finna i kraft av individuell insats. Det är också denna ständiga 

optimism som gjorde henne till en kraftfull röst för reformer, snarare än en social satiriker 

(Rudd och Gough x) Vid den tid som romanen ägde rum strax innan första världskriget bestod 

mycket av kvinnans roll i USA av att gifta sig och viga sitt liv åt äktenskap och familjeliv. 

Föda, ta hand om och uppfostra barn, kvinnor hade lite eller ingen utbildning alls och oftast 

beroende av sina män. Men det politiska livet domineras också av en framväxande 

kvinnorörelse och arbetarrörelse (Ambjörnsson 18). Förhållandena är i detta avseende samma 

i såväl USA som Europa. ”Den borgerliga familjens framväxt skapade ett nytt familj och 

äktenskapsmönster och därmed en ny roll för den gifta. kvinnan, samtidigt som 

industrialiseringen skapade: nya yrkesmöjligheter och därmed ökade möjligheter till 

ekonomiskt oberoende. Kvinnorörelsen, som började: organisera sig i det slutande 1800-talet, 

växte sig allt starkare när det nya seklet tog vid med bland annat rösträtten på sitt program” 

(Heggestad 12). Och även om villkoren förändrades finner man hos många kvinnliga 

författare verksamma under denna period ett gemensant tema, drömmen om en annan 

verklighet, fri från patriarkatets urgamla förtryck (Heggestad 12). Förhållandet tycks inte bara 

gälla svenska kvinnliga författare verksamma vid denna tid.   

 Charlotte Perkins Gilman väljer att förlägga sin utopiska vision bortom det egna 

samhället och kulturen och möjliggör därigenom att sätta vad som uppfattas som det specifikt 

kvinnliga i kontrast mot det manliga förankrat i värderingar och normer. Här synliggörs den 

egna kulturens uppfattning om ägande, gemenskap, familj, individ, natur och kultur. Hennes 

berättelse är färgad av tidens uppfattning om kvinnors sociala ställning i lika stor utsträckning 
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som hennes visioner, drömmar och framtidsbilder. Genom att göra idén om kön 

och underordning baserad på könstillhörighet synlig på ett sätt som ingen tidigare gjort 

synliggör hon det osynliga könsförtrycket (Lane 1999, s 7-8). Men Herland måste också 

förstås med bakgrund av det pågående första världskriget. USA är ännu inte involverat när 

novellen publicerades för första gången men är påverkat ekonomiskt och socialt av de 

förändrade livsvillkoren. Kopplingen till kvinnorna i Herland är markant men här har 

kvinnorna inte bara tagit över produktion och samhällsansvar utan också utformat ett eget 

socialt system baserat på vad Charlotte Perkins Gilman menar är kvinnliga principer 

avspeglade i fostran, vård och hushållning  

Det framgår tydligt att The Book of the City of Ladies och Herland är litterära 

verk som måste sättas i relation till författarnas bakgrund och personlighet likaväl som det 

samhälle de lever i för att få en mer nyanserad förståelse för deras handling. I Charlotte 

Perkins Gilmans tanke experiment har männen inte återkommit från kriget. Kvinnorna har 

övertagit sysslor som männen traditionellt haft och samhällsangelägenheter som fostran, vård 

och hushållning sköts utifrån de nya samhällsprinciper man byggt upp. (Ambjörnsson 200) 

Förhållandena är att likna vid vad som senare uppstår efter andra världskriget i USA då 

kvinnorna när männen var borta tog deras platser vilket var en stor omställning, inte minst när 

det gäller värderingar och tänkesätt (Ambjörnsson 200). Innan kvinnor arbetade utanför 

hemmet som de gör idag, fanns daghem och förskolor förmodligen bara som utopiska 

drömmar. Ett alternativ till den oerhört tunga uppgift som kvinnorna hade som mödrar är att 

som i Herland, låta barnuppfostran bli en syssla som tillfaller yrkesutbildade lärare och 

barnskötare som övertar uppgiften från andra – icke utbildade – mödrar. barn. (Chloé 45-46) 

Fostran blir till ett kollektivt ansvar där hennes socialistiska framstegstanke sätts framför 

leklust, fantasi och oegennytta. Särskilt framträdande är detta när samtalet kommer att beröra 

barn lek och fostran. ”They never knew they were being educated. They did not dream that in 
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this association of hilarious experiment and achievement they were laying foundation for that 

close beautiful group feeling into which they grew so firmly with the years. This was 

education for citizenship” (Gilman 93). Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopi kan 

sedd med nutida ögon te sig som ett oskyldigt socialt tankeexperiment, men ryms inom sin tid 

i ett provokativt ramverk uttryck för ett progressivt tänkande. En svidande samhällskritik men 

som under ett täcke av oskyldigt, ibland humoristiskt berättande lockar till ett och annat 

skratt. I sin historiska kontext ger hennes skildring en återklang av den värld och det sociala 

sammanhang hon själv var väl förtrogen med och kontrasteras mot en fiktiv idealistisk 

statsform där hennes egna inre föreställning om det goda samhället får stå som modell. I 

samhället skapas menar Charlotte Perkins Gilman en oändlig mängd möjligheter som aldrig 

kan kommer till sin rätt på grund av förhärskande klass och könsförhållanden (Ambjörnsson 

209). Kontrasten dem emellan är skarp och även om tankar som lyfts fram när boken skrevs 

för oss idag framstår som självklarheter. Det finns i Herland en psykologisk dimension som 

tydligare framträder i andra av Charlotte Perkins Gilmans verk. Familjeförhållande, relationen 

till modern, fadern och hennes relationer till män och kvinnor avspeglar sig i henne 

berättande. Det är också tydligt att hon betraktar sig själv som tillhörande en samhällsklass 

utifrån sitt kön.  

”Vi flickor tycker som samhällsklass betraktade (as a class), att våra högre 

ambitioner inte verkar trovärdiga, vi aktar oss för avslöja dem för våra föräldrar 

och vänner och de passar heller inte ihop med kyrkans värld eller ens med 

bibeln, men det finns bland många av de flickor jag känner en reform iver och 

en utvecklingspotential som förkvävs i den anda som omger dem och som de 

kommer att förlora bara på några år ( det vill säga om de gifter sig”.  

    (Ambjörnsson 203)  
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De finns en inre konflikt mellan living and loving som hon uttrycker det ” to have love - and 

lose life; to have life and lose love. I Herland kommer den kvinnliga gemenskapen att som i 

hennes verkliga liv få en större betydelse (Ambjörnsson 206). Kvinnorna vill i Herland som 

(Ambjörnsson 211) också noterat pröva en samhällsmodell med två kön. Förhållandet kan ha 

bidragit till att det inte lagts in någon mekanism för att konservera de rådande 

samhällsförhållandena. 

Något som förenar Charlotte Perkins Gilman och Christine de Pizan är hur man 

väljer att omdefiniera från vilka utgångspunkter begreppet kvinna ska definieras. Från att 

definierats utifrån en manlig utgångspunkt återtar de bägge inom sina respektive 

samhällsformer begreppet och tilldelar det fler kvaliteter. Hos Christine de Pizan formulerade 

i kvinnliga förebilder och hos Charlotte Perkins Gilman i ett överlägset socialt system. Vad de 

förenas i är att man också i likhet med andra kvinnor som tecknat utopier betraktar begreppet 

kvinna utifrån antingen essens, konstruktion eller situation. I sina försök att skapa alternativ 

till patriarkatet väljer de liksom de flesta av dessa som Heggestad utrycker det ”,att anta en 

essentialistisk hållning än en konstruktivistisk ” (Heggestad 21). Christine de Pizan bygger 

upp en livsprincip för kvinnorna baserad på exempel ur sin samtid, historia och myter kända 

för läsarna men i sitt sammanhang omtolkade i det att de utgör ett sammanhängande system 

för ett nytt samhälle där villkoren för män och kvinnor jämnats ut. Charlotte Perkins Gilmans 

berättelse är färgad av hennes tid och kvinnors sociala ställning i lika stor utsträckning som 

hennes visioner, drömmar och framtidsbilder. Men de utgör inte som jag ser det fragment av 

lösryckta feministiska visioner utan är att se som delar i en berättelse som i sig är utopisk och 

feministisk till sin karaktär. Både Christine de Pizan och Charlotte Perkins Gilman har det 

gemensamt att de i sitt skrivande tagit intryck av den pågående samhällsdebatten och 

formulerar sina utopier utifrån densamma. Båda två vidareutvecklar också sina utopier med 
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uppföljare Christine de Pizan senare år 1405 i boken Livre des trois virtus (Boken om de tre 

dygderna)och Charlotte Perkins Gilman ett år senare 1916 med boken With Her in Ourland. 

Kvinnoforskning och teoribildningar orienterad utifrån ett kvinnoperspektiv som 

placerar kvinnors liv och villkor och hur maktförhållandena mellan könen kommer till uttryck 

tillför och bidrar till ett mer mångnyanserat sätt att se på tillvaron. Och att ha sin utgångspunkt 

i kvinnors erfarenhetsvärld utesluter inte en feministisk ansats som är mer nära kopplad till 

handling och social förändring än vad kvinnoforskning i allmänhet är (Eskilsson 234). Att 

beröra ett forskningsfält utifrån ett kvinnoperspektiv kommer oundvikligen att innebära att 

maktstrukturer synliggörs och hur begrepp som kön/genus symboliseras, förmedlas, 

strukturerar relationer, institutioner, identiteter och texter. Oavsett begrepp som används kan 

de om de inte preciseras i tid och rum missförstås. Detta kan i sin tur skapa en del förvirring 

då en enhetlig konsensus kring begreppens tillämpning inte är att finna (Gothlin 12-14). Det 

är i utopin som litterära form som Christine de Pizan och Charlotte Perkins Gilman formulerar 

sina föreställningar om nya möjliga världar och sätt att leva. Genom att studera deras utopier 

ges inblick i deras föreställningar, drömmar och visioner om sig själva den värld de 

interagerar i och framtiden. De synliggör maktstrukturer på de områden de belyser och 

kontrasterar den egna tidens normer och moraliska system genom att belysa förhållanden som 

upplevs som ideala. Vid första anblicken skulle man kunna tro att Christine de Pizan och 

Charlotte Perkins Gilman inte har någon gemensam nämnare Det litterära uttrycket skiljer sig 

men de förenas i den gemensamma tanken om ett ideal där kvinnan skildras i möjliga av 

världar med en utgångspunkt i sina visioner drömmar och föreställningar om att. inte längre 

betraktas som underordnade en begränsande manlig norm. 

Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att synliggöra de utgångspunkter som 

ligger till grund för föreställningen om kvinnan i den litterära form som utopin utgör hos 
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kvinnor som Christine de Pizan och Charlotte Perkins Gilman. För att kunna gripa mig an de 

texter som legat som underlag till mitt arbete har jag valt att närma mig dessa utifrån begrepp 

och utgångspunkter som jag ser som centrala för förståelsen av dessa i sitt historiska, sociala 

och kulturella sammanhang. En feministisk utgångspunkt förankrad i Simone de Beauvoirs 

filosofiska fenomenologi i studiet av utopier synliggör men bidrar också till förståelsen av de 

maktstrukturer som människor hålls bundna till. Charlotte Perkins Gilman och Christine de 

Pizan formulerar sina föreställningar om nya möjliga världar och sätt att leva med 

utgångspunkt i den verklighet de avsåg att föra sina läsare bort ifrån och skildrar i relation till 

denna den bästa av möjliga världar. Det framgår tydligt att The Book of the City of Ladies och 

Herland är litterära verk som måste sättas i relation till författarnas bakgrund och personlighet 

likaväl som den tid och det samhälle de lever i för att för att förstå gestaltandet av kvinnan. 

Genom att se författarna i ljuset av deras samtid, dess ekonomiska och sociala förutsättningar, 

kontrasteras den egna tidens normer och moraliska system och synliggör maktstrukturer på de 

områden de genom sina utopier belyser. Genom sitt engagemang i den samtida intellektuella 

debatten på alla samhällsplan bidrog de bägge till att skifta fokus i den egna samtidens gamla 

föreställningar om kvinnan till en föreställning om kvinnan som ifråga om mänskliga 

kvaliteter är jämbördig med mannen. Kvinnan har hos Christine de Pizan emellertid 

fortfarande tillskrivits bestämda egenskaper och en på förhand given mening. Hon är inte fri i 

den bemärkelse som Simone de Beauvoir menar, kontingent godtycklig, tillfällig och bedömd 

efter sina handlingar. För Christine de Pizan föds man till kvinna med om än med en bredare 

repertoar än vad hon historiskt anvisats medans man för Simone de Beauvoir blir det. För 

Charlotte Perkins Gilman är kvinnan i hennes novell Herland biologiskt betingad. Men man 

finner inte hos henne till följd av detta den underordning som är resultat av ekonomiska och 

sociala skeenden i historien där mannen utgör det definierade subjektet. Genom att förenas 

kan kvinnor driva fram en samhällsförändring och därigenom också förändra sina livsvillkor 
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I Herland visar hon på vad denna överlägsna mänskliga samhörighet kan leda till och styrkan 

i ett gemensamt socialistiskt samhälle. Det gemensamma har för henne en betydelsebärande 

funktion och utgör det fundament som den utopiska samhällsformen vilar på. Genom att i 

berättelsen lyfta fram frågor som berör moderskap, gemenskap och arbete utmanas läsaren att 

ifrågasätta den universella utgångspunkt man valt för sin uppfattning om manligt och 

kvinnligt. I kontrast till detta uppställer hon en alternativ feministisk utopisk värld som har sin 

utgångspunkt i socialism och feministiska värden. Genom att göra idén om kön 

och underordning baserad på könstillhörighet synlig på ett sätt som ingen tidigare gjort 

synliggör hon det osynliga könsförtrycket. Den här uppsatsen har berört två imaginära icke 

existerande samhällen. Den ena uttryckt i en allegori och den andra i ett samhälle fjärran den 

egna kulturen. Formulerade av två kvinnor under två i tid och rum skilda epoker och 

samhällsformer. Det litterära uttrycket skiljer sig men de har det gemensamt är att de bägge 

skildrar möjliga av världar med en utgångspunkt i kvinnors visioner, drömmar och 

föreställningar.   
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