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Om kvinnohistoria och genushistoria  

“Drottning Anna, som var gift med den danska prinsen Jörgen, var ingen stor 

politiker som Vilhelm. Hon hade ett ganska begränsat förstånd, hade svårt för att 

uttrycka sig och var osäker i sitt uppträdande. Därtill var hon försvagad av dålig 

hälsa efter 16 havandeskap, som inte hade givit England något ‘levnadsdugligt’ 

kungsämne.” 

 

De har orden läste jag som ung student. De stod att finna på sidan 367 i Lisbeth 

Brochs bok, Fra de store oppdagelser til 1789 (Oslo 1954,)som  var kurslitteratur i 

historia vid Stockholms universitet läsåret 1966. Jag minns inte att drottning Anna 

hade beskrivits som mindre begåvad, “dålig”, osäker, inte ens kapabel att ge 

England en kung. Min feministiska uppmärksamhet hade ännu inte vaknat och 

sådana stereotypt nedvärderande beskrivningar ingick i vår mentala miljö på den 

tiden. Vad som fått mig att åter slå upp orden var att jag aldrig glömt de 16 

graviditetema. Där finns två utropstecken i kanten. 

Jag minns att jag funderade över graviditeterna — hemliga funderingar som knappt 

kom upp till ytan i mitt eget medvetande, men ändå funderingar som finns kvar i 

mig: hur i hela fridens namn hade hon stått ut? Vilka barn överlevde? Hur födde 

hon? Jag undrar om jag inte räknat på fingrarna hur det gick ihop, de 16 

graviditeterna, när de bötjade och när de slutade: antag att hon varit 16 år när hon 

blev gravid första gången, kan jag ha tänkt, och sen födde hon barn vartannat år — 

vad blir det? Jo, barnafödandet upphörde när hon var omkring 48 år gammal, det 

kan stämma... 

De här vaga funderingarna kring en kvinnohistorisk verklighet låg sen länge i träda. 

För historia handlade förvisso inte om drottning Annas graviditeter, eller 

barnafödande överhuvudtaget. Historia — det var alla dessa krig och fredsfördrag, 



alla dessa årtal till förbannelse, dessa förändringar på den europeiska kartan, där 

vissa länder svällde, gled upp på den världshistoriska arenan, tog “makten”, gled 

tillbaka, efterträddes av en annan maktsvälld nation osv, osv. Historia på 1960-talet 

var alltjämt kampen mellan länder -- särskilt den utrikespolitiska kampen. Det var 

alltjämt arvet från den tyske historikern Leopold von Ranke, han som korats till 

historieforskningens fader, genom att i början av 1800-talet formulera vissa regler 

för hur historieskrivning skulle gå till, så att historien blev “wie es eigentlich 

gewesen” (som den verkligen hade varit) och inte hjältedigra sagor. Bakom denna 

nyktra objektivitet fanns emellertid en ganska romantisk bild: historia, det var 

berättelsen om de stora kulturbärande nationernas kamp med varandra. Det var 

historien om deras “själar”, deras “väsen”, som de kom fram just i den 

utrikespolitiska kampen som skulle berättas. Det var denna manligt metafysiska 

uppfattning som gjorde att historia blev synonymt med diplomati och utrikespolitik, 

krig och fredsfördrag, handel och erövringar. Och här, här fick bara män vara med. 

Lika enkönade var också varianterna på temat “riktig historia”, dvs, ekonomisk 

historia och idéhistoria, som blev egna områden under 1900-talet. 

Alla andra berättelser om gårdagen fördes bort från denna riktiga och viktiga 

historia, in under t.ex. kulturhistoria — som det då hette — där man kunde få 

berätta mer anekdotiskt om hur man festade eller klädde sig förr i världen. 

Detta forändrades först på 1960-talet, när en allmän radikalisering drog fram på 

universiteten och studenterna började kräva att också få studera folkets historia. 

Perspektivet blev därmed ett annat, bott från diplomati och krig, till ett underifrån-

perspektiv på historien. Hur såg världen ut dänerifrån? frågade man sig. Därmed 

började också det som nu kallas för genushistoria att växa fram. 

 

De gömda och glömda kvinnorna 

Den som fångats av titeln till Adolf Hedins bok, Franska Revolutionens kvinnor 



från 1880 och börjar läsa i den, blir ganska besviken. Det handlar nämligen inte 

särskilt mycket om franska revolutionens kvinnor. Det handlar mer om den franska 

revolutionens män — och deras systrar, hustrur, älskarinnor. Hedin använder sig 

snarare av dessa kvinnor för att lysa upp de manliga hjältarna från ett annat håll. 

Han var inte ensam om den konsten. Det var snarare regel att det var så kvinnor 

“användes” i historieskrivningen och det var på det villkoret de fick vara med. Det 

gav åt kvinnor i historien ett slags passivitet: de var där som männens 

följeslagerskor eller som orörliga kollektiv. Den tyska kvinnohistorikern Marie 

Louise Janssen-Jurreit påpekade t.ex. att “kvinnor framställs sällan i kamp för 

någonting; deras rättigheter ‘tilldelas’ dem”. 

Också drottningar kunde på detta sätt framställas som betydelselösa, passiva 

redskap i händerna på historiens verkliga aktörer, Så var fallet med vår Anna Stuart, 

som, vilket vi ju redan fått veta, varken var särskilt intelligent, eller, vilket kanske 

var värre, ens särskilt vacker: “a good speaking voice was almost her only personal 

artraction”. Det passiva draget understryks av att hon som regent ansågs vara helt i 

händerna på hertigen av Marlborough. 

Det fanns emellertid markanta undantag från denna regel att framställa kvinnor som 

staffagefigurer eller som passiva objekt i händerna på det verkliga historiska 

subjektet, dvs, den handlande. Det var bilder av kvinnor som totala katastrofer. 1 

historier kring den franska revolutionen ges exempel på de fatala kvinnornas 

inverkan, antingen som enskilda personer som Charlotte Corday (som mördade 

Marat) eller drottning MarieAntionette, eller kvinnor som hopen, packet, massan 

som fick den revolutionära heroiska handlingen att spåra ut. Vilka var de 

hjärtlösaste och de mest blodtörstiga om inte de stickande häxor som satt runt 

giljotinen och vrålade efter fler avhuggna, bloddroppande huvuden? Och fanns där 

inte bakom denna blodrörst en pervers sexualitet? Den berömde franske 1800-

talshistorikern Jules Michlet målade denna nästan vällustiga tavla: 



 

“Skamlöst halvnakna under förevändning av julis hetta, med sina blottade bröst 

prydda av blommor och med sina män bakom sig, hängde de ut genom fönstren vid 

Rue Saint-Honoré och skrek med höga gälla röster: Död! Till giljotinen!” 

 

Ännu tydligare blir detta katastrofala perspektiv hos en historiker som Arnold 

Toynbee, som skildrade civilisationers uppgång, nedgång och fall. Tesen hos 

Toynbee och andra var att ett lands, ett rikes och en civilisations förfall till stor del 

berodde på att man tillåtit kvinnor vissa friheter, ett visst mått av emancipation. 

Detta var en mycket gammal manlig idé: kom kvinnor till någon slags 

maktposition, då var det både ett tecken på och en anledning till maktens förfall. 

Med kvinnors emancipation var det slut på guldåldern.  

Så fick vi bilder av förminskade och förvanskade kvinnor i historien. Men oftast 

fanns inga bilder alls. “Mina historieböcker ljög för mig, de sade att jag aldrig 

existerat,” som en upprörd studentska uttryckte sig på 1970-talet. Osynligher var 

det vanligaste ödet som drabbade kvinnor historieböckerna. Inte konstigt då, att 

tidiga kvinnohistoriker talade om kvinnor som både glömda och gömda i historien, 

dolda (med flit) av manliga historiker, kvinnor som nu skulle fram och fa sin 

rättmätiga plats i historien. Redan Ellen Fries, den första kvinnan i detta land som 

disputerade i historia den 26 maj 1883 (och som hennes professor också hoppades, 

även den sista), skrev en bok med titeln Svenska Kvinnor, som kom 1896. Den 

behandlade stora svenska kvinnor som den heliga Birgitta, Kristina Gyllenstierna, 

Katarina av Phalz, Ebba Brahe, drottning Kristina, Anna Maria Leungren m fl. Det 

var en serie porträtt “att hänga upp på väggen” för att komplettera de manliga 

hjältarnas porträtt. 

När den nya kvinnohistorien kom — och man kan se 1970-talet som en allmän 

startpunkt för detta ämnesområde även om det funnits kvinnohistoriker 



dessförinnan — blev det både enstaka kvinnor och kvinnor som kollektiv som nu 

skulle lyftas fram, räddade ur glömskan. Sheila Rowbothams bok från tidigt 1970-

tal hade också en tidstypisk titel: “Hidden from History”: Gömda från historien. 

 

"OCH"  — Tilläggets historier 

Vad man tänkte sig i början var därför att komplettera historien med dessa gömda, 

glömda kvinnor. Det var ett slags “och-historia”: man ville forska och skriva om 

t.ex. kvinnor “och” den franska revolutionen (och på ett helt annat sätt än Adolf 

Hedin och Jules Michlet), kvinnor “och” industrialismen, kvinnor “och” 

arbetarrörelsen, kvinnor “och” nazism etc. Att komplettera hjältarna med hjältinnor 

vare sig det handlade om “stora” enskilda individer, eller om folket, visade sig 

emellertid redan från början vara ett besvärligt företag. Det gick inte att, som en 

amerikansk kvinnoforskare en gång uttryckte det, bara “lägga till kvinnor och röra 

om". 

Varför inte? 

Ja, för det första visade det sig att de faktiskt inte fanns där som lika stora och lika 

viktiga personer i dessa ensidigt manliga och välkända historier. De saknades 

kanske helt eller spelade en mycket marginell roll. Ett exempel lämnar t.ex. svensk 

arbetarrörelsehistoria. Visst finns där ett par kvinnor bland de tidiga pionjärerna — 

vi har ju Kata Dalström! Men som kollektiv är kvinnornas insats svår att 

“synliggöra” -- om man alltjämt vill berätta den vanliga historien. Men inte bara 

det. Om de fanns, uppförde de sig kanske inte alltid som de “borde”: de hade t.ex. 

“konservativa” idéer, de fanns kanske snarare i välgörenhetsarbete än på 

barrikaderna. Deras idéer liknade inte de radikala, röda idéerna, utan snarare 

“småborgerliga” drömmar om ett eget Carl Larsson-hem, om ett liv utan lönearbete, 

som maka och moder. 

Även om “idealkvinnorna” fanns, röda, kämpande amasoner på barikadema, hur 



skulle de andra skildras? Till vad skulle de flesta kvinnor som fanns och vad de 

gjorde läggas? T.ex. drottning Annas alla barnafödslar? Kan de förstås ur ett “och-

perspektiv”? Vad mer kan man säga än att hon födde sina 16 barn som alla dog 

ifrån henne? Jaha, säger man och återgår till att beskriva den politiska situationen i 

det tidiga 1700-talet mellan England och Holland etc. Blir det inte snarare en 

parallellhistoria som just förstärker intrycket av att kvinnors roll varit marginell, 

betydelselös? 

Eftersom kvinnor “förr i världen” inte skulle och inte fick ägna sig år politik eller 

forska vid universiteten, eller ägna sig åt handel i stor skala, eller annan form av 

grandios verksamhet, är det naturligtvis självidart att vi inte heller hittar dem rikligt 

representerade på dessa områden, som männens jämlikar. Det förvånande är nästan 

att vi ändå funnit så många. Alla de som startade utifrån ambitionen att skriva “och-

historia” upptäckte snart att det i stället blev historier som mer handlade om 

utestängning, uteslutning, diskriminering. Det gällde forskning kring kvinnor och 

politik, kvinnor och lönearbete, kvinnor och utbildning och vetenskap. Redan här 

hade det således hänt något med det som kvinnohistorien ska lägga till. Den började 

få en annan belysning. 

Så avslöjade den ganska naiva inställningen om “att lägga till” kvinnor till historien 

två saker: dels att det inte gick, därför att kvinnor var inte mäns likar i historien, 

dels att historien som man skulle lägga dem till inte var en självklar och stabil 

historia. 

 

I stället för att få fler porträtt på väggarna där varannat porträtt var en kvinnas, stod 

kvinnohistorikerna där med ett väldigt problem: att historien tycktes ändra sig när 

kvinnor “lades till”, ungefär som om de vore en kemisk substans som helt ändrade 

den ursprungliga vätskan eller substansen. Anledningen var att både den gamla 

historieskrivningen om krig och kungar och den nyare, som växte fram på 60-talet 



och skulle handla om folkets historia, i grunden var manlig, i den meningen att 

världen sågs på och tolkades som en plats för män, skapad av män, i kamp med 

män. Det var dessa manliga erfarenheter i historien som gick under namn av 

“allmän historia”. 

Ett övertydligt exempel är naturligtvis berättelsen om den allmänna rösträttens 

tillkomst i det här landet. Till helt nyligen sades nämligen att den allmänna 

rösträtten infbrdes 1909, att utövas i val första gången 1911. Så illustrativt 

formulerades uppfattningen (som alltjämt existerar), att det män gör är det som är 

det generella och det kvinnor gör är det speciella. Allmän rösträtt fick vi som 

bekant vänta med till 1919/1921. 

 

De bestämda händelsernas tyrannz 

Det är denna av män bestämda historia — denna manliga släktforskning som man 

lite spydigt kan kalla den — som gör att det så lätt uppfattas som om kvinno- eller 

genushistoria handlar om att bidra med en liten del (ett litet “tillägg”, ett litet “och”) 

till en redan bestämd och färdig helhet. “Historien” ligger ju där, viktig och 

färdigskriven i de stora dragen, indelad epoker som kan sönderstyckas i årtal och 

händelser. Det är dessa drag, epoker, årtal och händelser som ingår i allas 

medvetenhet om vad historia är. Det är svårt att gå förbi dessa händelser, för då 

känner ingen igen sig. Hur skulle vi kunna känna igen oss utan dessa “bestämda 

händelsers tyranni”, utan denna indelning i antik, medeltid, nyare tid etc, utan dessa 

milstolpar som oftast är krig och katastrofer som t.ex. de stora krigen? Vad kvinno- 

eller genushistoriker mer eller mindre “tvingas” göra är att visa på att dessa 

“bestämda händelser” kan diskuteras utifrån andra ståndpunkter och ses från helt 

andra håll om kvinnorna ska komma med. Ett klassiskt exempel är begreppet 

“renässansen”, dvs. brottet mot medeltiden, när återupptäckten av antiken i form av 

dess skrifter och konst befriade mänskligt handlande och lade grunden för den mo-



derna tiden. När det gällde kvinnor (kvinnor inom de högre klasserna, nota bene) 

visade det sig emellertid att denna befrielsehistoria inte alls är lika självklar. För 

den amerikanska historiken Joan Kelly framstod denna period snarare som en 

mörkare tid för vissa, tidigare mer emancipierade kvinnor. Senare forskning har 

också börjat diskutera om inte medeltidens mörker är en bild, målad av män, och 

vad gäller kvmnor och deras liv är det möjligen så, att de hade större rörelsefrihet 

på en rad områden än vad de senare fick. 

Vi kan också exemplifiera med industrialismen och den olika erfarenhet och 

“timing” som den hade för de två könen. Också här börjar bilden kompliceras. Vad 

innebar det för kvinnor att produktionssystemet ändrades? Det är en fascinerande 

upptäckt att samma fenomen kan ha (och har) olika betydelse för de två könen, 

liksom de kan ha (och har) för olika sociala grupper. 

Genom att kvinnor inte ingått i historien tidigare, fanns en tendens att behandla 

dem som en grupp, en enkel kategori, ja nästan som en klass. En första aha-

upptäckt var den som vi nu tycker är så självklart, nämligen att kvinnohistoria inte 

är en historia om en speciell grupp, en minoritetshistoria, utan en historia om en 

majoritet. När den amerikanska historikern Gerda Lemer kallade sin bok The 

Majority Finds its Past var det en medvetet sarkastisk spark åt dem som aningslöst 

brukade behandla “kvinnor” som om de vore en minoritet som t.ex. judar eller 

mormoner. En andra aha-upptäckt följde av den första. Eftersom kvinnor är en 

majoritet innebär det givetvis också, att “kvinnor” inte står för en enhet. Kvinnor är 

lika splittrade och “allmänna” som män, dvs, bakom ordet “kvinnor” finns en 

mängd olika erfarenheter, klasstillhörighet, ålder, familjestatus etc. som skiljer 

kvinnors erfarenheter från varandra. Det är det som nu förtiden också 

problematiseras under begreppet intersektionalitet.  

 

"HUR" — Eländets eller idyllens historier 



Ett sätt att komma förbi dessa bestämda händelsers tyranni var och är naturligtvis 

att man berättar andra historier. Och det sker också i stor utsträckning. Man kan 

t.ex. berätta historien om drottning Annas många havandeskaper och förlossningar 

utan att den ska “läggas till” därför att den i sig är spännande. Hur levde kvinnor?  

Hur levde drottningarna? Hur levde de "vanliga" kvinnorna?  

Berättelser samlades om de ogifta mödrarnas svåra historia, och om de 

prostituterade kvinnornas utsatthet, två områden som belyste kvinnors totala 

underläge i den gamla dubbelmoralens tid. Ju mer empiri desto större elände kan 

man rentav säga. Kunskap om giftermål, barnafödande, skilsmässor ger knappast 

ljusa bilder av gånga tiders kvinnoliv. Tvärtom: här fanns den totala 

underordningen, både under kroppen  och under familjen som institution, under 

samhällets moral och patriarkala ordningar. Alla dessa barnsängar! Inga 

preventivmedel, ingen abort och bara straff och skam om man fick barn utanför den 

legala ordningen.  

Forskning visar vidare på en systematisk lägre värdering av kvinnor i förhållande 

till män, kvinnolönerna visar t.ex. ett fascinerande stabilt mönster. Redan i det 

gamla Mesopotamien har man funnit lertavlor, med inristade löner, där kvinnor 

värderades till halvor. Och  idéhistorisk forskning om Västerlandets stora filosofer 

och tänkare och deras föreställningar om kvinnor alltifrån Platon till Freud 

förstärker denna bild. Deras tankar om kvinnor och kvinnors plats, kvinnors 

egenart, kvinnors (o)förmåga osv. tycks fylla en enda funktion: att tala om för 

varandra och för kvinnor, att kvinnor är en sämre eller annorlunda sort än män och 

följaktligen förtjänta av det ofria öde som var deras. Det finns en hel flora av sådan 

litteratur som samlats genom århundrandena. Inte för inte kunde Virginia Woolf 

påpeka för de kvinnliga studenterna på 1920-talet att de var det mest studerade 

djuret i världen...  

 



Det kan vara oerhört påfrestande att läsa om allt detta elände och om allt detta 

kvinnohat som den manliga historien rymmer. Därför kan man förstå den reaktion 

som kom: den att tala om att kvinnor -- minsann -- var starka, duktiga och kunde en 

massa saker som män inte kunde.  

I den anglosaxiska forskningsvärlden började man på 1980-talet tala om en 

"Women´s culture" -- kvinnokultur. Betoningen låg här på att beskriva en 

kvinnovärld i och för sig. Det var ett sätt att söka komma ifrån det ständigt 

närvarande, manligt normerande subjektet i historien, som kvinnor måste jämföras 

med. De kvinnokulturella aspekterna på kvinnohistorien innebar att man oftast 

betonade kvinnors s.k. egenart och i vart fall deras kvinnospecifika erfarenheter. 

Man koncentrerade sig på beskrivningar av kvinnors liv och kvinnors arbeten, deras 

vänskapsförhållanden, deras inbördes relationer. 

Också här i Norden har vi haft inslag av denna kvinnokulturella forskning, av 

norskorna kallad “värdighetsforskning”. Problemet är att man värderar de egenarter 

och egenskaper högt som blivit resultatet av kvinnors underordnade ställning i 

historien — varvid man samtidigt styr undan från konfliktfyllda områden som 

makt, inflytande och politik. Med en sådan ansats riskerar kvinnohistoria att 

återigen bli kulturhistoria i gammal mening, pastellfärgade bilder av svunnet, 

idylliserat kvinnoliv. 

 

Kvinnohistoria — genushistoria 

Det är just historierna om underordningen som hela tiden har förstört de olika 

försöken att avgränsa kvinnohistorien till ett “och”, dvs tillägg, eller fått “hur”, dvs, 

berättelser om kvinnor att antingen bli eländesskildringar eller avgränsade idyller.  

Ju mer historisk kunskap vi har fått om kvinnor i historien, ju mer har kvinnors 

underordnade position framstått — varierad, föränderlig, men underordnad.  

De frågor vi ställer i dag, formulerar vi för att komma bort från både de “bestämda 



händelsernas tyranni” och enkla tillägg och fallbeskrivningar, som antingen leder 

till eländeshistoria eller idyllhistoria. Vad är detta underordnade? frågar vi. Hur kan 

det komma sig att kvinnor i alla samhällen, i alla tider (om än på olika sätt) varit 

underordnade och kontrollerade av män och — inte minst —hur har kvinnor 

förhållit sig till denna underordning? 

Eftersom vi inte anser att underordningen av kvinnor beror på att kvinnor “av 

naturen” är underordnade, är det centralt att förstå hur sådana idéer som just den 

om kvinnors “natur~~ uppstår och utvecklas. Det blir följaktligen studier av hur 

“kvinnligt” och “manligt” skapas i olika kulturer, i olika tider och i olika sociala 

skikt. Idéer är näniligen inte bara ett slags dekorationer på den hårda verkligheten. 

Idéer, föreställningar och tankar utgör verkligheten lika mycket som stolar och 

grötkokning. 

De historiska idéerna om män och kvinnor — var de ska vara och vad de ska göra 

och hur de ska förhålla sig till varandra — formar tvärtom på ett mycket påtagligt 

sätt samhällens ekonomi, kultur och politik. Vi betonar idéernas kraft i dag, i viss 

mån i opposition mot tidigare historiska förklaringar, som betraktade idéer som ett 

slags mekaniska retningar som uppstod ur samhällens ekonomiska ordning. Kanske 

är det rimligast att se på förhållandet mellan idéer och den s.k. materiella världen 

som ett invävt och oskiljaktligt förhållande. Så spelar överlevnadens krassa villkor 

in och bestämmer idéerna — liksom idéer bestämmer överlevnadsstrategier. 

 

Genom att förstå att män och kvinnor och deras förhållande till varandra spelar en 

så viktig roll också för sådant som inte verkar handla om kön, får vi ett sätt att 

studera historien utan att ideligen falla offer för "de bestämda händelsernas tyranni” 

och bedöma kvinnornas handlande eller icke-handlande i förhållande till dem. Det 

innebär bland annat att vi kan börja skriva historia utan att automatiskt se på män 

som en måttstock för vad som är normalt. Och det i sin tur gör att vi t.ex. kan börja 



forska om sådana företrädesvis manliga företeelser som scoutrörelsen eller 

ideologier som nazismen på ett nytt sätt, där idéer om vad manligt är utgör den 

kanske viktigaste ingrediensen för att förstå dem. Med andra ord: det är inte "bara" 

den kvinnliga underordningen som sätts i fokus, det är lika mycket den manliga 

överordningens historier: maktens organisation, idéhistoria, praktik och historiska 

psykologi.  

Vi som ser historia utifrån ett sådant perspektiv börjar alltmer att tala om 

genashistoria i stället för kvinnohistoria. Anledningen är just att få med både 

män och kvinnor, som just män och kvinnor, eller genus, i historien. Med detta 

begrepp —genus — försöker vi fånga in de viktiga erfarenheter som de senaste 

årens utveckling inom gett oss. Jag ska inte här gå in alltför djupt i hur man kan 

tänka kring det, utan bara ge lite orientering i allmänhet. 

Ordet genus kommer från grammatiken, där det står för slag, sort: 

han, hon, den och det. Vi använder det för att beteckna det komplicerade faktum att 

människor “görs” till sitt kön och att det således inte är det biologiska könet som 

bestämmer den sociala positionen eller vårt sätt att vara och tänka. Det är motsatsen 

till det sociobiologiska tänkandet, där man föreställer sig att människor är (lätt) 

förklädda djur som styrs av drifter och instinkter, som elefanter eller bin. Tvärtom 

problematiseras såväl sexualitet som kön och uppfattningar och praktiker på detta 

område är i hög grad föremål för historisk forskning.  

 

Genusstudier är studier av det abstrakta könet skulle man kunna säga, det är studier 

över hur män och kvinnor uppfattats och vilka konsekvenser det har haft för dem 

som könssort, dvs genus, vad gäller möjligheter, rättigheter och utrymme i världen. 

Vi kan använda begreppet genus som ett redskap för att plocka isär ord som 

“manlighet” och “kvinnlighet”, lägga det under luppen och undra: hur skulle en 

man vara inom den uppstigande borgerligheten i 1800-talets England? Hur skulle 



en kvinna vara i Sverige 1950? Men inte bara det. Vilken roll spelade dessa idéer 

om män och kvinnor för att samhällets ekonomiska och politiska ordning såg ut 

som den gjorde? 1800-talets kapitalistiske borgare skapade sig t.ex. en värld med 

grmnd mellan det privata och det offentliga. Det var påtagliga grindar som stängde 

hustrun inne, samtidigt som det ofta var hon som med hjälp av sin släkt eller sina 

egna pengar öppnade andra grindar för honom och hjälpte honom att inta sin plats i 

det stora livet, “det offentliga”. 

Att vara en kvinna i Sverige på 1950-talet innebar i första hand att vara en 

husmoder, vilket fick till följd att kvinnors samhälleliga plats ansågs vara i 

hemmen och i köken där de lagade maten och skötte barnen och smög sig ifrån med 

dåligt samvete för att vara “förvärvsarbetande husmödrar” (som det faktiskt hette i 

statistiken på 1950- och 1960-talen). Det fick naturligtvis ekonomiska 

konsekvenser, eftersom det var kvinnornas obetalda hemarbete som gjorde det 

möjligt för män att heltidsarbeta och vara fäder. Men det var också ett sätt att se på 

kvinnor som gjorde att det inte ansågs särskilt upprörande att kvinnolönerna var så 

låga. Med andra ord skulle man kunna säga att genushistoria innebär att vi försöker 

förstå både hur dåtida relationer mellan män och kvinnor såg ut och vilka 

konsekvenser detta hade för det samhälle de levde i. 

 

Samtidigt som formerna för “kvinna” och “man” så tydligt varierar i historien (och 

inom ett samhälles klasser, inom olika åldrar, mellan gifta och ogifta) bildar ändå 

genusformerna i samhällen ett mönster som är lätt att känna igen. Det är vad jag har 

kallat för “genussystemets två principer”, där den ena principen tycks vara att män 

och kvinnor ska hållas isär, dvs, inte göra samma saker, kanske inte ens vara på 

samma platser och inte heller få vara på samma sätt, dvs, ha liknande egenskaper. 

Den andra principen är lika tydlig, och det är den som skymtat också i denna 

framställning gång på gång. Det är mannen som uppfattas som alltings mått, som 



normen för det som är det mänskliga. Det är dessa två principer eller “krafter” som 

sammantagna skapar kvinnors underordning. 

 

Hur skulle man kunna förstå drottning Annas liv utifrån ett genussteoretiskt 

perspektiv? Med ett “och" eller "tilläggs-perspektiv” reducerades Anna till en 

ganska charmlös person som varken var särskilt begåvad, vacker eller ens 

förmögen att ge England ett “kungsämne”. Med ett “hur-perspektiv” skulle jag 

kanske äntligen få svar på hur det verkligen var med drottning Annas havandeskap, 

hur barnen dog, hur förlossningarna gick till, hur amningen sköttes, osv. Eventuellt 

finns där andra pikanta historier om makens eskapader, och var Annas förhållande 

till Marlborough enbart politiskt? Detta perspektiv kan aldrig försvinna, eftersom 

“hur”, dvs, historier, självklart är historia. Men det måste kompletteras eller ramas 

in. Med ett genusperspektiv skulle vi däremot försöka analysera Annas roll utifrån 

den genusordning, i vilken grad hennes öde bestämdes av de förväntningar som 

fanns på henne som drottning och kvinna. Vilket slags “genuskontrakt” (dvs, både 

tydliga och omedvetna föreskrifter för hur relationerna mellan kön skulle vara) 

hade hon — mellan sig och England, mellan sig och maken? Var de 16 

havandeskapen ett uttryck för att drottning Anna delade sin tids kvinnoöden eller 

snarare ett uttryck för hennes del i makten: som producent av ett visst slags blod, 

för att säkra makten? 

 

Ett genusperspektiv på historien förändrar den. Det visar på ett systematiskt sätt hur 

historien, språket och föreställningarna präglats av det ena könets överhöghet. Vi 

ser hur orden avslöjar sin hemvist: att arbete t.ex. är ett ord som i första hand 

beskriver det män gör. 

Ett annat perspektiv för med sig ett annat sätt att läsa de historisk texterna på. Vi ser 

hur de skrivna källorna, som oftast är skrivna av män och för män, som trots att de 



kanske handlar om helt könsneutrala ting, ändå kan innehålla oavsiktliga bilder 

eller beskrivningar som ger oss en förståelse av hur män och kvinnor levde med 

varandra. Ett exempel är t.ex. domstolsprotokoll. Privat material som brev och 

dagböcker, ja, också romaner, får en viktig status och kan användas för att 

rekonstruera tidigare epokers genussystem. Men vi kan också använda material som 

tidigare inte använts av historiker, t.ex. bilder, konstföremål, kläder, arkitektur osv. 

 

Från " varför"  till "hur" 

Med hjälp av ett sådant sätt att tänka kring genus ändras också  den äldre 

kvinnohistoriens fråga: varför är kvinnors plats i historien en andrarangsplats? Eller 

annorlunda uttryckt: Varför var/är kvinnor socialt underordnade? I stället frågar vi: 

hur har kvinnors andrarangsplats i samhällena sett ut? Hur har den sociala 

underordningen upprätthållits? Och vilken roll har den haft för andra skeenden, till 

synes genusfria? Poängen är att vi inte längre ser det fruktbara i att försöka hitta ett 

enda svar, som man tror finns i ett enda förhållande, eller i ett enda ursprung. 

Det har alltid funnits idéer om ett ursprung, alltifrån Bibelns historia om Adam och 

Eva. Bottsett från myternas försök att göra kvinnors underordning legitim, har det 

hos andra tänkare och feminister funnits idéer om att kvinnor och män antingen 

varit järnlikar från början, eller — den stora revanschtanken — att i begynnelsen 

kvinnorna varit de mäktiga.  

Men att tänka kring ett ursprung, “när började alltihop?”, är — menar jag 

— att tänka fel. Ty var skulle vi börja? Hos neanderthalarna? Eller hos homo 

sapiens? Och vad vet vi om deras förhållande till varandra? Trots de feta små 

kvinnostatyetter som finns kvar sedan 10 - 15 000 f. Kr. vet vi inte hur de 

samhällen var organiserade där dessa knubbiga damer tillbads (om det nu var det 

man gjorde med dem). Det vore jämförbart med att påstå att det under 1900-talet 

rådde kvinnovälde på jorden, därfbr att allt man funnit från vårt århundrade vore 



foton av Marilyn Monroe. 

Det intressanta är inte att försöka finna en början, ens om det gick att göra det. 

Antag att vi bestämde att nu, nu börjar den mänskliga historien. Antag att vi också 

visste precis hur män och kvinnor förhöll sig till varandra. Vad skulle det betyda? 

Att det är så som män och kvinnor ska förhålla sig till varandra? Drogs kvinnan i 

håret in i grottorna ska hon dras ihåret i dag! 

Historien om mäns och kvinnors relationer växer fram, den är en process. Det är 

därför i historien själv som vi ska leta efter svaren till kvinnors underordning. Och 

det är således inte ett svar utan många svar. Det är inte något “bara”. Tvärtom blir 

genushistoria med denna ambition historia i kanske ännu djupare mening än 

“vanlig”, “allmän” historia, eftersom den söker förstå en grundläggande, 

återkommande, ständigt pågående process. Hur skapas och formas män och kvinnor 

i sina tidsbundna kulturer och i sina olika klasser? Vilken roll spelar detta 

genusskapande för att forma samhällens sociala, ekonomiska och kulturella 

händelser? Det kanske låter mycket abstrakt, men det är i själva verket en ganska 

grandios programförklaring, för det innebär att genushistoriens område är hela 

historiens. 


