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Abstract 

There have been several studies that have found that history textbooks are not equal when it 

comes to the representation of men and women. They are characterized by male perspective, 

where women as individuals and in groups are unapparent. The magazine Historiskan arose as 

a response to this problem, whose stated purpose is to highlight women in history and creating 

a gender historiography. When women on the other hand are being highlighted in history, 

other studies have shown that it is in general only the white Western heterosexual middle-

class woman's perspective that historians include. Women of other ethnicity, class and 

sexuality are excluded. The Swedish schools policy documents expresses that equality must 

be included in students’ education, and ethnicity, class and sexuality are perspectives to be 

included in the teaching of history.  

Based on a qualitative content analysis and intersectional gender theory this essay aims to 

examine how Historiskan depict women from the social categories; ethnicity, class and 

sexuality. The result shows that the stories are dominated by white Christian Western women 

as the norm. Women of different ethnic origin, color and religion exist, to a lesser extent, in 

which their ethnicity and skin color are more prominent in the narrative. Class and social 

status is a clear category that explains women's diverse experiences and opportunities. 

Heterosexuality is the norm, which is depicted as an economic and political agreement 

between the sexes. The big deviant is the unmarried woman. 
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Sammanfattning 

Det finns ett flertal utredningar som har konstaterat att läromedlen i historia inte är jämställda. 

De präglas av manligt perspektiv, där kvinnor som individer och grupp osynliggörs. 

Tidskriften Historiskan uppstod som ett svar på denna problematik, vars uttalade syfte är att 

lyfta fram kvinnor i historien och skapa en jämställd historieskrivning. När kvinnor däremot 

lyfts fram, har andra studier visat att historieskrivningen generellt endast inkluderar den vita 

västerländska heterosexuella medelklasskvinnans perspektiv. Kvinnor av annan etnicitet, 

klass och sexualitet exkluderas. I skolans värdegrund uttrycks krav på att jämlikhet ska prägla 

elevers utbildning, samt ska även etnicitet, klass och sexualitet inkluderas i historieämnet. 

Utifrån en kvalitativ innehållsanalys och intersektionell genusteori genomförs en granskning 

av hur Historiskan skildrar kvinnor utifrån de sociala kategorierna; etnicitet, klass och 

sexualitet. Resultatet visar att berättelserna domineras av vita kristna västerländska kvinnor 

som utgör normen. Kvinnor av annan etnisk tillhörighet, hudfärg och religion förekommer om 

än i mindre utsträckning, och där framförallt deras etnicitet och hudfärg uppmärksammas mer 

specifikt. Klass och social ställning utgör en stark kategori som förklarar kvinnornas skilda 

erfarenheter och möjligheter. Heterosexualiteten utgör normen, som skildras som en 

ekonomisk och politisk överenskommelse mellan könen. Den stora avvikaren är den ogifta 

kvinnan. 

Nyckelord: genushistoria, intersektionalitet, etnicitet, klass, sexualitet  
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Inledning 

I flertalet undersökningar som har gjorts på läromedel i historia konstaterar forskare att 

läromedlen inte är jämställda; kvinnor både som individer och grupp osynliggörs, samtidigt 

som män är överrepresenterade och stereotypiseras med egenskap av våld.1 Ur denna kritik 

föddes således den första kvinnohistoriska tidningen; Historiskan. Den gavs först ut 2015 som 

en specialutgåva från tidskriften Allt om Historia, men där intresset blev så stort att den blev 

en självständig tidskrift med två efterföljande utgåvor, och med fler på gång. Historiskan är 

framförallt kritisk till den historieundervisning och historieskrivning som elever får möta i 

skolan, och i olika läroböcker. De ämnar att utmana den traditionella historieskrivningen; som 

domineras av män och i regel är skriven av män, genom att lyfta fram historiens kvinnor och 

ämnar därmed att skapa en jämställd historieskrivning.2  

När kvinnor däremot lyfts fram och skildras i historien har forskning konstaterat att det är en 

viss sorts kvinna som får ta plats; den vita heterosexuella medelklasskvinnan. 

Genusforskningen har även under senare år utvidgat sitt fält till att studera och problematisera 

kön i relation till andra maktordningar; intersektionalitet. Intersektionalitet är ett perspektiv 

som tar hänsyn till variationen inom gruppen kvinnor, där kön behöver relateras till hur det 

interagerar med andra maktordningar som etnicitet, klass och sexualitet.3 Det finns 

exempelvis en skillnad i hur medelklasskvinnans villkor och arbetarklasskvinnans villkor i 

samhället såg ut, eller ett annat tydligt exempel är att svarta kvinnor har andra förutsättningar 

och erfarenheter än vita kvinnor. Med utgångspunkt i en problematisering av skolans 

värdegrund och ämnesplanen i historia för gymnasieskolan, så är denna uppsats en granskning 

över kvinnoskildringarna i Historiskan. 

Bakgrund 
I första numret av Historiskan uttrycker de inledningsvis en ambition att bidra till en jämställd 

historieskrivning. De är direkt kritiska mot de svenska läromedlen och historieskrivningen 

som helhet.  

Under de senaste 15 åren har det gjorts flera granskningar som visar att kvinnor är 

kraftigt underrepresenterade i de svenska skolböckerna. Och det är inte bara där det 

                                                             
1 Berge, Britt- Marie & Widing, Göran. (2006) En granskning hur kön framställs i ett urval av läroböcker: 

Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund sid 14-17 
2 Bonde, Eva & Lindholm, Jennie (2015) ”Ett första steg mot en jämställd historieskrivning” i Historiskan Allt 

om historia special Nr 1/2015, sid 3 
3 Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna. (2004) Genushistoria – En historiografisk exposé, sid 9-10 
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brister, utan i hela vår historieskrivning, där kvinnorna ofta framställs i passiva roller och 

behandlas som bihang till männen. Om de nämns alls.4 

Det borde vara en självklarhet att läromedlen i historia har en jämställd historieskrivning. I 

skolans värdegrund för skolan framhålls det att jämställdhet mellan kvinnor och män ska 

prägla alla aspekter av en elevs utbildning. Det gäller även historieämnet, dock så visar 

flertalet undersökningar att så inte är fallet. Redaktörerna till Historiskan nämner inte 

specifikt vilka granskningar de syftar på i sin kritik, men däremot har det genomförts 

utredningar dels på uppdrag från Skolverket och dels på uppdrag av regeringen med skolans 

jämställdhetsmål i fokus. 

Genus i läromedlen i historia  

På uppdrag av Skolverket så granskades ett flertal läromedel i historia utifrån det statliga 

jämställdhetsmålet, som ger olika uttryck för diskriminering och andra former av kränkningar 

baserat på kön; män, kvinnor och transpersoner.5 Resultatet visade att innehållet i läromedlen 

dominerades av neutrala benämningar, men där textens sammanhang ger benämningarna en 

manlig konnotation. Exempelvis blir benämningen köpmän manlig eftersom dessa 

förekommer i sammanhanget handel, vilket historiskt har dominerats av män. Den manliga 

kodningen berodde även på att kvinnor var underrepresenterade. De osynliggjordes, trots att 

de hade haft stora möjligheter att införlivas i det historiska sammanhanget. Detta gällde 

oavsett vilken historisk epok som skildrades. De kvinnor som skildras däremot bedöms utifrån 

sitt kön och i förhållande till den manliga diskursen. Samtidigt som kvinnorna var 

underrepresenterade, så var männen likväl överrepresenterade och blir stereotypiserade utifrån 

konnotationer som våld, krig och historiska upptäckter. Osynliggörandet av kvinnor kränker 

flickor och kvinnor som grupp enligt forskarna, och de hävdar att det finns en stor risk att 

flickor idag inte känner sig delaktiga i historien.6 De framhåller däremot inte att män som 

grupp kränks eller diskrimineras då de förknippas med våld och krig, då det sker en 

stereotypisering av ett visst mansideal, som förmodligen även påverkar pojkar negativt. 

Denna iakttagelse bör vara lika angelägen, men den reflektionen saknas i resultatet.  

På uppdrag av regeringen så grundades Delegationen för jämställdhet i skolan, förkortad 

DEJA under 2008 vars uppdrag var att utifrån skolans värdegrundsuppdrag lyfta fram och 

utveckla kunskap om jämställdhet i skolan.7  För historieämnet undersökte Ohlander vilken 

                                                             
4 Bonde & Lindholm, (2015) sid 3 
5 Berge & Widding, (2006) sid 8 
6 Berge & Widding, (2006) sid 14-17 
7 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2008/06/dir.-200875/ 2016-04-08 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2008/06/dir.-200875/
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bild skolelever möter av kvinnor och män i läromedlen för historia, där den slutliga rapporten 

visade att läroböckernas innehåll varken motsvarade läroplanens värdegrund eller 

historieämnets föreskrifter om jämställdhet. De uppvisade ett liknande mönster; att män 

enskilda och i grupp samt det manliga perspektivet dominerade. Det var få namngivna 

kvinnor i förhållande till antalet namngivna män och kvinnors utrymme i historien var 

generellt minimalt, både som namngivna och anonyma, och fanns det där så var det i regel i 

form av ett extra inslag i den vanliga texten. Avsnitten som även behandlade kvinnor direkt, 

präglades även av ett manligt perspektiv, där kvinnor tenderade att presenteras i förhållande 

till en man, oftast som fruar till männen. Områden som även kvinnor dominerat i präglades av 

ett manligt perspektiv eftersom kvinnorna inte fanns där. Läroböckerna var även generellt 

koncentrerade till krig- och liknande förlopp, där kvinnors insatser och förhållanden 

utelämnades. Genus problematiserades inte i någon av läroböckerna, och när 

jämställdhetsbegreppet nämndes betraktades det endast som en fråga för kvinnor. Ohlander 

poängterade att avsaknaden av en jämställd historieskrivning är destruktiv för både flickor 

och pojkar, eftersom de inte finns några positiva kvinnliga förebilder från historien som 

flickor kan relatera till, medan pojkar istället tenderar att få en begränsad självbild på grund 

av ett snävt mansideal från historieskrivningen.8 

Skolans värdegrund 

Det är inte endast läromedlen i historia eller historieundervisningen som saknar ett 

jämställdhetsperspektiv, utan det tycks vara en stor utmaning för skolan generellt att tillämpa. 

Det är ett klart formulerat värdegrundsmål för skolan att främja jämställdhet mellan kvinnor 

och män.9 Men när värdegrunden väl diskuteras i skolan så lyser jämställdhetsfrågor med sin 

frånvaro. Myndigheten för skolutveckling konstaterade exempelvis att jämställdhet var ett av 

de mest utmanande områdena inom värdegrunden, enlig Hedlin.10 Lärarutbildningen uppvisar 

även brister i att hantera dessa frågor, där jämställdhet snarare ses som en attitydfråga än ett 

kunskapsområde. Nyexaminerade lärare tenderar således att ha bristande kunskaper och 

erfarenheter i att analysera könsstrukturen, vilket får negativa effekter då hen förmodligen 

kommer bemöta eleverna olika beroende på deras kön, hävdar Hedlin.11 Det finns studier som 

visar att lärare uppfattar pojkar som antingen påtagliga eller oupptäckta begåvningar, medan 

                                                             
8 SOU: 2010:10 Delegationen för jämställdhet i skolan. Ohlander, Ann-Sofie. (2010) Kvinnor, män och 

jämställdhet i läromedel i historia. En granskning på uppdrag av delegationen för jämställdhet i skolan sid 67-

73 
9 Skolverket, (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 sid 5 
10 Hedlin, Maria. (2006) Jämställdhet – en del av skolans värdegrund sid 7, 19-21 
11 Hedlin, (2006) sid 91-92 
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flickor teoretiska framgångar och goda skolresultat uppfattas vara ett resultat av 

ansträngningar och god arbetsamhet, och därmed inte begåvning. På teoretiska program så 

uppfattar de flesta lärare att flickor är mindre intellektuellt begåvade än pojkar. Pojkar 

uppfattas mer logiska och smarta än vad de egentligen är, vilket innebär att de inte behöver 

anstränga sig lika mycket som flickorna, som däremot får högre betyg men på grund av hårt 

arbete för att kompensera den brist som de tillskrivs. Utifrån Hedlins arbete går det således att 

konstatera att jämställdheten i skolans praktiska verklighet har stora brister, liksom den har i 

samhället i helhet.12  

Sammanfattningsvis så finns det en brist på ett jämställdhetsperspektiv i historieämnet, och i 

skolan generellt. Det är därav berättigat att hävda att skolans värdegrundsuppdrag inte 

uppfylls inom ramen för historieämnet. Bristen på ett jämställdhetsperspektiv får dessutom 

konsekvenser för flickor, pojkar, kvinnor och män. Det är också ur denna kontext som 

tidskriften Historiskan växte fram för att tillföra en jämställd historieskrivning.13 

Mer än vårt kön 

Genushistorieforskningen har dock konstaterat att när kvinnor lyfts fram och skildras är även 

det från ett normerande perspektiv. Det är den vita heterosexuella medelklasskvinnan som får 

utgöra bilden för alla kvinnor. Det är problematiskt eftersom det finns en variation inom 

gruppen kvinnor, där de möter olika förutsättningar och har olika erfarenheter som inte är 

relaterat till kön. Etnicitet, klass och sexualitet spelar roll i människors liv; vilka möjligheter 

och begränsningar vi kommer att möta. I skolans värdegrundsuppdrag framgår det: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla.14 

Förutom jämställdhet som ett värde, så återfinns även ett mål för jämlikhet som ska prägla 

utbildningen; alla människors lika värde. Det är även tydligt framskrivet i värdegrunden att 

ingen människa ska utsättas för diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna som 

finns. De innefattar bland annat kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.15 Historiskan 

gör således en insats för kvinnors plats i historien för skapandet av en jämställd 

historieskrivning. Idag har genusforskningen fokus på mer än bara vårt kön, och talar mer för 

ett intersektionellt perspektiv, där forskare måste ta hänsyn till andra sociala kategorier. I 

                                                             
12 Hedlin, (2006) sid 10, 69-72 
13 Bonde & Lindholm, (2015) sid 3 
14 Skolverket, (2011) sid 5 
15 Skolverket, (2011) sid 5 
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historieämnets syfte framgår det även att undervisningen i historia ska bidra till en insikt i att 

varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Det kan således 

innebära att människors villkor kopplade till etnicitet, klass och sexualitet för olika historiska 

epoker behöver inkluderas i studiet av historia.16 I det centrala innehållet för kurserna Historia 

1a1 och Historia 1b framgår det även att kursen ska behandla:  

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. 

Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och 

sexualitet.17 

Det finns en mångfald inom gruppen kvinnor såväl som män. En medelklasskvinna jämfört 

med en arbetarkvinna, eller en kvinna i staden, jämfört med en kvinna bosatt på landsbygden 

har förmodligen olika perspektiv. Det grundar sig förmodligen i de olika föreställningarna och 

förväntningar som finns om exempelvis etnicitet, social bakgrund och sexualitet. Tidigare 

studier som presenterats har endast fokuserat på diskriminering baserat på kön, men ingen i 

skolan ska heller utsättas för diskriminering baserat på etnisk tillhörighet eller sexualitet.18 

Elever som vi möter i skolan är även mer än bara sitt kön eller könsidentitet; de har olika 

socioekonomiska bakgrunder, olika etniska tillhörigheter, och de är antingen heterosexuella 

eller HBTQ-personer. Historia blir samtidigt meningsfull först genom tolkningen och 

värderingarna hos den person som studerar den.19 Det innebär att mångfalden behöver 

bekräftas inom skolan och historieämnet för att relatera till våra elevers livsvärld, för att i 

förlängningen göra ämnet betydelsefullt. 

Historiskan hävdar att de vill skriva en jämställd historieskrivning, samtidigt som de är 

kritiska till den historieskrivning som återfinns i läromedlen och så även i skolan. Det borde 

innebära att deras artiklar bör kunna användas som ett kompletterande material i 

historieundervisningen. Men genusforskningen idag går utanför ramen om kön, och ser det 

som en maktordning av flera. Inom den jämställda historieskrivningen bör således jämlikhet 

även integreras. Hur ser således intersektionalitet ur i Historiskan? Vilka kvinnor är det som 

får en röst och får bli idealet för den jämställda historieskrivningen?  

  

                                                             
16 Skolverket, (2011) sid 66,  
17 Skolverket, (2011) sid 68, 73,  
18 Skolverket, (2011) sid 5 
19 Lévesque, S. (2008) Thinking Historically. Educating Students for the Twenty-First Century sid 44 
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Problemformulering 

I skolans värdegrund framgår det att utbildningen dels ska gestalta och främja alla människors 

lika värde, och dels jämställdhet mellan kvinnor och män. Historieskrivningen osynliggör 

dock kvinnor både som individer och grupp, vilket innebär att värdegrunden inte uppfylls 

inom ramen för historieämnet. Tidskriften Historiskan har som uttalat syfte att utmana den 

traditionella historieskrivningen genom att lyfta fram kvinnor och deras erfarenheter i 

historien. När kvinnor däremot lyfts fram i historien utgår det i regel från den vita 

heterosexuella medelklasskvinnans perspektiv. Det är vanligt att gruppen kvinnor inte 

nyanseras, utifrån etnicitet, klass och sexualitet. Dessa sociala kategorier framhålls även i 

historieämnets centrala innehåll, samt en utgångspunkt för människors lika värde, enligt 

värdegrunden. Vilka kvinnor är det som får synas i Historiskan, och hur menar de att den 

jämställda historieskrivningen ska se ut? 

Syfte 

att granska hur tidskriften Historiskan uppfyller skolans värdegrundsmål jämlikhet och 

jämställdhet samt utvalda delar av historieämnets syfte och centrala innehåll 

Frågeställning 
 Hur skildras kvinnor utifrån de sociala kategorierna: etnicitet, klass och sexualitet?  

 

Tidigare forskning 

Från kvinnohistoria till genushistoria 

Historien är skriven om män och av män. Historieskrivningen som växte fram under 1800-

talet och framåt baserades på en manlig uppfattning av verkligheten. Det innebar att det var de 

kämpande nationernas historia, med diplomati, utrikespolitik, krig och fredsfördrag, handel 

och erövringar som blev viktiga historiska teman, och som förblev enkönade; endast något 

som män hade sysslat med. I inledningen till Kvinnohistoria - Om kvinnors villkor från 

antiken till våra dagar ger historikern Yvonne Hirdman skildring över hur historieforskningen 

utvecklats utifrån ett kvinnohistoriskt perspektiv och hur den genomgått olika stadier i sin 

utveckling. Skildringen av den karakteristiska historieskrivningen utgör därmed: ” De gömda 

och glömda kvinnorna”20. Det vanligaste var att kvinnor var helt osynliga i historien, som var 

skriven av manliga historiker, men där de väl förekom var det i regel en förminskade och 

förvanskade bild av dem. Kvinnoporträtt av Charlotte Corday som mördare eller Marie 

                                                             
20 Hirdman, Yvonne. (1992) Kvinnohistoria – om kvinnors villkor från antiken till våra dagar sid 9 
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Antoinette, eller gruppen kvinnor som fick franska revolutionen att spåra ur, som några 

exempel.21 

Den kvinnohistoriska forskningen växte fram under 1970-talet och den baserades på en social 

och radikal samhällskritisk tradition, där det fanns en tro på förändring av världen. I samband 

med den nya kvinnorörelsen och den andra feministiska vågen som drog över samhället under 

denna period var det då denna forskning tog fart på riktigt. Det lyfter historiken Christina 

Carlsson Wetterberg och doktorand i historia Anna Jansdotter fram i antologin Genushistoria 

- en historiografisk exposé där deras verk baseras på frågan om vad det innebär att skriva om 

historien från ett genusperspektiv. De presenterar några utvalda forskares verk som har haft 

stor betydelse för den genusmedvetna historieskrivningens framväxt i Sverige.22  

Det fanns även tidigare tendenser till att den kvinnohistoriska forskningen växte fram. Redan 

under 1960-talet uppstod ett växande intresse för att berätta folkets historia, och att man ville 

bort från krig och kungar. Folkets historia innefattade ett underifrån-perspektiv, enligt 

Hirdman och innefattade den så kallade kvinnohistorien. Hirdman kallar det andra stadiet som 

växte fram under 1970-talet inom kvinnohistorien för: ”’Och’ – Tilläggets historier”.23 Det 

innebar att den allmänna historien skulle kompletteras med de gömda och glömda kvinnorna. 

Problemet med den nya inriktningen på folkets historia var nämligen att även den i grunden 

var manlig, där manliga erfarenheteter blev den allmänna historien. Kvinnor skulle nu läggas 

till i historien och det skapades en form av och-historia, exempelvis; kvinnor och den franska 

revolutionen, eller kvinnor och den industriella revolutionen. Både kvinnor som individer och 

grupp skulle således plockas fram och komplettera de ensidigt manligt präglade och välkända 

historierna. Detta förhållningssätt stötte däremot på problem relativt fort, eftersom forskare 

upptäckte att kvinnorna antingen saknades helt eller spelade en marginell roll. Det blev ett 

skapande av en parallellhistoria som förstärkte kvinnors marginella roll i historien. Det gick 

således inte att enkelt lägga till kvinnor, eftersom det visade sig att detta sätt kom att belysa 

kvinnors villkor ur ett annat historiskt perspektiv; en historia som handlar om diskriminering, 

utestängning och uteslutning.24 

Ett sätt för kvinnohistoriker att komma förbi tilläggshistorien var genom att berätta: ”’Hur’ – 

Eländets eller idyllens historier.”25 Fokus var nu på hur man skulle berätta andra historier, 

                                                             
21 Hirdman, (1992) sid 10 
22 Carlsson Wetterberg & Jansdotter (2004) sid 5 
23 Hirdman, (1992) sid 9, 11 
24 Hirdman, (1992) sid 11-12 
25 Hirdman, (1992) sid 14 
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utan att de skulle fungera som komplement. Dels handlade det om eländets historier, där 

berättelser om kvinnors socialt sett låga status och deras totala underordning genom kroppen, 

familjeinstitutioner, samhällsmoral och patriarkala underordningar. Det var de ogifta 

mödrarnas berättelser, och öden från utsatta prostituerade som skildrades. Material och empiri 

visade hur lägre kvinnor värderats nu som förr i historien. Forskning på litteratur från Europas 

stora tänkare visade likväl hur mäns tankar om kvinnor hade fungerat som ett sätt att bekräfta 

att kvinnor var annorlunda män och därav förtjänta av sitt öde som underordnade. Denna 

inriktning gav en massiv bild av eländen och förtryck. Motreaktionen blev idyllens historier; 

den kvinnokulturella kvinnohistorien, där man betonade den kvinnliga egenarten och 

kvinnospecifika erfarenheter. Kvinnor var starka och duktiga, samt hade egenskaper som män 

inte hade. Det var berättelser om kvinnors liv, arbeten, vänskapsförhållanden, deras inbördes 

relationer som lyftes fram och gavs ett egenvärde. Kritiken mot idyllens historier däremot var 

att den osynliggjorde den faktiska historien av kvinnoförtryck och kvinnokamp samt 

värderade de områden som blivit kvinnokodade till följd av underordningen i samhället och 

historien.26 

Skiftet från den klassiska historieskrivningen med krig och kungar till folkets historia 

återfinns även hos Wetterberg och Jansdotter då de förklarar att den tidiga kvinnohistoriska 

forskningen präglades av tvåsystemteorin. Den består dels av kvinnofrågan, men även 

klassfrågan ur ett historiskt perspektiv; samröret mellan marxismen och feminismen. Redan 

under 1800-talet hade man arbetat med frågan om kvinnans underordning, dock så ansågs 

klassfrågan mer viktig vilket gjorde att kvinnofrågan hamnade i skymundan. Tvåsystemteorin 

var således ett försök att förena dessa båda perspektiv, eftersom klassfrågan; marxismen 

präglades av en könsblindhet. Exempel på betydelsefull forskning är Heidi Hartman som 

menade att patriarkatet var ett system grundat på mäns kontroll över kvinnors arbetskraft. 

Anna Jonasdottir hävdade att patriarkatet grundlades i strukturer kring reproduktion och 

omsorg.27  

Parallellt med denna debatt började nya teorier få inflytande i forskningen. Marxismen tappar 

sin kraft och istället börjar forskare vända sig mot teorier som problematiserar vår möjlighet 

att nå en objektiv och sann kunskap; postmodernismen, där makt, språk och diskurser är 

centrala teman. En framstående historiker är amerikanska Joan W. Scott som är kritisk till att 

tidigare kvinnoforskning arbetat med att tilläggshistoria, det Hirdman talar om, och på så vis 

                                                             
26 Hirdman, (1992) sid 14-16 
27 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, (2004) sid 6 
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endast kompletterat den vanliga historien. Det är nu begreppet genus introduceras i 

forskningen. Scott argumenterar exempelvis för att genusbegreppet kan användas som ett 

analytiskt redskap i historisk forskning och hon har haft stor inverkan på den svenska 

forskningen, bland annat just Hirdman.28  

Användandet av genus inom den historiska forskningen innebar således att ett konstruktivist 

perspektiv anlades på könen, där kvinnans underordnade position i historien inte kan förklaras 

med att kvinnor av naturen är underordnade män. Det handlar om de historiska idéer om män 

och kvinnor, hur dem ska vara och hur de ska förhålla sig till varandra. Den underordnade 

positionen är således något som konstruerats socialt. Dessa idéer om kvinnligt och manligt, 

och hur män och kvinnor ska vara formar i sin tur hur samhällets ekonomi, kultur och politik 

är uppbyggd. Genushistoria fokuserar såväl både på den kvinnliga underordningen och den 

manliga överordningen, och det handlar om att förstå att män och kvinnors förhållande till 

varandra spelar en viktig roll för sådant som inte handlar bara handlar om kön. Det innefattar 

hur dåtida relationer mellan män och kvinnor såg ut, och vilka konsekvenser det hade för 

samhället som de levde i. Hirdman talar om genussystemets två principer; dels i särhållandet. 

Män och kvinnor ska hållas isär, och utgöra varandras motsatser. Det finns föreställningar om 

hur pojkar och flickor är, och vilka egenskaper de har. Pojkar ska inte gråta, och flickor ska 

inte vara aggressiva. De sysslar även med olika saker, och befinner sig på olika plaster i 

samhället. Pojkar gillar bilar, och flickor gillar dockor. Den andra principen innebär att 

mannen är normen för allt det som är mänskligt, vilket så även den traditionella 

historieskrivningen bekräftar för oss.29 Med genushistoria försöker forskare skifta fokus från 

frågan varför kvinnor varit eller är socialt underordnade, till att istället försöka besvara hur 

den sociala underordningen sett ut, och hur den har upprätthållits. Män och kvinnors 

relationer i historien är en process, som har förändrats och utvecklats. Ett sådant komplext 

område som kvinnans underordning kräver således fler förklaringar än en, och 

frågeställningen öppnar upp för möjligheten att finna dem förklaringarna.30 

Under det tidiga 2000-talets så började forskare se till andra aspekter än bara kön inom 

genushistorieforskningen. Kritiken var att den tidigare forskningen endast fokuserade på den 

vita heterosexuella medelklasskvinnans villkor i historien. Det togs alltså ingen vidare hänsyn 

till att det finns fler sociala kategorier än endast kön som är avgörande för en underordning i 

                                                             
28 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, (2004) sid 7 
29 Hirdman, (1992) sid 17-19 
30 Hirdman, (1992) sid 20-21 
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samhället. Intersektionalitet kallas den teori som intresserar sig för hur genus skapas i 

interaktion med andra sociala kategorier, som etnicitet, sexualitet och klass. Det innebär till 

exempel att det finns en skillnad i vilka villkor man möter beroende på om man är en etnisk 

svensk kvinna, eller en kvinna med invandrarbakgrund, eller om man är en heterosexuell eller 

homosexuell kvinna. Även manlighet- eller maskulinitetsforskningen har vuxit och blivit ett 

bredare forskningsfält i Sverige.31  

Sammanfattningsvis har historieforskningen ändrat riktning från att i sitt ursprungliga syfte 

porträttera en kvinnohistoria, där kvinnor skulle läggas till den allmänna historien, till att bli 

genushistoria, vilket fokus är att beskriva hur kvinnor och män, manligt och kvinnligt har 

förhållit sig till varandra och vad det inneburit för deras villkor i livet. Idag rymmer 

genushistorien även andra sociala kategorier; etnicitet, klass och sexualitet som förenas i 

analyserna om könens förhållande och villkor. 

Teori 

I detta avsnitt presenteras den valda feministiska genusteorin för undersökningen; 

intersektionalitet. Det är en postmodern genusteori som utgår ifrån att kön och genus 

konstrueras i en bestämd sociokulturell och språklig interaktion med andra människor.32  

Intersektionalitet 

När fokus skiftade från kvinnohistoria till genushistoria inom historieforskningen innebar det 

att de sociala kategorierna man och kvinna problematiserades mycket hårdare än innan. Kritik 

riktades dels mot historieforskningen men även mot den feministiska vetenskapen generellt, 

att den ensidigt bedrevs av och utgick ifrån iden vita västerländska heterosexuella 

medelklasskvinnans situation.33 Enligt ett postmodernistiskt perspektiv så är nämligen 

maktordningen mellan könen en av flera maktordningar. Det finns andra maktordningar 

baserade på de sociala kategorierna etnicitet, ras, ålder, klass och sexualitet. Det innebär att 

kvinnors villkor och erfarenheter skiljer sig åt beroende på om det är vita kvinnor eller svarta 

kvinnor, eller om det är arbetarklassens kvinnor eller medelklasskvinnor som skildras.34  

 

Intersektionell genusteori tar således utgångspunkt i att det inte finns enhetlig kategori kvinna, 

då kvinnors erfarenheter är olika och beroende av andra sociala kategorier.35 Intersektionalitet 

                                                             
31 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, (2004) sid 9-10 
32 Gemzöe, Lena (2014) Feminism sid 138 
33 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, (2004) sid 9-10, samt Gemzöe, (2014) sid 136 
34 Lykke, Nina. (2009) Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift sid 104 
35 Lykke, (2009) sid 104 
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tar även utgångspunkt i att de olika maktordningarna har en växelverkan mellan varandra och 

har därmed en dynamisk interaktion. En maktordning kan således inte värderas som mer 

betydelsefull än någon annan, då maktordningarna har olika dimensioner och interagerar med 

varandra.36 Precis som att kön och genus är en social konstruktion så är även etnicitet, 

sexualitet, och klass. De egenskaper och föreställningar som tillskrivs dessa kategorier är 

likväl något vi gör i en mellanmänsklig kommunikation.37 

 

Etnicitet 

Förr användes ordet ras för att tillskriva egenskaper och upprätta skillnader mellan människor, 

men idag talar vi istället om etnicitet. Rasbegreppet betecknade den biologiska skillnaden 

mellan människor i förhållande till deras utseende, samt uppfattningen om att i generna fanns 

det bestämda egenskaper som fördes vidare från generationer och som alla människor som 

utgjorde en specifik ras delade. Etnicitet syftar istället till att beskriva den konstruktion som 

finns om kulturer och olika egenskaper hos människor. Det finns exempelvis olika 

föreställningar om hur invandrare är, eller hur andra kulturer är i jämförelse med sin egen. 

Båda begreppen används således för att beskriva skillnader mellan människor och för att 

kategorisera människor efter dessa skillnader. Rasbegreppet däremot bär på en lång historia 

av våld, mord och förtryck som har legitimerats på grund av de biologiska skillnaderna. 

Etnicitet är en därför ett mer biologiskt neutralt förhållningssätt till att diskutera människors 

olikheter, där även ett maktförhållande förekommer.38 

 

I svensk kontext görs det skillnad på de som tillhör majoritetsbefolkningen; etniska svenska 

och de som inte gör det; invandrarna. Skillnaden är dels märkbar genom utseende, men det 

finns även en hel del konstruerade föreställningar om invandrare. De anses ha andra seder, 

svårt att få jobb, har många barn, eller att de har en problematisk bakgrund på grund av flykt 

och tortyr.39 De olika föreställningarna bidrar till skapandet av den Andre, där svensken, den 

vita europén och den västerländska kulturen blir normen. 40 Etnicitet är även förenat med 

klassbegreppet, då sociala villkor oftast blir till en fråga om kultur. Det handlar dels om att 

                                                             
36 Lykke, Nina (2003)  ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen” i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift Nr 1/03 sid 48 
37 Lykke, (2003) sid 52 
38 Sernhede, Ove (2010) ”Etnicitet” i Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik, Ett delat samhälle – makt, 

intersektionalitet och social skiktning sid 77-79 
39 Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson, Heléne, (2006) Att göra kön – om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor 

och män sid 76 
40 Sernhede, (2010) sid 82 
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invandrare som exempel tillhör en annan samhällsklass, då de förknippas med föreställningar 

om låg utbildning, bärare av arbetarkulturer och fattigt lantbruk.41 Det handlar även om att 

etniciteten oftast får stå som förklaring till en invandrares sämre situation, och inte deras 

socioekonomiska bakgrund. Etnicitet är således en bärare av vissa föreställningar och 

egenskaper som utgör en konstruktion, vilket vi på så sätt skapar identitet och samhörighet till 

varandra i samhället.42 Kritik för ett ensidigt användande av begreppet är att det finns inom en 

etnisk grupp, eller gruppen invandrare en stor variation som utgörs av andra sociala 

kategorier; kön, religion, nationalitet, och sexualitet som man även bör ta i beaktande.43 

Förutom etnicitet behövs således ytterligare kategorier användas för att synliggöra ett 

maktförhållande mellan olika grupper. Vidare definieras klass och sexualitet. 

 

Klass 

I historieämnets centrala innehåll används begreppet social bakgrund som ett perspektiv att 

relatera till när människors roll historiskt källmaterial åskådliggörs.44 Begreppet härrör från 

tidigare forskning om klass, vilket traditionellt är ett begrepp som syftar till att beskriva 

samhällets materiella ojämlikhet. Det är starkast förknippat med Karl Marx som hävdade att 

människor blir indelade i klasser utifrån deras relation till produktionsmedlen. Det handlar om 

vilka det är som äger produktionsmedlen och vilka som inte gör det. De materiella villkoren 

bestämmer sedan våra intressen och vilka vi delar dem med. De som äger resurserna delar en 

viss uppsättning intressen medan de som är egendomslösa delar en annan uppsättning 

intressen och det är så samhällsklasser skapas.45 

 

Det finns flera forskare efter Marx som definierat klassbegreppet, där den gemensamma 

kärnan handlar om att klass är något vi gör.46 Klassförhållandena blir synliga just i mötet med 

andra människor, då människor av högre och lägre klass beter sig olika. Det finns även olika 

föreställningar om klasser, som får direkta konsekvenser i just arbetsfördelningen. Människor 

inom högre klass har exempelvis mer resurser och större kontaktnätverk som leder till 

maktposter i yrkeslivet och samhället, och det finns föreställningar om att deras förmågor är 

svåra att få tag på och är oersättliga. Människor inom lägre klass befinner sig oftast i yrken 

                                                             
41 Elvin-Nowak & Thomsson, (2006) sid 76-77 
42 Sernhede, (2010) sid 83-84 
43 Elvin-Nowak & Thomsson, (2006) sid 78 
44 Skolverket, (2011) sid 68 
45 Svallfors, Stefan (2010) ”Klass” i Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik, Ett delat samhälle – makt, 

intersektionalitet och social skiktning sid 13, 36 
46 Svallfors, (2010) sid 37 
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som där de anses lätta att ersätta. Status är således ett begrepp som kan förknippas med klass, 

då högre klass i regel ger en hög status och tvärtom. 47 Samtidigt ska status och klass inte 

blandas ihop, då status är en beteckning för människors kulturkonsumtion och vad de anser 

om auktoritet och frihet i samhället, medan klass handlar om tillgången till resurser och vilka 

risker som förknippas med dem. Samhällsklasserna kan delas in i över- medel och 

arbetarklass.48 Idag betecknas det i högre grad för socioekonomiska samhällsklasser49, eller att 

man talar om en människas socioekonomiska bakgrund. I tidskriftens artiklar återfinns dock 

kvinnoskildringar från tidsperioder där klasser enligt definitionen ännu inte existerar. Istället 

präglas dessa av en kategorisering av människor enligt ståndssamhället med en kungamakt 

och de fyra stånden; adel, präster, borgare och bönder. Vidare kommer jag istället därför att 

tala om hög eller låg social ställning i förhållande till dessa kvinnoskildringar. 

 

Sexualitet 

Sexualiteten anses även vara något vi konstruerar och som skapar skillnader mellan 

människor. Sexuella handlingar är inte biologiskt bestämda, utan de är snarare beroende på 

hur vi tolkar och förstår dem och de sociala sammanhang och situationer där de äger rum. 

Synen på sexualitet och hur vi kategoriserar människors sexuella preferenser och handlingar 

förändras både över tid, mellan olika samhällen och även inom olika grupper i samma 

samhälle.50 Historiskt har sexualitet tolkats som en handling, alltså något man gör och inte 

relaterat till något man är. Idag talar man istället om en sexuell identitet, alltså något man är. 

Vi är antingen hetero, homo, bisexuella, vilket innebär att vi utför sådana sexuella handlingar. 

Kategoriseringen av människor utefter deras sexuella identitet, innebär att det skapas en 

maktordning.51  

 

Enligt Michel Foucault som har studerat sexualitetsdiskursen, har denna maktordning två 

sidor; dels möjliggör kategoriseringen av människor utefter deras sexualitet ett förtryck då 

den delar in människor i normala och avvikande.52 Normen i samhället är således 

heterosexualiteten, vilket utgör en strukturell positionering precis som klass, etnicitet och kön. 

Det innebär att heterosexualiteten inte är något vi reflekterar över aktivt, utan det är något 

                                                             
47 Elvin-Nowak & Thomsson, (2006) sid 72, 74 
48 Svallfors, (2010) sid 38, 42 
49 Elvin-Nowak & Thomsson, (2006) sid 72 
50 Bogren, Alexandra (2010) ”Sexualitet” i Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik, Ett delat samhälle – makt, 

intersektionalitet och social skiktning sid 97, 102 
51 Bogren, (2010) sid 106-107 
52 Bogren, (2010) sid 108-110 
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som vi per automatik förutsätter att vi själva från början är och att alla andra runtomkring oss 

också är.53 Heterosexualitet skapas genom att män och kvinnor görs till beroende av varandra, 

genom att könsmaktstrukturen hävdar att de är olika. Det finns föreställningar om att vissa 

sysslor är förbehållet män, och vissa sysslor förbehållet kvinnor, vilket skapar ett 

beroendeförhållande sinsemellan könen och gör dem till heterosexuella män och kvinnor. 54 

Genom att utgå från heteronormen, så osynliggör det icke-heterosexuellas erfarenheter, vilket 

utgör ett maktutövande, även om det inte medvetet.55 Homosexualitet- och andra sexuella 

identiteter blir därmed definierade utifrån vad heterosexualitet inte är och blir således de 

avvikande och normbrytande.56 När människor bryter mot en norm innebär det risker. Icke-

heterosexuella personer riskerar i högre grad att utsättas för exempelvis hatbrott, förtryck, 

mobbning, misshandel och till och med mord. Den andra aspekten av maktordningen innebär 

att det skapas ökade möjligheter för njutning för människor då andra sexuella identiteter och 

handlingar blir en del av den offentliga debatten och som resultat blir mer normaliserade och 

därmed accepterade.57 

 

Sexualiteten är även nära knuten till kön, klass och etnicitet, då det finns olika föreställningar 

kring exempelvis hur män och kvinnors sexualitet ser ut och hur den bör visa sig. Mäns 

sexualitet är mer fysisk då den förknippas med att erövra, ta för sig och prestera. Kvinnors 

sexualitet förväntas vara mindre aktiv, och mer eterisk och kopplad till värden som 

anständighet och moderlighet.58 Det finns således olika sexuella manus för män och kvinnor 

om vad som anses lämpligt sexuellt handlande i vissa givna situationer.59 Historiskt har det 

även funnits olika föreställningar om olika kvinnors sexualitet. Det är vita medelklasskvinnor 

som har kopplats samman med renhet och anständighet, medan andra kvinnor; av annan 

etnicitet och arbetarklasskvinnor ansågs besitta den vilda och farliga sexualiteten. Det är 

föreställningar som lever kvar än idag. Homosexuella kvinnor sexualiseras likväl mer än 

heterosexuella och skildras som icke-feminina och som en sämre sorts kvinnor.60 Det 

återfinns således en särskiljande föreställning som ger grunden för en maktordning, både när 

                                                             
53 Elvin-Nowak & Thomsson, (2006) sid 83 
54 Gemzöe, (2014) sid 87 
55 Bogren, (2010) sid 100-101 
56 Elvin-Nowak & Thomsson, (2006) sid 83 
57 Bogren, (2010) sid 100-101, 108-110 
58 Elvin-Nowak & Thomsson, (2006) sid 84 
59 Bogren, (2010) sid 102-104 
60 Elvin-Nowak & Thomsson, (2006) sid 84-87 
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det gäller hur kvinnor och mäns sexualitet får uttryckas, samt inom gruppen kvinnor och 

gruppen män där det förekommer olika grupperingar utefter sexuell identitet. 

 

Material 
Materialet för undersökningen är tidskriften Historiskan som profilerar sig som Sveriges 

första kvinnohistoriska tidning, och är i skrivande stund ny på marknaden. Journalisterna Eva 

Bonde och Jennie Lindholm skapade tillsammans tidskriften och den gavs först ut den 2 april 

2015 som ett testnummer via förlaget LRF Media. Detta innebar att tidningen utgjorde en 

specialutgåva från tidningen Allt om Historia. Efter att testnumret hade getts ut, så ansåg 

Bonde att tidningen skulle ha bättre möjligheter att utvecklas utanför förlaget genom att vara 

en självständig tidskrift. Idag drivs tidskriften således av Bonde själv, genom sitt förlag 

Systerskapet AB. Syftet med tidningen är att sätta historiens kvinnor i fokus och på så vis 

bryta den traditionella historieskrivningen som utgår från mäns och den offentliga maktens 

perspektiv. Historiskan ges ut fyra gånger per år.61  

Den första utgåvan av tidskriften heter: Historiskan Allt om Historia special Nr 1/2015. Det är 

den första och hittills enda specialutgåvan av tidningen. Den andra utgåvan heter: Historiskan 

Nr 1/2015. Den utgör det första numret av tidningen som självständig. Den tredje utgåvan 

gavs ut under 2016 och heter därför: Historiskan Nr 1/2016. Tanken bakom tidskriften är att 

skildra ett område som ännu inte har skrivits om, och som upphovskvinnorna menar saknas. 

De första utgåvorna är förmodligen därför starkast profilerande mot tidskriftens huvudsakliga 

syfte, vilket gör att just dem blir intressanta för undersökningen. Vidare kommer jag att 

fokusera på artiklarna i tidningarna. 

Författarna till artiklarna i tidskriften varierar. De är huvudsakligen frilanserande journalister, 

där många har specialinriktning mot historia eller genusvetenskap, samt forskare inom samma 

ämnen. De är i huvudsak kvinnliga författare, men det förekommer en till två artiklar skrivna 

av män i varje nummer.62 

Avgränsningar 
Historiskan innehåller cirka femton artiklar per nummer om olika kvinnor och deras öden. 

Undersökningen utgörs av sexton utvalda artiklar. Kategorierna etnicitet, klass och sexualitet 

har använts för att välja ut dessa artiklar. Eftersom frågeställningen inte syftar till att 
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62 Bonde & Lindholm (2015) Historiskan Allt om Historia special Nr 1/2015 sid 7, Bonde (2015) Historiskan Nr 

1/2015 sid 7 samt Bonde (2016) Historiskan Nr 1/2016 sid 7 

http://www.historiskan.se/om-historiskan/


16 
 

konstatera om artiklarna skildrar dessa kategorier, utan hur de gör innebär det att ett begränsat 

urval kan genomföras. Jag förutsätter således att alla artiklar har bakomliggande teman som 

behandlar etnicitet, klass och sexualitet, där urvalet av artiklarna är koncentrerade till att 

undersöka hur dessa sociala kategorier förekommer i texten. Urvalet innebär samtidigt att ett 

flertal artiklar inte undersöks, vilket kan innebära att resultatet från undersökningen endast 

utgår från de undersökta artiklarna. En kritisk aspekt är att om alla artiklar hade undersökts, så 

hade resultatet möjligtvis blivit annorlunda. Ambitionen är däremot att urvalet av de 

undersökta artiklarna ska representera tidningens generella innehåll, där fokus är på hur de 

sociala kategorierna skildras i artiklarna, och inte om de skildras eller inte. 

Artikelreportagen domineras av vita västerländska kvinnors perspektiv, vilket jag därför 

medvetet valt bort en flertalet av dessa. Jag bedömer att analysen av de utvalda artiklarna 

kommer att uppvisa samma mönster utifrån etnicitet i dessa kvinnoskildringar, vilket således 

kommer ge en teoretisk mättnad i resultatet I urvalet av de artiklarna som utgår från den vita 

västerländska kvinnan har jag försökt variera så det finns artiklar som skildrar både 

individuella kvinnor, samt kvinnor som grupp. Dessa artiklar kommer även analyseras utifrån 

klass och sexualitet, vilket motiverar valet av att inkludera både individ- och grupperspektiv. 

Artikelreportage som skildrar kvinnor av annan etnicitet eller hudfärg är mer begränsat, vilket 

jag därför valt att inkludera alla dessa i undersökningen. Det finns en artikel som behandlar 

sexualitet specifikt, vilket även den blir inkluderad i urvalet. Urvalet för undersökningen ser 

ut som följande; Fyra artiklar om afroamerikanska och afro-karibiska kvinnor, tre artiklar om 

kvinnor av asiatiskt ursprung; mongoliska, kinesiska och japanska. En artikel om en 

marockansk- och även en mindre artikel om en muslimsk marockansk kvinna samt åtta 

artiklar som behandlar västerländska kvinnor.  

Metod 
Metoden som tillämpas för undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 

metod är fördelaktig att använda då man studerar ett textmaterial, då syftet är att upptäcka 

andra fenomen eller företeelser och på så sätt nå en djupare kunskap. Det finns däremot en 

variation av kvalitativa metoder, där olika forskare tillämpar sina egna varianter och 

tolkningar av metoden. Det innebär att det inte existerar ett etablerat tillvägagångssätt vid 

utförandet av en kvalitativ undersökning, utan varje kvalitativ forskning kräver sitt eget unika 

förhållningssätt. 63 Innehållsanalys utgörs vanligtvis av ett kvantitativt tillvägagångssätt, där 

                                                             
63 Patel, Runa & Davidsson, Bo (2011) Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning sid 119-121 
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förekomsten av olika teman i en text summeras.64 I denna undersökning kommer däremot en 

kvalitativ innehållsanalys att användas, vilket innebär att det finns i förväg ett antal 

formulerade kategorier som styr insamlingen av data, där dessa inte kommer att kvantifieras.65 

Kategorierna är etnicitet, klass och sexualitet som utgör analysverktygen för undersökningen. 

De är utformade efter min valda teori; intersektionalitet, samt ämnar kategorierna att motsvara 

min frågeställning. Jag kommer således söka efter dessa utvalda kategorier i texterna för att 

undersöka hur kvinnoskildringarna framställs. Analysen kommer att bestå av citat från det 

analyserade materialet som varvas med egna kommentarer och tolkningar för att tydliggöra de 

teman som förekommer i texten.66 En kvalitativ innehållsanalys syftar nämligen till att 

upptäcka bakomliggande teman i textmaterialet som analyseras, där dessa illustreras genom 

de utvalda citaten från textmaterialet.67 

Kritiken mot en kvalitativ textanalys är avsaknaden av en fast universell metod för hur en 

kvalitativ bearbetning av en text ska gå till. Varje forskare har ett stort fri rum att själv 

utforma det bästa arbetssättet för hens undersökning. Det innebär att resultatet utgår från min 

egen tolkning baserat på de valda teorier jag tar som utgångspunkt i för denna undersökning. 

Om en liknande studie genomförs är det således inte säkert att hen får samma resultat, 

eftersom det utgår från en subjektiv tolkning. Detta förebyggs däremot genom att jag är tydlig 

i hur jag metodiskt går tillväga i analysen av mitt material.68 Det kallas kommunikativ 

validitet, vilket innebär att de tolkningar som presenterar bör byggas under så att läsaren av 

forskningsrapporten kan bilda sig en egen uppfattning av dessas trovärdighet. I 

undersökningen sker det genom att de utvalda citaten från artiklarna presenteras, vilka sedan 

kommenteras av mig. Läsaren får på så vis ta del av vad jag har tolkat, samt min tolkning.69 

Kvalitativa studier är även svåra att uppvisa en generaliserbarhet, men där detta ändå kan ske 

genom att analysen kan leda fram till en förståelse av ett fenomen och vilka variationer detta 

fenomen uppvisar i relation till sin kontext. Detta resultat kan sedan överföras till liknande 

kontexter. 70 Resultatet från tidskriften bör dock endast generaliseras till tidskriften själv, men 

där resultatet sedan kan användas i jämförande syfte. 

                                                             
64 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012) Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys sid 50 
65 Bryman, Alan. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder sid 505-506 
66 Patel & Davidsson, (2011) sid 120-121 
67 Bryman, (2011) sid 505 samt Patel & Davidsson, (2011), sid 121 
68 Patel & Davidsson, (2011) sid 122 
69 Patel & Davidsson, (2011) sid 108 
70 Patel & Davidsson, (2011) sid 109 
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Undersökningen 
Undersökningens analytiska verktyg; etnicitet, klass och sexualitet kommer att utgöra 

kapitlets underrubriker, samt utgöra riktlinjerna för vilka citat som presenteras från 

Historiskans utvalda artiklar. Analysen sker i samma följd som de sociala kategorierna är 

introducerade. Inledningsvis presenteras även en kort sammanfattning om varje artikel för att 

skapa en förståelse för vad artikeln handlar om. I uppsatsens tredje del; Slutsatser och 

diskussion, kommer resultatet av analysen att preciseras och dess vidare betydelse kommer att 

diskuteras i förhållande till skolans- och historieämnets styrdokument. 

Etnicitet 
I Historiskan Allt om Historia Special första artikelreportage Milicianas i kamp för ett fritt 

Spanien, berättas det om kvinnorna som anmälde sig frivilligt till militären under spanska 

inbördeskriget 1936-1939. Kvinnorna hyllades först som revolutionära ikoner, men som snart 

upptäckte att kvinnor inte mötte samma villkor som män vid deltagandet i kriget.71  

Men under spanska inbördeskriget 1936-39 nöjde sig inte kvinnorna med att ersätta 

männen på åkerfälten och fabriksgolven […] Klädda i blå arbetaroveraller, mono azul, 

och med ett gevär över axeln, bröt de totalt mot det konservativa Spaniens traditionella 

kvinnoideal.72 

Utifrån kontexten, spanska inbördeskriget, förstår läsaren att det är spanska kvinnor som 

artikeln syftar på. Det är således etniskt spanska kvinnor som skildras, utifrån politisk 

övertygelse och kamp i ett inbördeskrig. 

Artikeln Singel i storstan handlar om singelkvinnorna under 1800-talets Sverige som bodde i 

städerna och försörjde sig på egen hand. Författaren tar utgångspunkt i vår nutid i sin 

skildring över singelhushållens framväxt: ”Sverige är ett av de länder som har flest 

singelhushåll i världen […] Medan det numera främst är män som lever ensamma var 1800-

talets singlar kvinnor.”73 Utifrån kontexten tolkar läsaren att det är vita etniskt svenska 

kvinnor som skildras i artikelreportaget och inga kvinnor av annan etnicitet. Däremot framgår 

det aldrig i texten uttryckligen.74 Det förekommer liknande mönster i tidskriftens andra 

artiklar som skildrar vita och europeiska kvinnor. 

                                                             
71 Griberg, Sara (2015) ”Milicianas i kamp för ett fritt Spanien” i Historiskan Allt om Historia special Nr 1/2015 

sid 16 
72 Griberg, (2015) sid 16 
73 Larsdotter, Anna (2015) ”Singel i storstan” i Historiskan Allt om Historia special Nr 1/2015, sid 24 
74 Larsdotter, Anna (2015) ”Singel i storstan” i Historiskan Allt om Historia special Nr 1/2015, sid 24-29 
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I Systrarna Vasa berättar Karin Tegenborg Falkdalen om Gustav Vasas fem döttrar; Katarina, 

Cecilia, Anna, Sofia och Elisabet, som varit osynliga i historieskrivningen.75 Deras hudfärg 

eller etniska tillhörighet nämns aldrig uttryckligen, däremot kan läsaren undermedvetet anta 

att det handlar om vita svenska kvinnor, eftersom tidsperioden är från bildandet av Sverige 

som land. I De krävde rösträtt med våld, beskrivs Suffragetternas våldsamma kamp mot ett 

jämställt samhälle i Storbritannien under tidiga 1900-talet. Det skildras hur Christabel 

Pankhurst har stört ett offentligt möte och blivit dömd till fängelse en vecka för detta: 

”Händelsen presenteras som ett brutalt övergrepp från statsmakten mot två välutbildade, 

anständiga kvinnor som bara försökt framföra sin åsikt.”76 Beskrivningen av Pankhurst och 

hennes vän Annie Kenneys som välutbildade och anständiga bör tolkas som att de tillhör 

medelklassen. Tillhör de således medelklassen, bör det även innebära att de är vita brittiska 

kvinnor, utan att författaren behöver nämna det uttryckligen. Klass och etnicitet hör samman, 

då läsaren undermedvetet troligtvis förutsätter att en medelklasskvinna under tidiga 1900-talet 

i Storbritannien var vit. 

Vidare i tre artiklar Elisabet kvinna och kung, som handlar om drottning Elisabet I av 

England, Pigornas slit, om de svenska kvinnliga yrket piga under 1800-talet, samt Mary 

Cassat, en kvinnlig konstnär under senare delen av 1800-talet, återfinns olika etniska 

tillhörigheter; svenskor, en engelska, samt en amerikan/fransk kvinna. Det gemensamma 

draget för dessa skildringar är att författarna aldrig uttryckligen nämner att detta är vita 

kvinnor vid introducerandet av dem. Till exempel: ”Det är svårt att föreställa sig Englands 

historia utan drottning Elisabet I.”77 Eller i presentationen av Mary Cassat: ”Som kvinna i 

impressionistkretsen var Mary Cassat pionjär i 1870-talets Paris.”78 Kvinnorna presenteras 

aldrig däremot som en svensk kvinna, eller engelsk kvinna som exempel, utan läsaren lämnas 

själv att tolka utifrån kontexten vilken etnisk tillhörighet som kvinnorna har. Kvinnornas 

hudfärg däremot uttrycks aldrig; att de är vita kvinnor är således något som läsaren förväntas 

tolka in självmant. Det bör vara en rimlig tolkning att det återfinns en europacentrering och 

vithetsnorm, som är osynlig men allmänt rådande.  

Artikeln Bara bröst? från Historiskan nr 1/2015 är en skildring över hur kvinnobröst har 

använts i historien som symboler för makt, liv och fruktbarhet, och den farliga synden samt en 
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redogörelse över hur den västerländska synen på kvinnobrösten har förändrats genom 

tiderna.79  

Hur de gestaltats i bild har skiftat lika ofta, och genom den europeiska konsthistorien kan 

vi följa hur den västerländska synen på och fascinationen inför kvinnors bröst förändrats 

under genom tiderna.80 

Författaren betonar redan i ingressen att det är från ett västerländskt perspektiv, vilket innebär 

de vita europeiska kvinnorna, utan att det specifikt uttrycks i texten. Hon illustrerar detta 

vidare i artikeln genom att skildra olika konstverk av kvinnor, som alla utgår från en 

västerländsk tradition. Kvinnofiguren Venus från Willendorf, som beskrivs som: ”… den 

västerländska historiens allra tidigaste exempel på hur nakna kvinnobröst gestaltats av en 

konstnär.”81 Konst av Jungfru Maria, som ammar Jesusbarnet, eller Venus födelse som några 

exempel. Det är först i sista stycket av artikeln som perspektivet går utanför Europa: 

Ett par nakna bröst orsakade 1989 skandal i reklamvärlden. Det italienska företaget 

Benetton, känt för sina provokativa reklamkampanjer där kontraster ställs emot varandra i 

syfte att väcka uppmärksamhet, lanserade då en annons där en svart kvinna ammar ett vitt 

barn.82 

Den etniska tillhörigheten uttrycks precist; en svart kvinna. Hon blir i detta sammanhang en 

bild för den maktordning som dels tillhör etnicitet, men även sammanbunden med klass, då 

författaren skildrar hur människor tolkade denna bild då den publicerades. Enligt författaren 

så tolkade folk in slaveriet med alla de svarta kvinnor som varit ammor åt vita barn, och om 

hur det sågs som en bild över hur den vita västerländska världen är utsugande av andra världar 

som har befolkning av annan hudfärg än vit.83 Den etniska tillhörigheten bidrar således till en 

lägre social ställning, vilket gör att dessa maktordningar samspelar med varandra. De vita 

västerländska kvinnorna som skildras innehar en underordnad position i förhållande till 

mannen, medan den svarta kvinnans underordning blir relaterad dels till mannen, men också 

till andra icke-svarta kvinnor i artikeln. 

Kampen om bollen, handlar om hur kvinnors fotbollsspelande utvecklades i skymundan och i 

oorganiserad form jämte männens. ”Under första världskriget fick fotbollen ett genombrott 

bland de brittiska kvinnorna.”84 Det är utifrån en europeisk kontext då det skildras utifrån 
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brittiska och även franska, tyska och svenska kvinnors förutsättningar för fotbollsspel, vilket 

innebär att det är vita västerländska kvinnor. Kvinnor av annan etnisk tillhörighet lyfts fram 

för att exemplifiera den förändring mot ökad jämställdhet som skedde i världen under 1960-

talet och som även bidrog till att kvinnors fotbollsspelande utvecklades: 

… i Ceylon (dagens Sri Lanka), Indien och Israel utsågs kvinnliga premiärministrar och 

ryska Valentina Teresjkova skickades som den första kvinnan ut i rymden. Varför skulle 

inte kvinnor spela fotboll?85 

Det är framförallt kvinnor från Asien som utifrån att ha intagit en maktposition i samhället får 

exemplifiera hur kvinnor över stora delar av världen, inte bara Europa, får en högre ställning i 

egenskap av att vara kvinna på grund av den framväxande jämställdheten. Det är således 

något som inte bara är förbehållet vita västerländska kvinnor. 

I Kvinnorna som skapade rock ’n ’roll berättar Anna Charlotta Gunnarsson om rockmusikens 

födelse som skedde långt innan 1950-talet, av afroamerikanska kvinnor som sjöng om sex 

våld och fylleångest.86  

Folk från Afrika, Sydamerika och Asien ansågs stå i direktkontakt med naturen, vilket i 

praktiken innebar att de istället för att fatta rationella beslut styrdes av impulser och 

ohejdbara drifter. Sexualiteten var för dem naturlig och ursäktad till skillnad från den 

belevade kolonialistens.87  

Författaren beskriver hur människor såg på det afroamerikanska folket under den tidsperioden 

som skildras, vilket det västerländska vita folkets föreställningar på folk av annan etnicitet 

gav upphov till deras särskilda erfarenheter. Det ges som en anledning till varför 

afroamerikanska kvinnor sjöng om sex och våld. Det upprätthåller samtidigt föreställningen 

om att den svarta kvinnan har en annan sexualitet, den vilda och farliga sexualiteten. I citatet 

återfinns således kopplingen mellan de sociala kategorierna etnicitet och sexualitet, och hur de 

maktordningarna inverkar på varandra. I detta sammanhang blir kvinnornas etnicitet samtidigt 

något som uttryckligen som uppmärksammas i artikeln. Läsaren får veta i skrift att det är 

afroamerikanska kvinnor som skildras, vilket innebär att den etniska tillhörigheten och deras 

hudfärg är och blir viktig i och för kontexten. 
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Myten om Stonewall handlar om när homosexuella och transsexuella gjorde motstånd vid en 

polisräd i New York 1969; Stonewallupproret. Två kvinnor lyfts fram som de drivande bakom 

upproret:  

I efterhand har flera olika röster gjort anspråk på att ha startat motståndet vid Stonewall 

Inn. Dragqueen-artisten Marsha P Johnson […] Enligt andra var den lesbiska artisten 

Stormé DeLarverie den första att slå tillbaka mot polisvåldet.88 

I första hand får läsaren inte veta uttryckligen vilken etnisk tillhörighet kvinnorna har, 

förutom att de är amerikaner, vilket förstås genom kontexten. Däremot vid nästa blad 

förekommer två mindre faktarutor om vardera kvinnan, där deras etnicitet framkommer 

precist. ”Marsha P Johnson, afroamerikansk dragqueen och transaktivist, var en legend under 

sin livstid.”89  Samt ”Stormé DeLarverie var under sin storhetstid en hyllad afroamerikansk 

artist, född vid Harlemrenässansens utbrott.”90 De utsätts således för dubbla maktordningar, 

där deras etniska tillhörighet; afroamerikaner, blir viktig i kontexten som artikelreportaget 

skildrar. De är inte bara i en underordnad position på grund av deras etniska tillhörighet, utan 

även i egenskap av att vara homosexuella kvinnor.  

I Fireburn queens handlar om revolten som bröt ut på ön Saint Croix 1878 som var en koloni 

i dåvarande Danska Västindien. Tre kvinnor; Matilda, Agnes och Mary var viktiga ledare för 

upproret. Utifrån den historiska kontexten kan läsaren tolka att dessa kvinnor var av afro-

karibiskt ursprung, vilket författaren senare i texten bekräftar. 

Det fanns gott om kvinnor bland revoltörerna. De hade ännu sämre villkor än de manliga 

lantarbetarna och därmed ännu större anledning att revoltera. De afro-karibiska 

lantarbetarkvinnorna utförde samma hårda arbete som männen på sockerplantagerna och 

fick samma dåliga lön.91  

Deras etniska tillhörighet och hudfärg uttrycks direkt i texten, vilket även innebär att den är 

viktig för den historiska händelsen. Kvinnorna som skildras möter två maktordningar, dels 

beroende på deras kön, men också på grund av deras etnicitet. Författaren lyfter mot slutet 

fram hur kvinnorna blivit historiska förebilder:  

Bland den afro-karibiska delen av befolkningen har de fått hedersnamnen Queen 

Mathilda, Queen Agnes och Queen Mary, en tradition som stammar från afrikanska 
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kontinenten och som än idag används för att utmärka ansedda kvinnor inom afro-karibisk 

kultur.92 

De lyfts således fram som viktiga ledare för en frigörelse. 

I Slavflickan som blev poet handlar om Phillis Wheatley som var slavflickan som blev fick 

utbildning och kom att bli en publicerad poet under senare delen av 1700-talet. Läsaren förstår 

redan vid titeln att det sannolikt handlar om en svart kvinna som var slav under slaveriets tid i 

USA. Ingressen lyder:  

Det krävdes ett offentligt förhör innan USA:s första publicerade afroamerikanska kvinna, 

Phillis Wheatley, år 1773 kunde ge ut sin diktsamling. Som slav, svart och kvinna 

tvingades hon först bevisa att det var hon själv – inte hennes vite ägare – som skrivit 

dikterna.93 

Likt tidigare skildringar av afroamerikanska kvinnor, eller kvinnor med annan hudfärg än vit, 

så blir hennes etnicitet och hudfärg viktig för hennes särskilda erfarenheter, vilket författaren 

visar då hon uttryckligen beskriver det. 

Den sista artikeln läsaren får ta del av i Historiskan Allt om Historia special heter: Kinas 

järnflickor och handlar om hur kinesiska kvinnor deltog i arbetslivet och konkurrerade med 

män på mäns villkor under Mao Zedongs kommunistiska Kina.94 ”När Mao Zedong tagit 

makten i Kina uppmanades kinesiska kvinnor att delta i arbetslivet och konkurrera med män 

på mäns villkor.”95 Redan i rubriken framkommer kvinnornas etniska tillhörighet, och den 

upprepas även i texten. Samma mönster förekommer vid de två andra artiklarna som skildrar 

kvinnorna av asiatiskt ursprung. I Mongolernas bortglömda drottningar där författaren hävdar 

att mongolhärskaren Djingis Khan hade flera betydelsefulla döttrar och svärdöttrar men som 

är okända för de flesta: ”Få känner däremot till hans döttrar och svärdöttrar – trots flera av 

dem tillhörde Mongolrikets mäktigaste personer.”96 Döttrarna beskrivs som mäktiga 

drottningar på sin tid men som strukits i krönikor, antingen av misstag, ointresse eller för att 

hindra att deras ättlingar skulle kunna göra anspråk på makten.97 ”Åtminstone fyra av Djingis 

Khans döttrar blev drottningar som styrde över både territorier och arméer:”98 Artikeln 

skildrar således etniskt mongoliska kvinnor utifrån en hög social ställning; som härskare och 
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regenter, där läsaren får ta del av deras etniska tillhörighet redan i rubriken, och 

återkommande i texten. I artikeln Japans kvinnliga krigare skildras hur japanska kvinnor 

under århundranden spelade en viktig roll i Japans krigsföring: ”De stridande kvinnorna, 

Onna-bugeisha, spelade en relativt viktig roll i japansk krigsföring fram till 1600-talet […].”99 

Deras etniska tillhörighet; japansk uttrycks precist i rubriken och även i texten, och i relation 

till att de var mäktiga krigare. 

Havens skräck, skildrar tio kvinnor som deltog i piratlivet antingen som sjömän, eller som 

tvätterskor, kokerskor, hustrur eller prostituerade.100 Kvinnorna har olika etniska 

tillhörigheter; två irländska, en engelsk kvinna, en amerikansk kvinna, två svenskor, en från 

Illyrien, en marockansk, en kinesisk, samt en fransk kvinna. Det utgår huvudsakligen från 

Europa, vilket innebär att de är vita västerländska kvinnor. Det intressanta är när författaren 

skildrar den marockanska kvinnan så uppges hon vara muslimsk: ”Det sägs att Sayyaida al 

Hurra startade sin piratverksamhet som hämnd mot den ’kristna fiende’ som tvingade hennes 

muslimska familj att lämna Granada år 1492.”101 Inom etnicitet så ryms religiös tillhörighet, 

vilket blir viktig i detta fall då författaren uttryckligen beskriver hennes religion. Samtidigt 

återfinns inte någon av de andra kvinnornas religiösa tillhörighet, vilket läsaren kan förutsätta 

är kristendomen på grund av den europeiska kontexten. Den är däremot inte uttalad, vilket gör 

den till en norm, medan den uttalade som är muslim, blir den avvikande. 

I Touria Chaoui – Arabiens första kvinnliga flygare, beskrivs hon som marockanska som 

1951 blev arabvärldens första kvinnliga pilot: ”Under första hälften av 1950-talet var Touria 

Chaoui Marockos hyllade nationalhjälte.”102 Det är den första och enda artikeln om en arabisk 

kvinnas som förekommer i Historiskan, förutom den mindre skildringen om piratkvinnan som 

även var marockansk. Från kontexten förstår läsaren att detta är en muslimsk kvinna: 

”Somliga ville ha sekulär demokrati, andra ville införa sharialagar, och samtliga hävdade att 

deras grupp representerade Marocko.”103 Läsaren tolkar detta dels genom att skildringen 

utspelar sig i Marocko, men också av att muslimska fenomen som sharialagar framkommer i 

texten. Författaren uttrycker därmed aldrig specifikt att Touria religiösa identitet är muslim, 

vilket troligtvis beror på att det är irrelevant i förhållande till beskrivningen av hennes 

framgång. 
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Klass 
I Historiskan Allt om Historia special Nr 1/2015 första artikelreportage Milicianas i kamp för 

ett fritt Spanien, berättar författaren hur början av 1900-talets Spanien präglades av starka 

patriarkala strukturer som påverkade den dominerande kvinnosynen:  

Idealet i de övre samhällsskikten var att kvinnan skötte hem och barn, och det ansågs 

högst opassande för henne att visa sig utanför hemmet utan sällskap. I de lägre klasserna 

var många kvinnor lönearbetare, inom jordbruket eller i den snabbt växande industrin.104 

Kvinnosynen är tätt sammanbunden med föreställningarna om klass, eftersom det finns olika 

föreställningar och förväntningar på olika sorters kvinnor. Överklassens kvinnor förväntas 

syssla med det typiska kvinnliga sfären; hem och barn. Kvinnor från lägre klasser förväntas 

däremot att arbeta utanför hemmet, vilket förmodligen blir accepterat på grund av deras 

ekonomiska situation som krävde att de lönearbetade. Författaren uttrycker dock aldrig direkt 

vilka kvinnor utefter klass som framförallt deltog i kriget, men förklarar att de kvinnor som 

stred sökte sig i synnerhet till den politiska vänstern:  

De kvinnor som tog till vapen sökte sig framförallt till de antiauktoritära 

vänstergrupperna. […] och i gruppernas ideologi fanns – åtminstone på pappret – en 

positiv inställning till jämställdhet.105 

Vänsterpolitiken under denna tidsperiod ämnade att förändra samhället i grunden genom en 

social revolution. Det borde därmed vara en rimlig tolkning att dessa kvinnor var av lägre 

klass och stred bland annat för ett framtida klasslöst samhälle. 

I Singel i storstan skildras de ogifta kvinnornas ekonomiska villkor, och hur de såg olika ut 

beroende på vilken social ställning de hade i samhället. Artikelförfattaren relaterar till 

ståndssamhället i skildringen av de ogifta kvinnorna: 

Kring 1850 utgjordes en tredjedel av landsbygdens kvinnor av ogifta och nära hälften av 

stadens. Speciellt bland adels-, präst- och borgardöttrar sjönk giftermålsfrekvensen 

kraftigt under århundrandets lopp.106 

Det finns en variation inom gruppen singelkvinnor, som utgörs av adel-, präst-, borgar- och 

bondedöttrar. Stånd bör däremot inte blandas ihop med klass, då deras tillkomst och definition 

ser annorlunda ut. Tidsperioden som skildras präglas samtidigt av skiftningen från stånd till 

                                                             
104 Griberg (2015) sid 16 
105 Griberg (2015) sid 17 
106 Larsdotter, Anna (2015) ”Singel i storstan” i Historiskan Allt om Historia special Nr 1/2015, sid 24 



26 
 

klass i samhället, vilket gör att de används parallellt. Författaren använder likväl över- och 

medelklassperspektiv i beskrivningen av den stora andelen ogifta kvinnor:  

De alltfler oförsörjda döttrarna innebar problem för främst medelklassens fäder. Bönder 

och obesuttna kunde alltid skicka iväg flickorna som pigor, ett yrke som sysselsatte 

majoriteten av de ogifta kvinnorna under 1800-talet. För borgarpappor, ofrälse 

ståndspersoner och lågadel var detta en social omöjlighet.107 

Det återfinns således en skildring över hur kvinnor från olika stånd eller klasser hade olika 

förutsättningar i livet, beroende på deras sociala ställning. De ogifta kvinnorna från övre 

stånden och medelklassen hade större begränsningar än landsbygdens ogifta kvinnor, dels på 

grund av att kvinnan var omyndig och inte hade möjlighet att ansvara för sin egen ekonomi, 

och det fanns då inte heller några direkta yrkesvägar för dem. Kvinnans skulle hållas till 

hemmet: hushålla och föda barn. Möjliga yrken var guvernant eller sällskapsdam där de 

fortfarande kunde knytas till hemmet. Samtidigt förklarar författaren i nästa textstycke att 

kvinnorna ur de högre klasserna hade det lättare att bli beviljade undantag från 

omyndighetsstämpeln, än kvinnorna som var pigor. De kunde därmed bli ekonomiskt 

ansvariga över sig själva, vilket medför en viss grad av ökad självständighet för de kvinnorna. 

För pigorna var det en omöjlighet.108 

I skildringen av kvinnorna från lägre klass och bondeståndet beskrivs det hur de hade bättre 

arbetsvillkor i staden, än på landsbygden, vilket också gjorde att många flyttade dit. Här 

förekommer beskrivning över vilka yrkesområden som dessa kvinnor befann sig i, vilket i 

regel var inom den förväntande kvinnliga sfären: matlagning, tvätt och strykning och 

barnpassning som några exempel. Krogbranschen nämns som en vanlig kvinnlig 

inkomstkälla, samt nämns kort den grupp kvinnor som arbetade med prostitution.109 

Kvinnorna från de lägre klasserna hade därmed fler valmöjligheter i yrkeslivet, än kvinnor 

från de högre klasserna, där deras sociala ställning inte satte stopp för vilka yrken de kunde 

arbeta med.  

Författaren beskriver vidare hur avskaffandet av skråväsendet och sedan utvecklandet av 

offentliga sektorn gav större möjligheter för kvinnorna att etablera egna företag och skolor för 

flickor, och hon talar om gruppen kvinnor oberoende av klass eller stånd: ”De kvinnliga 

singlarnas levnadssätt och försörjning förändrades under 1800-talets gång.”110 Utifrån textens 
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placering och sammanhang tolkar jag däremot att författaren talar framförallt om de lägre 

klassens kvinnor, då hon kopplar samman beskrivningen av singelkvinnorna med handel, 

fabriker, och hantverk. Det är dock inte uttalat vilka kvinnor hon specifikt syftar till.  

Mot slutet av artikeln finns en redogörelse över vilka yrkeskategorier som de ogifta kvinnorna 

befann sig i. Överklassens döttrar eller adelskvinnorna arbetade som post- eller 

telegraftjänstemän, lärarinnor, hovfröknar, affärs- och handelsidkare. Präst- borgardöttrar var 

framförallt lärarinnor, men även post- telegraftjänstemän, hushållerskor och handelsidkerskor. 

Ogifta bonddöttrar har en osäkrare statistik men utgjordes generellt av lärarinnor, pigor, 

hushållerskor, trotjänare, hemmansägare; lantbrukare med egen gård.111 Yrkesområdena tycks 

således präglas av omsorg och service, vilket singelkvinnorna oavsett social ställning befann 

sig inom, dock verkar vissa yrken domineras av en viss klass. Kvinnornas olika ställning; 

olika klass och stånd innebar således att de hade olika förutsättningar i singellivet under 1800-

talets Sverige. De innefattade både möjligheter och begränsningar i form ekonomisk 

självständighet och yrkesval. 

Systrarna Vasa tillhörde Sveriges kungafamilj under 1500-talet, vilket visserligen är ett 

samhälle som ännu inte präglas av över- mellan och underklass. Deras titlar som prinsessor 

ger dem trots allt privilegier, vilket innebär att de sitter på en speciell maktposition i 

samhället: ”Tack vare bland annat börd, familjerelationer, hemgift – och inte minst egna 

erfarenheter från uppväxten i en politisk miljö – kunde prinsessor skapa både inflytande och 

makt.”112  Vidare består artikeln av korta berättelser om varje prinsessa, och på vilket sätt de 

har haft inflytande över olika politiska beslut, och själva bedrivit olika affärsverksamheter och 

handelsavtal. Deras maktposition som prinsessa har således gett dem möjligheter i livet, som 

inte var förbehållet andra kvinnor under den här tiden. 

De krävde rösträtt med våld, skildrar hur kvinnorättsgruppen Suffragetterna i Storbritannien 

kämpade för rösträtten under tidigt 1900-tal. Det skildras hur Christabel Pankhurst har stört 

ett offentligt möte och blivit dömd till fängelse en vecka för detta: ”Händelsen presenteras 

som ett brutalt övergrepp från statsmakten mot två välutbildade, anständiga kvinnor som bara 

försökt framföra sin åsikt.”113 Beskrivningen av Pankhurst och hennes vän Annie Kenneys 
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som välutbildade och anständiga bör tolkas som att de tillhör medelklassen. Det framgår inte i 

texten om andra kvinnor engagerade sig, eller varför de inte gjorde det. 

Elisabet kvinna och kung skildras problematiken runt drottnings Elisabet I, då hon som 

kvinnlig arvtagare till Englands tron mötte motstånd på grund av hennes kön. Hon utgör en 

del av kungafamiljen, vilket kommer med privilegier, samt möjliggör hennes sociala ställning 

till att hon kunde inneha tronen och styret över landet, även om det var kontroversiellt.  

Det var faktiskt lättare för en kvinna att skaffa sig en regeringsposition före år 1800 än 

efter och i 1500-talets Europa fanns det fler kvinnliga furstar. Men de flesta av dem 

styrde i egenskap av änkor, mödrar eller systrar till en manlig tronarvinge. Det gjorde inte 

Elisabet. Hon var ingen ställföreträdande härskare utan en regent i sin egen rätt och som 

sådan hade hon få kvinnliga förebilder.114  

Den sociala ställningen gick således före kön i många fall när det gällde maktposition, vilket 

författaren tydliggör med detta inlägg. 

Pigornas slit, skildras allmogens kvinnor, bondebefolkningen där kvinnorna arbetade som 

pigor i ett hushåll. Pigor var ett tjänstefolk tillsammans med drängarna, som hade ett tufft 

kroppsarbete. Dåtidens syn på yrket var att det var ett tillfälligt yrke där kvinnorna skulle lära 

sig nödvändiga färdigheter för att driva ett eget hushåll: ”Enligt detta synsätt var tjänstefolket 

ingen bondesamhällets underklass utan utgjorde en integrerad och jämlik del av gårdarnas 

hushåll.”115 Författaren problematiserar däremot detta synsätt genom att relatera till hur 

samhället började förändras under 1800-talet och framåt, då obesuttna och fattiga människor 

blev fler till följd av befolkningsökningen.116 

Mary Cassat är en amerikansk övre medelklasskvinna under senare delen av 1800-talet. 

Hennes konstnärskollega Berthe Morisot nämns även. Deras sociala ställning gav dem 

förutsättningen att lyckas som konstnär: ”Både Morisot och Cassat hade starkt känslomässigt 

och ekonomiskt stöd i sina familjer och möttes av respekt av kollegor som Degas och 

Manet.”117 Deras sociala ställning gav dem således möjligheten till att dels kunna ägna sig åt 

sin konst, men också till att bli erkända för den, trots deras kön.  

I Bara bröst? berättas det framförallt om kvinnor från olika kända porträtt, som i regel hade 

samröre med olika kungamakter. Författaren skriver följande om hur många målningar var 
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idealiserade av kvinnokroppen: ”Ett exempel på detta är naken-dubbel-porträttet av Gabrielle 

D’Estrées och Henriette d’Entragues, som bägge var älskarinnor åt Henrik IV av 

Frankrike.”118 Det går förvisso inte att tala om klass på grund av den rådande tidseran, 

däremot så innebär deras relation till kungen en maktposition. Andra konstverk; av Jungfru 

Maria, uppmärksammas även i artikeln, där hon innehar en speciell ställning som Jesus 

Moder. Hon är inte en kvinna av högre social ställning i sig själv, men sitter ändå på en 

maktposition på grund av idealiserande av henne som Jesus moder.119 Vidare i artikeln 

berättar författaren om hur kvinnliga konstnärer började etablera sig under 1500-talet: ”Bland 

dem fanns barockmålaren Artemisia Gentileschi, som 1610 skildrade den apokryfiska 

berättelsen om Susanna i badet.”120 Det förekommer ingen uttryckt beskrivning över hennes 

sociala ställning, däremot borde det vara en säker tolkning av att hon innehade en högre 

sådan, eftersom hon kunde ägna sig åt sin konst. I sista stycket berättar författaren om 

reklamen innehållande den svarta kvinnans bröst tolkades när den publicerades: ”… som en 

gestaltning av hela den rika, vita världens bokstavliga utsugande av de världar som befolkas 

av människor med annan hudfärg än vit.”121 Detta citat innebär att läsaren kommer tolka att 

denna kvinna är av lägre och utsatt klass. Det förekommer däremot ingen direkt beskrivning i 

texten som indikerar på vilken klass kvinnan är av egentligen, utan läsaren gör denna 

koppling i skildringen av hur folk reagerade när den publicerades. 

Kampen om bollen, så utgör de fotbollsspelande kvinnorna av arbetarklassen: ”Fotbollslag 

bildades vid många fabriker ur den gemenskap kvinnorna fann i arbetslivet.”122 Citatet syftar 

till de brittiska kvinnorna, men det samma gäller även de kvinnorna av annan europeisk etnisk 

tillhörighet. De skildras som driftiga kvinnor, som spelat och arrangerat fotboll trots 

motståndet de mötte. 

I Kvinnorna som skapade rock ’n ’roll skildras afroamerikanska kvinnor mellan 1920–50-

talet. Artisterna sjöng om sex, våld och fylleångest, vilket grundade sig i de afroamerikanska 

folkets erfarenheter dels från slaveriet, och som en lägre klass i USA. 

Jag går tillbaka till sexskildringarna under blueseran. En tidig röst tillhörde Lucille Bogan 

som beskrev erfarenheterna från Atlantas glädjestråk, där underklassen sålde sig för att 

överleva. Liksom sina medsystrar skildrade Bogan en vardag fylld av misshandel, 
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bakfyllor och snabba skjut. Ord som pussy, dick och fuck var en självklar del av hennes 

språkbruk.123 

Den etniska tillhörigheten och klass är således tätt sammanbundna, där rock ’n’ rollens 

födelse uppges ha fötts ur det afroamerikanska folkets erfarenheter från att tillhöra en lägre 

klass. Anledningen till att de tillhörde en lägre klass, var på grund av deras etniska 

tillhörighet. 

Myten om Stonewall, handlar det dels om utsatta och hemlösa: ”En grupp som sällan nämns, 

men som hade mest att förlora på att gripas var de hemlösa queera tonåringarna.”124 De 

hemlösa anges vara en av de grupper som vanligast släpades iväg till piketbussarna av 

polisen. Deras klasstillhörighet gjorde alltså att det utsattes extra hårt vid polisens 

ingripanden.125 

I Fireburn queens är det uppenbart för läsaren att den afro-karibiska befolkningen utgör en 

arbetarklass, med väldigt svåra förhållanden. 

För den afro-karibiska befolkningen gav slaveriförbudet ett hopp om ett bättre liv, men i 

realiteten var övergången från slaveri till lönearbete inte särskilt märkbar för den gemene 

lantarbetaren.126 

Kvinnorna Mathilda, Agnes och Mary som skildras i artikeln tillhörde den afro-karibiska 

befolkningen. Det är möjligtvis en underdrift att beskriva dem som en arbetarklass, då folket 

har tidigare historiska erfarenheter av att vara slavar. Deras lägre stående position i samhället 

hänger samtidigt samman med deras etnicitet och hudfärg. Det är således ett exempel på hur 

etnicitet och klass är två maktordningar som påverkar varandra.  

I Slavflickan som blev poet, är Phillis Wheatley en slav och av den anledningen innehar i 

princip den lägsta sociala ställningen, utan någon maktposition. Däremot skildrar författaren 

hur hon var en av få som fick utbildning av sin vite ägare: ”Men den unga flickan visade sig 

vara uppseendeväckande intelligent och trots att det gick emot alla konventioner fick hon 

snart samma utbildning som barnen Wheatley.”127 Hennes utbildning innebar således att hon 

fick andra förutsättningar, och möjliggjorde att hon kunde skriva dikter och bli publicerad. 

Hon gjorde klass genom att använda sin utbildning, även om hon egentligen inte tillhörde 
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någon övre klass. Författaren skildrar även vilka motgångar hon mötte: ”De ansågs vara 

alldeles för bra för att vara skrivna av en ung kvinna och i synnerhet av en svart slav.”128 Trots 

etnicitet, hudfärg och kön, så innebar hennes sociala nätverk och hennes sätt att bete sig enligt 

den klassen som hennes ägare utgjorde, att hon kunde erkännas som diktskrivare.  

Kinas järnflickor, skildrar först situationen för både kvinnor på landsbygden och i städerna:   

Landets nya ledare Mao Zedong, hade storslagna planer om att utveckla industri- och 

jordbruksproduktionen och uppmuntrade därför landsbygdens kvinnor att delta i 

produktion och annat arbete. I städerna var situationen mer komplicerad, med ökande 

arbetslöshet. Här införde regeringen istället ett tillfälligt yrkesförbud för utbildade 

kvinnor 1952-1956 som ett sätt att se till att det endast fanns en försörjare, sedan gammalt 

mannen, i varje familj.129 

I städerna bestod förmodligen ett stort antal av kvinnorna av medelklassen. Vidare berättas 

det om hur klassamhället börjar luckras upp i det uppbyggandet av det kommunistiska Kina. 

Författaren ger således ett kvinnoperspektiv från både medel- och arbetarklassens kvinnor. 

Mongolernas bortglömda drottningar, innehade en högre social ställning som antingen fru till 

Djingis Khan, döttrar, eller svärdöttrarna.  

Den första kvinnan som spelade en nyckelroll i mongolväldet var Djingis Khans första 

fru Börte […] [hon] stannade kvar och administrerade det mongoliska riket tillsammans 

med khanens övriga hustrur – Khulan, Yesui, Yesugen.130 

Det valda citatet illustrerar hur deras högre sociala ställning; som fru till mongolhärskaren, 

möjliggjorde att de kunde ha en sådan ledande position, trots att de var kvinnor. Det bör vara 

säkert att påstå att det inte är vilken kvinna som helst som kunnat ha ett sådant 

maktinflytande. 

I Japans kvinnliga krigare, skriver författaren:  

Eftersom samurajerna var en militär samhällsklass tränades även kvinnorna att använda 

vapen, främst för att om nödvändigt kunna försvara hem och familj, men de förväntades 

också kunna delta i strid och många utmärkte sig på slagfälten.131 
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De stridande kvinnorna utgjordes således av kvinnor från den högsta börden inom det 

japanska ståndssamhället; en militär samhällsklass. Deras maktposition var därmed avgörande 

för deras insatser i den japanska krigsföringen under århundrandens lopp.  

Havens skräck, domineras av kvinnor som hade en högre social ställning, dels var en 

advokatdotter, en dotter till klanhövding, två drottningar och en gift med en adelsman: ”Som 

drottning över Illyrien förde Teuta en aggressiv expansionspolitik med hjälp av piraträder.”132 

Hon hade således en god sociala ställning, vilket troligtvis möjliggjorde hennes piraträder. 

Detsamma gällde med Sayyida al Hurra, som var marockansk muslimsk drottning.  

Ching Shih […] Arbetade som prostituerad på en flytande bordell i Kanton tills hon 

kidnappades av pirater i slutet av 1700-talet. 1801 gifte hon sig med den ökände piraten 

Zheng Yi och när han dog 1807 övertog hon hans ledarposition.133  

Ching Shih kom däremot från tuffare förhållanden till en början, men där hennes giftermål 

med en ökänd pirat ger henne en maktposition i egenskap av att vara hans fru. Piraten Jeanne 

de Clisson var gift med en adelsman och författaren berättat hur hon sålde familjens tillgångar 

för att investera i fartyg vid hans död.134 Hennes högre börd innebar att hon hade ekonomiska 

tillgångar, vilket möjliggjorde för henne att ägna sig åt piratlivet, likt de andra piratkvinnorna. 

Jag vill dock påpeka att vara pirat däremot inte innebar någon hög social ställning i relation 

till samhället i övrigt. 

I Touria Chaoui beskriver artikelförfattaren att hon kom från en borgerlig familj: ”Touria 

Chaoui föddes i en borgerlig familj i Fez i december 1936.”135 Det innebar att hon hade vissa 

privilegier beroende på sin medelklasställning. Dessa innefattar möjligheten till utbildning, 

och hennes chans att lyckas bli pilot. 

Sexualitet 
I Milicianas i kamp för ett fritt Spanien finns det inget fokus på att beskriva de kvinnliga 

soldaternas sexualitet. Läsaren förutsätter förmodligen därför att de heterosexuella kvinnor, 

eftersom heterosexualiteten utgör den tysta normen. Det förstärks ytterligare då det beskrivs 

hur olika sysslor, både i och utanför kriget förväntas utföras av ett visst kön: ”De som i 

fortsättningen ville göra en krigsinsats hänvisades till den traditionella kvinnosysslor som 

sjukvård, tvätt och matlagning.”136 De är i sammanhanget kvinnorna som förväntades utföra 
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de typiska kvinnliga arbetena, även under krig. Uppdelningen i könsmärkta sysslor, skapar ett 

beroendeförhållande mellan kvinnor och män, vilket skapar en heterosexuell relation. Den 

heterosexuella normen förstärks ytterligare då artikeln skildrar konflikten som fanns om 

uppfattningen mellan kvinnor och män på krigsfronten.  

Bland de argument som framfördes för att avlägsna kvinnor från fronten förekom åsikter 

som att kvinnorna spred veneriska sjukdomar bland männen, att de genom sin blotta 

närvaro innebar en distraktion för de manliga soldaterna, och att männen genom att vilja 

imponera på kvinnorna skulle lockas ta onödiga risker.137 

Citatet utgör dock ett dåtida argument för varför kvinnor inte borde vara i militären, och 

återges även som ett sådant exempel i texten. Det säger således mer om hur människor såg på 

kvinnor och mäns relationer under den tidsperioden, vilket de uppenbarligen utgick ifrån att 

alla män och kvinnor är heterosexuella, eftersom argumentet talar för en rädsla för möjlig 

sexuell samröre mellan de manliga och kvinnliga soldaterna.  

I Singel i storstan som är centrerad kring att beskriva hur de ekonomiska villkoren för 

singelkvinnorna under 1800-talet såg ut, beskrivs heterosexualiteten som normen: 

På 1800-talet var äktenskap en ekonomisk fråga. För att kunna bilda familj behövdes 

pengar, vare sig du var man eller kvinna. Som man måste du kunna axla 

försörjningsbördan, inte bara för dig själv utan också för hustru och barn.138 

Utgångspunkten är att skildra samhällets ekonomiska indelning mellan könen.  

Heterosexualiteten, äktenskapet mellan man och kvinna utgör således den ekonomiska 

indelningen av könen, där olika förväntningar fanns på män och kvinnor. Männen hade 

försörjningsansvaret, samtidigt som kvinnan gjordes beroende av mannen då hon var klassad 

som omyndig. Den lagstiftning som fanns bidrog således till att heterosexualiteten stärktes. 

Artikeln skildrar således heterosexualiteten och dess inflytande på de ekonomiska villkoren i 

samhället, men den bör däremot förstås som ett avbrott mot heterosexualiteten som norm:  

Där kunde kvinnor slå sig ihop några stycken och dela hushåll. Ibland flyttade de in hos 

en änka som hyrde ett ut ett rum för att försörja sig. Kanske kunde änkan ta hand om 

eventuella oäkta barn, något som det var gott om under 1800-talet. […] Glappet mellan 

ideal och praktik var stort, både när det gällde äktenskap, försörjning och 

barnafödande.139 
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Idag är singellivet och ensamhushållen något vanligt förekommande, men för 1800-talet var 

framväxten av singelhushållen ett nytt fenomen och något som bröt mot den rådande normen; 

ett familjehushåll med mamma, pappa och barn. Läsaren får således ta del av den tidens 

avvikare: singelhushållen framförallt bestående av kvinnor, hushållen där kvinnor bodde 

tillsammans eller där en kvinna kunde vara inneboende hos en änka. Barn behövde inte heller 

på samma sätt produceras inom ett äktenskap. Även om annan sexualitet dock är osynliggjord 

i artikeln, utgör den ändå ett brott mot heterosexualitetsnormen genom att skildra ett för den 

tidens nya fenomen som i sig innebar ett brott mot en rådande sexualitetsnorm. 

Jag nämnde tidigare hur föreställningarna om den svarta kvinnans sexualitet visade sig i 

artikeln, Kvinnorna som skapade rock ’n ’roll.  Författaren visar på en medvetenhet om detta i 

tidigare nämnt citat: 

Folk från Afrika, Sydamerika och Asien ansågs stå i direktkontakt med naturen, vilket i 

praktiken innebar att de istället för att fatta rationella beslut styrdes av impulser och 

ohejdbara drifter. Sexualiteten var för dem naturlig och ursäktad till skillnad från den 

belevade kolonialistens.140  

Hon visar på hur föreställningarna om etnicitet; afroamerikanska kvinnor och dels sexualitet: 

som farlig och vild, hänger samman, och hur de två maktordningarna förstärkte varandra 

under den tidsperioden som hon skildrar. Samtidigt kan en sådan skildring även bidra till ett 

upprätthållande av en sådan föreställning om svarta kvinnors sexualitet, då den blir 

reproducerad även om det är i ett kunskapssyfte. 

I artikeln förekommer synliggjorda homosexuella inslag, då författaren berättar om hur Bessie 

Smith, en sångerska som levde upp till uttrycket rock ’n’ roll genom att hon drack, hamnade i 

slagsmål och hade ett utsvävande sexliv, både med män och kvinnor. En annan sångerska; Ma 

Rainey uppges även haft sexuella möten med kvinnor: ”I låten Prove it On Me Blues från 

1928 sjunger hon om hur hon iklädd slips super sig full, hamnar i handgemäng och gör 

hemliga grejer med tjejer.”141 Detta bör ses som ett brott mot den heterosexuella normen, där 

homosexuella handlingar mellan kvinnor lyfts fram.  

I Systrarna Vasa återfinns en heteronorm, då det skildras hur prinsessorna ingick äktenskap 

med viktiga utländska furstar för att knyta viktiga politiska kontakter: ”I äktenskapen 

förväntades de vara mellanhänder mellan dynastier och riken”142 Eller: ”Prinsessornas 
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äktenskap blev en del av Vasahovets in- och utrikespolitik, där de fem systrarna många 

gånger tog aktiv del i främjandet av familjens intressen.”143 Äktenskapet skildras som en 

ekonomisk överenskommelse mellan könen, precis som i föregående artikel; Singel i storstan. 

I detta fall skulle prinsessornas äktenskap gynna Sverige i form av politik och handelsavtal. 

Heterosexualiteten skildras därmed som en ekonomisk överenskommelse mellan könen.  

Skildringen av Elisabet kvinna och kung är ett avvikande från den heterosexuella normen som 

existerade under den tidsperioden som artikeln beskriver: ”Att Elisabet gjorde sig till expert 

på att förhala frierier var kanske, sett i efterhand, en klok politisk strategi.”144 Elisabet 

beskrivs som en kvinna som aktivt valde bort äktenskapet, vilket var kontroversiellt för den 

tiden. Äktenskapet skildras här utifrån politiskt syfte, vilket ger en bild av heterosexualiteten 

som en politisk och återigen ekonomisk överenskommelse.145 

Pigornas slit, skildrar hur bondehushållet såg ut med bondefamiljen och tjänstefolket som 

bodde tillsammans. Vidare beskrivs hur samhällets familjeinstitution förändras, då 

tjänstefolket från början sågs som familjemedlemmar, men som började ses som arbetare som 

säljer sina tjänster. Vid inflyttningen till staden uppmärksammas hur nya boendeförhållanden 

uppstod:  

Ibland slog sig flera pigor ihop och bildade egna hushåll, till exempel tillsammans med 

änkor, eftersom det inte var tillåtet att bo under samma tak som en man om man inte var 

gift. Men samboförhållanden förekom trots allt, påpekar Lotta Vikström, något som 

stadens många oäkta barn vittnar om.146 

Citatet visar på det trendbrott som uppkom med nya familjeförhållanden, ett brott mot 

heteronormen i samhället, där kvinnor flyttade in tillsammans med andra kvinnor. Det nya 

samboförhållandet däremot uttrycker en heterosexuell relation, även om det inte är uttalat.  

Mary Cassat skildras som en ogift kvinna: ”Tidigt bestämde hon sig för att inte gifta sig, 

eftersom hon förstod att äktenskap skulle stå i vägen för måleriet.”147 Med avseende till den 

tid hon levde i, bröt hon mot den rådande normen, samt blir artikeln i sig ett bryt mot 

heteronormen, då den lyfter fram en kvinna som självmant valt att leva som singel. 
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Kinas järnflickor, skildras heterosexualiteten som norm under den tiden, där den traditionella 

arbetsdelningen mellan könen däremot började luckras upp av den kommunistiska regimen: 

 Men när Mao inledde kampanjen ’Det stora språnget’ uppmuntrades även städernas 

kvinnor att delta. ’Nu har tiderna förändrats och idag är män och kvinnor jämlika. Allt 

som manliga kamrater gör, kan också kvinnliga kamrater göra’, proklamerade han.148 

Liksom tidigare utgör den heterosexuella relationen av en indelning av sysslor mellan könen. 

I artikeln förekommer även skildringar som visar på ett brytande av denna norm: 

”Järnflickorna var unga, starka och ogifta kvinnor som rekryterades till de stora 

infrastrukturprojekten.”149 Järnflickorna beskrivs som ogifta kvinnor som arbetade inom de 

nya industrierna och det myntade namnet kan ses som ett ideal för kvinnor att leva upp till; att 

vara singel och en hårt arbetande kvinna.  

I Bara bröst? som handlar om hur kvinnobröst har använts dels som symbolik för makt och 

sexualitet. Eftersom det är i huvudsak manliga konstnärer som målat kvinnor och kvinnobröst, 

så utgår det från den heterosexuella mannens syn på kvinnans kropp och hennes bröst, vilket 

författaren beskriver enligt citatet: ”Också konstnärsyrket var, precis som många andra yrken, 

länge mansdominerat. Därför är de flesta bilderna av kvinnobröst – åtminstone fram till 

renässansen – gjorda av män.”150 Det finns således en tyst rådande heteronorm som 

författaren skildrar i sin artikel. 

Mongolernas bortglömda drottningar återfinns heterosexualitet som den rådande tysta 

normen: ”Ur Djingis Khans synvinkel var syftet med äktenskapet att skapa en allians som 

öppnade för en invasion av Kina.”151 Äktenskap skildras återigen som en ekonomisk eller 

snarare i detta fall som en politisk överenskommelse mellan könen. 

Myten om Stonewall, handlar generellt om HBTQ-personer under 1960-talet, vilket under 

denna tidsperiod delades in i homosexuella män, lesbiska och transsexuella. Det är två 

lesbiska kvinnor som beskrivs som de drivande krafterna bakom motståndet.152  Deras utsatta 

position i historien skildras. Författarna till artikeln nyanserar däremot utsattheten, genom att 

visa på de förändringar som fanns innan upproret: 
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Poliskåren gjorde emellertid regelbundna räder på barer, där de queera samlades och 

gärna på barer där det speciella utskänkningstillståndet saknades. Den 27 juni 1969 var 

det Stonewall Inn som angreps och som vanligt var det de mest sårbara som släpades iväg 

till piketbilarna: transorna, butcharna, och de unga, queera hemlösa som tiggde till sig 

något att dricka i baren, eller sålde sig och sina tjänster till de som kunde betala.153 

Deras utsatthet beror således både på deras sexuella läggning, men även på grund av att 

tillhöra en lägre klass, i form av att flera var hemlösa. Men deras sexuella läggning blir i detta 

fall viktig för händelsen som skildras, vilket samtidigt mellan raderna bekräftar 

heterosexualiteten som normen för den här tiden. Författaren framhåller att händelsen har 

ikoniserats för att skapa ett kollektivt minne för att legitimera HBTQ-rörelsens nutida 

existens. Artikeln skildrar därmed ett förtryck av icke-heterosexuella personer, där andra 

sexuella läggningar sågs som avvikande. Den avvikande positionen förstärks på sätt och vis 

genom att deras sexuella läggning lyfts fram uttryckligen, även om den blir viktig för deras 

specifika erfarenheter. 

I ett antal artiklar; De krävde rösträtt med våld, Kampen om bollen, Havens skräck, Japans 

kvinnliga krigare, Touria Chaoui – Arabiens första kvinnliga flygare, Fireburn queens och 

Slavflickan som blev poet, är det en heterosexuell läggning bland kvinnorna som återfinns, 

antingen mer uttalat eller som en tyst norm. En del beskrivs som fruar till män, medan en del 

inte har någon sådan association alls. Det finns samtidigt ett annat fokus i dessa artiklar, vilket 

i regel handlar om att beskriva dessa kvinnors erfarenheter baserat på andra maktordningar, 

kön, etnicitet eller klass, vilket kan förklara avsaknaden av ett specifikt skildrande av 

sexualitet.  
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Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna uppsats är att granska hur tidskriften Historiskan uppfyller skolans 

värdegrundsmål jämlikhet och jämställdhet samt utvalda delar av historieämnets syfte och 

centrala innehåll. Bakgrunden till det valda undersökningsområdet utgörs av en 

problematisering av den historieskrivning som elever möter i skolan, samt skolans 

jämställdhets- och jämlikhetsmål som finns formulerade i värdegrunden. Flertalet utredningar 

som har genomförts har konstaterat att läromedlen i historia präglas av ett manligt perspektiv, 

och där kvinnor osynliggörs. Tidskriften Historiskan kom till som ett svar på detta, och ämnar 

att lyfta fram kvinnors historia och en jämställd historieskrivning. Genushistorieforskningen 

har dock konstaterat att när kvinnor lyfts fram är det utifrån den vita heterosexuella 

medelklasskvinnans perspektiv. Skolans värdegrund ställer krav på att elevers utbildning ska 

präglas av jämställdhet såväl som jämlikhet och det ska då även prägla historieämnet. Min 

frågeställning till Historiskan lyder därför som följande; hur skildras kvinnor utifrån de 

sociala kategorierna: etnicitet, sexualitet och klass?  

Etnicitet syftar till att beskriva den konstruktion som finns om kulturer och olika egenskaper 

hos människor. Det återfinns ett maktförhållande där olika föreställningar om människors 

etnicitet bidrar till skapandet av den Andre, där den vita europén och den västerländska 

kulturen blir normen. I tidskriften förekommer i huvudsak kvinnoskildringar av västerländska, 

vita kvinnor. Deras etniska tillhörighet framkommer i form av brittiska, svenska, franska, 

amerikanska kvinnor som några exempel. Den etniska tillhörigheten presenteras i regel 

genom kontexten. När dessa kvinnor beskrivs i artiklarna så nämns däremot aldrig deras 

hudfärg. Läsaren måste själv tolka in detta utifrån kontexten. När svarta kvinnor däremot 

skildras utrycks deras etnicitet specifikt genom att beskriva dem som svarta, afroamerikanska 

eller afro-karibiska kvinnor. De asiatiska kvinnornas etnicitet framkommer explicit i 

kvinnoskildringarna, vilket redan blir tydligt vid rubrikerna; Japans kvinnliga krigare, Kinas 

järnflickor, och Mongolernas bortglömda drottningar. Den religiösa identiteten blir även 

synlig vid en kortare kvinnoskildring av en muslimsk kvinna, i Havens skräck, då författaren 

väljer att uttryckligen nämna detta. I Touria Chaoui – Arabvärldens första kvinnliga flygare, 

däremot uttrycks inte hennes religiösa identitet, där kontexten istället berättar för läsaren att 

hon är muslim. De vita västerländska kvinnornas religiösa identitet lyfts aldrig fram explicit, 

vilket läsaren förutsätter utifrån den västerländska kontexten att de är kristna kvinnor. Denna 

outtalade religiösa identitet blir därmed normen, eftersom det tas för givet att läsaren ska 

uppfatta detta. Det finns således en västerländsk- och vithetsnorm som är osynlig men som 
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präglar tidningen genom att dessa kvinnors etnicitet och hudfärg inte uttrycks specifikt i 

författarens skildringar av dem, utan det framkommer av kontexten. Det avvikande blir det 

som uttrycks; de afroamerikanska, afro-karibiska, de asiatiska och arabiska kvinnorna som 

blir till den Andre på grund av att deras etniska tillhörighet lyfts fram explicit. För de 

afroamerikanska och afro-karibiska kvinnoskildringarna blir det däremot viktigt att i artikeln 

lyfta fram deras etniska tillhörighet och hudfärg, då författaren skildrar deras specifika 

historiska erfarenheter av förtryck, på grund av att ha utgjort den Andre. Det borde samtidigt 

vara betydelsefullt att också därför lyfta fram de vita västerländska kvinnornas etnicitet och 

hudfärg, som en förklaring till varför de inte har samma erfarenheter och andra möjligheter än 

de svarta afroamerikanska och afro-karibiska kvinnorna. Eftersom någon sådan reflektion inte 

existerar förekommer det således ett outtalad och osynligt maktförhållande mellan kvinnor 

utifrån etnicitet.  

Klass är ett begrepp traditionellt syftar till att beskriva samhällets materiella ojämlikhet; vilka 

som äger produktionsmedlen och vilka som inte gör det. Denna uppdelning bestämmer sedan 

våra intressen, där klass blir till något vi gör. Samhällsklasserna kan delas in i över- medel 

och arbetarklass. Idag betecknas det i högre grad för socioekonomiska samhällsklasser, eller 

en människas socioekonomiska bakgrund. Tidigare studier av läromedel i historia har 

konstaterat att det är i regel medelklasskvinnan som lyfts fram i historieskrivningen, och inte 

kvinnor av annan klass. I Historiskans kvinnoskildringar framträder klass som en viktig 

aspekt i förklaringen om varför kvinnor har olika erfarenheter. I fyra av artiklarna som 

skildrar kvinnor som grupp; Milicianas i kamp för ett fritt Spanien, Singel i storstan, och 

Kinas järnflickor förekommer skildringar av kvinnor från både medel- och arbetarklassen. 

Det blir tydligt för läsaren att kvinnornas olika klass och ställning ger dem olika 

förutsättningar, vilket innefattar såväl möjligheter som begränsningar för dem. Två artiklar; 

Pigornas slit och Kampen om bollen skildrar även kvinnor som grupp, men bestående av 

arbetarklassens kvinnors berättelser. 

Individuella kvinnoporträtt domineras av kvinnor från över- och medelklass, och kvinnor av 

högre social ställning. Artiklar som: Systrarna Vasa, Elisabet kvinna och kung, Mary Cassat, 

Mongolernas bortglömda drottningar, Japans kvinnliga krigare, Touria Chaoui – 

Arabvärldens första kvinnliga flygare, Havens skräck, och De krävde rösträtt med våld, 

innehåller beskrivningar om kvinnor som individer, och hur deras livserfarenheter formats. 

Dessa kvinnoskildringar inkluderar kvinnor som varit normbrytande för sin tidsperiod. 

Kvinnor som intagit ledarposition, eller befunnit sig i manligt dominerade områden under 
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historien då det var ytterst ovanligt och i princip en omöjlighet för kvinnor att lyckas med det. 

Det framgår i analysen att klasstillhörighet och sociala ställning är en avgörande förklaring till 

att dessa kvinnor kunde bryta mot tidens föreställningar och normer om vad kvinnor bör 

syssla med. I Bara bröst? som består av flertalet skildringar av kvinnor som innehar en högre 

maktposition, samt en kvinna som innehar en lägre social ställning vilket hör samman med 

hennes etniska tillhörighet och hudfärg. Samma mönster visar sig även i tre andra artiklar som 

skildrar individuella kvinnoporträtt av kvinnor av arbetarklass, eller kvinnor av lägre social 

ställning. Det gemensamma för dessa artiklar är att de är berättelser om svarta 

afroamerikanska och afro-karibiska kvinnor; Fireburn queens, Kvinnorna som skapade rock 

’n’ roll, samt Slavflickan som blev poet. Kvinnornas etniska tillhörighet och hudfärg är 

således tätt sammanbunden med klass, vilket innebär att dessa kvinnor utsätts för två 

samverkande maktordningar. I den sistnämnda artikeln om slavflickan Phillis Wheatley som 

blev poet skildras hennes etnicitet och kön som två maktordningar som motverkade hennes 

erkännande som diktskrivare. Samtidigt skildras det hur hon får tillgång till utbildning, vilket 

på så vis gör att hon kan agera enligt en högre klasstandard. Klass är något hon gör, vilket blir 

förutsättningen för att hon kan skriva dikter, bli publicerad och senare erkänd som 

diktskrivare. I Myten om Stonewall framgår att de queera tonåringarnas lägre klasstillhörighet 

som hemlösa, tillsammans med deras sexuella läggning utsattes för polisens förtryck. 

Sammanfattningsvis om klass, skildrar Historiskan kvinnor från olika klasstillhörigheter och 

olika sociala ställningar, där deras specifika erfarenheter och möjligheter kan förklaras med 

dessa, vilket gör klass till en stark social kategori. Det är dock läsaren själv som måste utifrån 

berättelsens kontext göra denna tolkning. 

Sexualitet som en social kategori innebär att människor kategoriserar utefter deras sexuella 

läggning: hetero- homo eller bisexuell. Denna åtskillnad innebär samtidigt att det finns en 

norm och an avvikare. Heterosexualitet är den tysta normen, vilket osynliggör icke-

heterosexuellas erfarenheter och skapar ett maktutövande. Sexualiteten är även nära knuten 

till kön, och det har historiskt funnit olika föreställningar om olika kvinnors sexualitet: vita 

medelklasskvinnor kopplas samman med renhet och anständighet, medan svarta kvinnor och 

arbetarklasskvinnors sexualitet har den vilda och farliga sexualiteten. Undersökningen har 

visat att i Historiskan förekommer heterosexualiteten som norm när de skildrar olika 

kvinnoöden. Den heterosexuella relationen presenteras som ett äktenskap mellan man och 

kvinna, som oftast beskrivs som en ekonomiskt eller politisk överenskommelse. Det 

heterosexuella äktenskapet skildras således som ett sätt att samordna tillvaron och samhället 
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på. Den grupperar män och kvinnor, skapar en arbetsdelning mellan könen och gör dem 

beroende av varandra. Det återkommer samtidigt ett genomgående brott mot heteronormen, 

då de skildrar hur kvinnor under olika tidsperioder levde som ogifta, till exempel Singel i 

storstan, Mary Cassat, Elisabet kvinna och kung, och Kinas järnflickor. Det är vita 

västerländska kvinnor av både högre och lägre social ställning som representerar detta 

avvikande mot heteronormen. I artikeln Kvinnorna som skapade rock ’n’ roll förekommer ett 

exempel på hur svarta kvinnor står för den farliga och vilda sexualiteten. I samma artikel lyfts 

även homosexuella handlingar mellan kvinnor fram, vilket kan tolkas som ett brott mot 

heteronormen. Vidare är bilden av kvinnan som sexuell varelse ovidkommande i tidskriften. 

Artikeln Myten om Stonewall skildrar ett förtryck av icke-heterosexuella personer. Den 

skildrar således avvikare från heteronormen, där artikeln i sig själv även blir ett brott mot 

heteronormen som präglar tidningens övriga artiklar. Samtidigt förstärks den avvikande 

positionen genom att deras sexuella läggning lyfts fram uttryckligen, även om den blir viktig 

för deras specifika erfarenheter. 

Dagens genushistorieforskning talar för att inkludera mer än bara könskategorierna kvinnor 

och män. Det innebär att förutom jämställdhet, så bör även jämlikhet innefattas i 

historieskrivningen. Historiskans uttalade syfte är att bidra till en jämställd historieskrivning, 

och baserat på att dagens genushistorieforskning är koncentrerad till variationen inom 

gruppen kvinnor borde det vara ett rimligt krav för tidningen att nå upp till. Redaktörerna för 

tidningen uttrycker även inledningsvis en kritik mot den svenska skolans läromedel i historia, 

då de präglas av en traditionellt manlig historieskrivning. Enligt min tolkning bör det därför 

innebära att de menar att tidningen kan användas som ett kompletterande material till skolans 

läromedel i historia. Det innebär att tidningens kvinnoskildringar även bör motsvara aspekter 

av skolans styrdokument, såväl i historieämnet som värdegrunden. I historieämnets syfte 

framgår det att undervisningen i historia ska bidra till en insikt i att varje tids människor ska 

förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Det kan således innebära att människors villkor 

kopplade till etnicitet, klass och sexualitet för olika tidsperioder behöver inkluderas i studiet 

av historia. Det centrala innehållet framhåller även att perspektiv från dessa sociala kategorier 

ska finnas med i undervisningen. Det är således perspektiv som bör inkluderas i läromedlen 

för historia, och så även i tidskriften, i sin jämställda historieskrivning som de ämnar att bidra 

med. 

Min analys av Historiskan visar att kvinnor av olika etnicitet lyfts fram, även om urvalet av 

berättelser domineras av vita kristna västerländska kvinnor som utgör normen. Kvinnor av 
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annan etnisk tillhörighet, hudfärg och religion återfinns, om än i mindre utsträckning och där 

framförallt deras etnicitet och hudfärg uppmärksammas mer specifikt. I skolan möter lärare 

elever med olika etniska tillhörigheter och hudfärg som behöver känna sig delaktiga i 

historien. Om det bara vore den vita västerländska kvinnan som får representera alla kvinnor, 

riskerar det att tappa flertalet elever på grund av att de inte kan relatera till den historiska 

personen på samma sätt som en elev med samma eller liknande etnicitet och hudfärg som 

personen i kvinnoskildringen. En kritisk punkt är däremot att det finns en risk för att 

upprätthålla en vithetsnorm och en västerländsk norm, som tas för given av eleverna.  

Min analys av klass är även relevant för elever, då de har olika socioekonomiska bakgrunder 

och förutsättningar, vilket även de historiska kvinnorna har i artiklarna. Historiskan lyfter 

fram olika kvinnor baserat på klass och social ställning och visar på hur deras erfarenheter och 

villkor i livet förklaras med deras sociala bakgrund. Det är viktigt för elevernas egen 

igenkänning i det historiska materialet, men även som en förklaring till varför vissa kvinnor 

lyckats inneha maktpositioner under en epok som inte tillät att kvinnor hade inflytande och 

makt på samma sätt som män. Utifrån analysen blir det även synligt hur etnicitet och klass är 

två maktordningar som inverkar på varandra i skildringarna framförallt i skildringarna av de 

afroamerikanska och afro-karibiska kvinnorna. Resultatet konstaterar att klass är en stark 

social kategori, som är en avgörande faktor för människors villkor under olika tidsperioder. 

Det har gett andra möjligheter till människor, som går utanför könets och ibland även 

etnicitetens villkor. 

När det kommer till hur sexualitet skildras i Historiskan är det framförallt viktigt för elever 

som identifierar sig som HBTQ-personer att få en plats i historieskrivningen, för att få bli 

synliggjorda, vilket samtidigt innebär svårigheter eftersom vår historia präglas av en icke-

acceptans av andra relationer än heterosexuella. Det visades exempelvis även i tidskriften 

genom att det endast fanns en artikel som skildrade en händelse om HBTQ-personer. 

Historiskans skildring av sexualitet utgörs däremot av en dominerande heteronorm, där 

heterosexualiteten skildras som en ekonomisk och politisk överenskommelse mellan könen. 

Det innebär att heterosexualiteten inte ses som något naturgivet, utan ett sätt för människor att 

inordna sig själva i samhället. Det är viktigt för elever, både de som identifierar sig som 

HBTQ, och även de som identifierar sig som heterosexuella att heterosexualiteten skildras 

som en konstruktion i historien. Det öppnar upp för att andra sexuella identiteter får en 

legitimitet till sig. Den stora normbrytaren är däremot den ogifta kvinnan, där singellivet lyfts 
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fram. Det har förvisso lite att göra med sexualitet, men visar ändå på ett trendbrott mot den 

normerande heterosexuella familjekonstellationen.  

Utifrån min analys kan jag egentligen inte konstatera om Historiskan kan användas i 

historieundervisningen eller inte. Det är upp till varje historielärare att själv avgöra om, och 

hur den kan användas i ett undervisningssyfte. Min studie har däremot visat att det återfinns 

en representation av kvinnor utifrån alla tre sociala kategorier, där det samtidigt förekommer 

vissa kritiska aspekter inom dessa, då den präglas av framförallt av den vita västerländska 

kvinnans perspektiv. Det är däremot något som lärare kan arbeta med tillsammans med 

eleverna för att uppmärksamma olika maktordningar, och normer kontra avvikare i 

historieskrivningen. Vidare studier av hur Historiskan lämpar sig som ett kompletterande 

läromedel vore därför av intresse att undersöka. En studie över hur lärare eller elever upplever 

tidskriften genom att praktiskt tillämpa ett bestämt urval ur den skulle ge närmare insikt i dess 

potential. 

Avslutningsvis, vill jag även framhålla att det inte är Historiskans ansvar att se till att den 

svenska skolans elever får en jämställd historieskrivning. Det ansvaret ligger dels hos 

historielärare som ska utforma en undervisning baserad både på skolans värdegrundsuppdrag 

och ämnesplanen för historia. Men eftersom undersökningar konstaterar att det är den 

traditionellt västerländska och manligt präglade historieskrivningen som elever möter i 

historieämnet och där jämställdheten upplevs allmänt vara det svårare värdegrundsmålet att 

uppfylla, borde det ge skäl till tydligare riktlinjer i styrdokumenten behövs, för att detta ska få 

en riktig chans att implementeras i verkligheten. Ansvaret ligger förslagsvis hos Skolverket, 

som bör formulera tydligare krav på att jämställdhet, kvinnor, etnicitet, klass och sexualitet 

ska innefattas i historieämnet för att det verkligen ska ske en förändring mot en mer jämställd 

och jämlik historieskrivning som alla elever som såväl lärare kan relatera till. Det först när en 

relation till historien uppstår, som den blir betydelsefull för oss här och nu. 
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