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Abstrakt 

Bara en liten del av vår historia ryms i historieböckerna. Vad hittar vi på hyllor i bokhandeln 

idag? Fokus i den här uppsatsen ligger på utgivningen av populärhistorisk litteratur i Sverige 

år 2014. Det är 208 titlar som ingår i undersökningen. Utgivningen analyseras utifrån ett 

genusperspektiv. Hur stor andel av den senaste populärhistoriska utgivningen i Sverige är 

skriven av kvinnor och handlar om kvinnor? Hur jämställd är historieskrivningen som 

presenteras av svenska förlag idag? Svar på dessa och närliggande frågor finns i föreliggande 

uppsats. 

 

Nyckelord: genus, historisk utgivning, förlag, historieskrivning, kvinnor, etnicitet, 

bokmarknad, klassperspektiv 
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Inledning 
Vad är historia? Ett enkelt svar på frågan kan vara att historia är det som hänt i det förflutna, 

men det är inte helt sant. ”Allt som hänt blir inte historia”, skriver exempelvis Susanna 

Hedenborg och Ulla Wikander i sin bok Makt och försörjning och förklarar vidare att 

”historia är urval och sammanställning”.1 Vem är det då som gör urvalet av det viktigaste som 

skett? Hur tolkas och presenteras historia och varför ska vi intressera oss för den? 

Anledningen till varför vi fördjupar oss i historia kan vara en önskan om att vidga vår 

förståelse för vad det innebär att vara människa, det allmängiltiga som kännetecknar oss alla 

som samhällsindivider.2 Bokförlagen har onekligen en viktig roll att spela genom sin 

förmedling av tillgänglig kunskap från författare till läsare. Vilket kulturellt ansvar förlagen 

har och hur det hanteras kan alltid diskuteras men enligt min mening råder det inget tvivel om 

att den samtida utgivningen av historisk litteratur präglar vår historiesyn, uppfattningen om 

vem vi är och vilka vi har varit. Så hur ser den samtida utgivningen ut? 

”Kvinnorna saknas i skolans historieböcker” löd en rubrik i Dagens Nyheter så sent 

som den 15 januari 2015. När DN granskade fyra läroböcker i historia för årskurs sju till nio i 

grundskolan från de fyra största läromedelsförlagen ur ett genusperspektiv, framträdde en 

tydlig men ganska oväntad bild för Sverige 2015. Andelen namngivna kvinnor i 

historieböckerna varierade mellan 10 och 16 procent och den minskade ju närmare 

nutidshistoria man kom. De granskade läroböckerna är omtryckta senast 2013 och ska vara 

anpassade till den senaste läroplanen som ställer högre krav på jämställdhet.3 

Professor emeritus i historia, Ann-Sofie Ohlander, gjorde en liknande undersökning år 

2010 på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan och såg samma mönster som i 

årets granskning. Det manliga perspektivet är dominerande i historieläromedel och utrymmet 

för kvinnor är minimalt.4 Det har således inte skett någon ändring när det gäller att lyfta fram 

ett kvinnligt perspektiv i läroböckerna. Enligt artikeln i DN är läromedelsförlagen medvetna 

om problemet. Ansvariga på förlagen konstaterar att det tar lång tid innan den kunskap som 

finns på universitetsnivå når skolböcker.5 Enligt Svante Norrhem, professor i historia, 

verksam vid Lunds universitet, har kunskap om starka kvinnor i svensk historia funnits inom 

universitetsvärlden i decennier men skolböcker revideras inte, bland annat på grund av 

                                                           
1 Susanna Hedenborg, Ulla Wikander, Makt och försörjning, Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 12. 
2 Louise Berglund, Agneta Ney, Historikernas hantverk: Om historieskrivning, teori och metod, 

Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 11. 
3 Mikael Delin, ”Kvinnorna saknas i skolans historieböcker”, Dagens Nyheter, 15 januari 2015. 
4 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, SOU 2010:10, s. 67. 
5 Delin 
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förlagens ovilja att stå för kostnaderna för omskrivning och på grund av den låga status som 

författande av skolböcker ger.6  

Om vi lyfter blicken från läromedel och söker exempel på kvinnornas synlighet i 

populärhistorisk facklitteratur kan vi finna följande slående beskrivning av man och kvinna i 

Yvonne Hirdmans Augustprisvinnande biografi om sin mor: ”Han har lämnat spår efter sig, 

han har dokumenterat sitt liv, han lever också i andra (mäns) berättelser. Hon finns bara som 

korta bildfragment, som en bisats utan namn […] i hans liv, i hans livsberättelse.”7 Citatet 

dröjer sig kvar och är lika välfunnet som nedslående.  

Så var står vi idag? Är den totala, manliga dominansen i historieskrivningen på väg 

bort? Frågan inspirerade mig till att skriva föreliggande uppsats för att få reda på hur det ser ut 

på den svenska bokmarknaden. Hur stor andel av den senaste populärhistoriska utgivningen i 

Sverige är skriven av kvinnor och handlar om kvinnor? Är kvinnor mer synliga i de 

allmänutgivande förlagens utgivning jämfört med läromedel? Dessa och närliggande frågor 

kommer jag söka svar på nedan.  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera 2014 års utgivning av populärhistorisk 

litteratur i Sverige från ett genusperspektiv. Utgivningen ska behandlas utifrån ett 

författarperspektiv (förenklat uttryckt, vem skriver vad) och genusrepresentation i böckernas 

innehåll. För att kunna förstå genusperspektivet bättre kompletteras undersökningen med 

aspekter som belyser geografisk plats och klass.  

Frågor som ställs i uppsatsen är följande: 

 Vilka förlag ger ut historisk facklitteratur?  

 Vilka är författarna och vad skriver de om?  

 Hur stor andel av utgivningen behandlar kvinnliga respektive manliga aktörer samt 

människor generellt?  

 Vilka geografiska områden och samhällsklasser skildras i 2014 års historiska böcker 

med hänsyn till kön/genus? I vilken utsträckning ägnas kvinnor ur olika 

samhällsklasser utrymme i det senaste årets utgivning? 

                                                           
6 Alexandra von Schwerin, (red.), Den dolda kvinnomakten: 500 år på Skarhults slott, Atlantis, Stockholm, 

2014, s. 12. 
7 Yvonne Hirdman, Den röda grevinnan: en europeisk historia, Ordfront, Stockholm, 2010, s. 103. 



6 
 

Metod 
Inom ramarna för min undersökning av populärhistorisk utgivning i Sverige är det nödvändigt 

att göra flera urval, dels gällande teoretiska och metodiska perspektiv, dels beträffande 

material. Arbetet inleds med identifieringen av titlarna som ska ingå i granskningen och 

verktyget som används för detta ändamål är Bokrondellens sökmotor. Det är grupperspektivet 

som står i fokus för min studie, det vill säga en bred undersökning inriktad på en större 

kategori på bokmarknaden, eftersom jag vill få reda på vilka mönster som kännetecknar 

samtida utgivning av historisk litteratur. Jag kommer därför att använda den kvantitativa 

metoden för att analysera strukturen i utgivningen, antal titlar i respektive grupp och 

förlagsrepresentation. Även kvalitativa metoder används vid närmare studier av det valda 

materialet. Komparativ metod blir aktuell när jag granskar de olika förlagen som ger ut 

historisk facklitteratur samt manliga och kvinnliga författare och om deras ämnesval skiljer 

sig från varandra.  

I min analys av de valda böckerna kommer jag att använda den franske 

litteraturhistorikern Gérard Genettes begrepp paratext. Genette definierar paratext som följer: 

”the paratext is what enables a text to become a book”.8 Det som avses med paratext är sådana 

detaljer som inte tillhör själva texten. De paratexter jag kommer att använda i studierna av den 

historiska facklitteraturen som getts ut 2014 är omslag och katalogtext/saga. Dessa paratexter 

hämtas i första hand från Bokrondellen men vid avsaknad av nödvändig information vänder 

jag mig till Bokus eller Adlibris, alternativt till det aktuella bokförlagets hemsida. 

Material och avgränsningar 
Att göra urval utifrån genre är inte okomplicerat. Genre fungerar som en läsanvisning, en bro 

mellan böcker och läsare, men det är inte alla böcker som lätt kan placeras i rätt fack. Hur gör 

man med så kallade genrekameleonter som befinner sig i gränslandet exempelvis mellan 

skön- och facklitteratur? Problematiken kan illustreras med titeln Ett kort uppehåll på väg till 

Auschwitz som vann Augustpriset i den skönlitterära klassen 2012 trots att boken har placerats 

som fackbok ute i handeln och på bibliotek. Bokrondellen tar hand om klassificeringen av 

cirka 8 000 titlar varje år. I sitt arbete utgår Bokrondellen ifrån förlagens klassificering och 

jämför med tidigare praxis gällande liknande böcker. I tveksamma fall kontaktar 

Bokrondellen biblioteken och följer Kungliga bibliotekets klassifikation. De flesta 

bokhandlare organiserar hyllplaceringen av sitt utbud efter Bokrondellens klassificering.9  

                                                           
8 Gérard Genette, Patatexts: Thresholds of Interpretation, Cambridge University Press, 1997, s. 1. 
9 Jenny Damberg, ”En bok söker sin genre”, Svensk Bokhandel, nr 12 2013. 
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För att undvika subjektiva gränsfallsbedömningar har jag valt att avgränsa mitt 

undersökningsmaterial till de titlar som av Bokrondellen klassificerats tillhöra 

ämneskategorin, eller med deras egen beteckning - varugruppskategorin, historia och 

arkeologi. Materialet är vidare begränsat till det senaste årets utgivning i Sverige, det vill säga 

år 2014. Inom ramarna för de nämnda kriterierna avgränsas urvalet till 208 titlar. Även 

kategorin memoarer och biografier hade kunnat ingå i undersökningen men 

gränsdragningsproblematiken hade blivit för stor då det saknas möjligheter att filtrera 

varugruppssökningen på Bokrondellen med ämnesord. Undersökningsmaterialet skulle därför 

riskera att bli för subjektivt präglat.  

Jag är medveten om att jag inte kan göra anspråk på att täcka in all utgivning av 

historisk facklitteratur i Sverige 2014 då endast de förlag som är anslutna till Bokrondellen 

omfattas av undersökningen. Exempelvis Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek som ger ut 

militärhistoriska böcker får lämnas utanför undersökningen eftersom deras utgivning endast är 

åtkomlig för klubbmedlemmar. Det valda materialet får ändå anses utgöra ett rimligt tvärsnitt 

av svensk utgivning av facklitteratur inom ämnet historia då antalet till Bokrondellen anslutna 

förlag uppgår till cirka 3 300.10 Det är således 208 titlar som ingår i föreliggande 

undersökning. Fokus ligger på pappersböcker där såväl förstagångsutgivning som pocket 

ingår. Varken e-böcker eller ljudböcker är föremål för min studie. Primärmaterialet utgörs av 

katalogtext och omslagsbild. Förlagens marknadsföringsarbete av de valda titlarna lämnas helt 

utanför den här uppsatsen.  

Teori 
Teoribildningen inom genushistorisk forskning är komplex och tvärvetenskaplig vilket kräver 

en tydlig avgränsning av perspektiv för den föreliggande uppsatsen. Min ambition är att 

analysera utgivningen utifrån genus (genuskontrakt och maskulinitetsaspekter), klass och 

etnicitet. Parametrar som sexualitet, religiös tillhörighet och funktionshinder skulle kunna 

vara möjliga att inkludera i analysen men måste av utrymmesskäl lämnas utanför 

undersökningen. Nedan följer en redogörelse för de vägledande begreppen och en genomgång 

av de perspektiv som utgör den teoretiska grunden för min uppsats.  

Begreppet genus introducerades i Sverige i slutet av 1980-talet som en direkt översättning av 

engelska ordet ”gender” och syftar på kön som en social konstruktion. Genusforskningens 

utveckling började på 1960-talet med intresse för kvinnohistoria. Före 1960-talet ägnades 

                                                           
10 ”Om oss”, Bokrondellen, http://www.bokrondellen.se/sv-SE/ombokrondellen/, hämtad 20 april 2015  

http://www.bokrondellen.se/sv-SE/ombokrondellen/
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nästan all historisk forskning åt män och deras handlingar. Som Jens Rydström och David 

Tjeder uttrycker det var historieskrivningen genusblind.11  

Kvinnoforskningens första viktiga uppgift under 1960-talet blev att lyfta fram kvinnor 

och deras erfarenheter i olika historiska sammanhang och foga dem samman med den 

befintliga kunskapen. Det handlade om tilläggsforskning som snart blev otillräcklig.12 Det 

blev nödvändigt att skapa ett nytt analysredskap som gjorde det möjligt att diskutera 

åtskillnaden mellan ett oföränderligt biologiskt och föränderligt socialt kön. Just denna 

skillnad har blivit viktigare för historiker än för forskare inom andra områden.13 Den 

teoretiska diskussionen om den sociala konstruktionen av kön bidrog till en skiftning från 

kvinnohistoria till genushistoria som omfattade relationerna mellan män och kvinnor och de 

maktstrukturer som styr dessa. Inspirationen kom från den amerikanska forskaren Joan Scott 

som har analyserat och problematiserat den teoretiska grunden för genusbegreppet som ett 

användbart verktyg i historisk forskning.14  

Genusforskning bedrivs inom en mängd olika discipliner men fokus i den här 

uppsatsen av naturliga skäl ligger enbart på det historiska kunskapsområdet. Utvecklingen 

från kvinnohistoria till genushistoria kan illustreras med fyra centrala teoretiska problem som 

historiker har haft att förhålla sig till de senaste decennierna. Dessa är kvinnohistoriens plats i 

historien, det vill säga om kvinnohistoria kunde utgöra en egen disciplin, periodisering av 

historien och vilka faktorer som bestämmer den, patriarkatsdebatten om över/underordningens 

orsaker och dess universella eller varierande natur och genussystemteori som kan tillämpas 

inom olika forskningsområden.15 Behovet av en helhetsteori som ett analytiskt redskap inom 

genushistorisk forskning är givet och Yvonne Hirdmans genusteori kan tillgodose detta 

behov.  

Yvonne Hirdman, professor och genushistoriker, började sin bana inom genusinriktad 

forskning redan 1988 med artikeln ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning” och utvecklade sin teori om genuskontraktet i boken Genus – om det stabilas 

föränderliga former som kom ut 2001. Hirdman förklarar att genussystem innebär en 

grundläggande ordningsstruktur av kön. ”Ordningen av människor i genus har blivit basen för 

de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna” preciserar Hirdman. Systemet bygger på 

                                                           
11 Jens Rydström, David Tjeder, Kvinnor, män och alla andra, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 11. 
12 Anna Maria Höglund, Män och kvinnor: vad vet en genusvetare? Cura och Utbildningsradion, Stockholm, 

2000, s. 22-23. 
13 Christina Ericsson (red.), Genus i historisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 6. 
14 Berglund & Ney, s. 48. 
15 Ericsson, s. 7-11. 
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två principer: dikotomin och hierarkin, det vill säga isärhållandet mellan män och kvinnor där 

mannen utgör normen. Hirdmans hypotes är att isärhållningen legitimerar den manliga 

normen.16 För att göra sin teori mer hanterlig introducerar Hirdman begreppet det stereotypa 

genuskontraktet. Ordet kontrakt kan uppfattas som en överenskommelse mellan två 

jämbördiga parter men så är inte fallet enligt Hirdman eftersom kvinnor historiskt sett saknat 

rätten att ingå avtal. Hirdman menar att ”vad begreppet vill ringa in är det strukturella tvång 

som båda kön tyngs under […] samtidigt som det antyder möjligheter till förhandling, men 

också en förståelse av upplevda fördelar av den styrda överenskommelsen”.17 Det stereotypa 

kontraktet där mannen försörjer och tar hand om kvinnan och kvinnan tar hand om barnen och 

är beroende av mannen framhäver könens skilda positioner. Visserligen har 

omhändertagandet varierat under historiens gång men könens villkor har förblivit skilda. 

Könen kan vara varandras möjligheter och begränsningar, på grund av kontraktet, men enligt 

Hirdman har det lika lite varit fråga om samma begränsningar som samma möjligheter.18 

Genuskontrakt omfattar både arbetsfördelningen mellan könen och sättet att vara i största 

allmänhet och handlar om ömsesidiga föreställningar och förväntningar som omförhandlas 

med jämna mellanrum i historien. Män och kvinnor agerar utifrån det för tillfället rådande 

genussystemet vilket gör att begreppet kan användas som verktyg för att förstå deras 

handlande på individ- och samhällsnivå samt gör det möjligt för oss att relatera förhållandena 

mellan könen till andra systembegrepp, exempelvis feodalism eller kapitalism. Hirdman visar 

ömsesidigheten mellan det politiska systemet som tränger in och omvandlar genussystemet 

och tvärtom. Genussystem är följaktligen ett användbart begrepp som gör det tydligt att 

forskningen, som från början betecknats som kvinnoforskning, handlar inte bara om kvinnor 

utan hela samhället då och nu, menar Hirdman.19 

En diskussion om genus kräver en diskussion om makt. Maktdimensionen är central 

både för den historiska forskningen och genusforskningen. Det finns olika sätt att se på makt. 

Det kan handla om institutionaliserad makt eller en grupps förtryck av en minoritet. Den 

franske filosofen Foucault ansåg att makten inte utgick ifrån en central punkt i samhället utan 

var utspridd och utövades diffust och diskursivt, genom vårt språk och agerande. Dessa sätt 

att se på makt utesluter inte varandra. Det finns både organiserad och diskursiv makt och all 

                                                           
16 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genushistoria: en 

historiografisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg, Anna Jansdotter, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 

116-117. 
17 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl, Liber, Malmö, 2003, s. 84. 
18 Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 87-88. 
19 Hirdman, ”Genussystemet- reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s. 121-125. 
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slags makt kan utmanas.20 Att studera maktrelationer enbart utifrån en dimension, kön, är inte 

tillräckligt vilket den senare utvecklingen av genushistoria har visat genom tre nya 

forskningsfält som alla har gjort sig gällande under 1990-talet. Det handlar om det 

queerteoretiska sexualitetshistoriska forskningsfältet som analyserar heteronormativiteten och 

ifrågasätter vad som egentligen skapar kön. Ett annat fält som har gjort synen på genus, makt 

och historia mer komplicerad är det postkolonialt etnicitetshistoriska som diskuterar den vita 

majoritetens makt och förtryck mot minoriteter. Det tredje fältet fokuserar på 

maskulinitetsforskningen, nämligen idéer om manligt och omanligt genom historien.21 

Eftersom samhället är ett komplext nätverk av maktrelationer utifrån genus, klass, etnicitet, 

sexualitet, funktionshinder och så vidare har de olika perspektiven samlats under begreppet 

intersektionalitet. Begreppet används för att visa hur olika kategorier samverkar med 

varandra, att en person tillhör mer än en grupp. Genom intersektionalitetsanalys är det möjligt 

att undersöka hur de olika parametrarna som exempelvis klass och etnicitet kan förstärka eller 

försvaga varandra.22 

Att studera ett visst område utifrån ett genusperspektiv blir således inkomplett utan en 

diskussion om manlighet och hur den konstrueras. Ämnet har studerats såväl av historiker 

som litteraturvetare och forskningen är omfattande.23 Utgångspunkten för 

maskulinitetsforskningen är densamma som i all genusforskning, nämligen att genus är en 

konstruktion som präglas av kulturella aspekter och maktdimensioner i samhället. För 

maskulinitetsforskare är det oftast relationer mellan män som står i fokus för analysen av 

manlighet men det finns även en del forskning som pekar på att manligheter har konstruerats i 

relation till kvinnor. En annan aspekt av maskulinitetsforskningen är behovet av kritiskt 

etnicitetsperspektiv som David Tjeder påpekar i sin översikt av den befintliga forskningen på 

området.24 

Etnicitetsperspektivet utgör grunden för den postkoloniala forskningen. 

Litteraturvetaren Edward Said är en viktig gestalt inom den postkoloniala teoribildningen som 

introducerade begreppet orientalism, det vill säga den europeiska uppfattningen om 

människor och samhällen i Mellanöstern som exotiska och annorlunda. Det handlar om en 

dikotomi mellan det överlägsna europeiska och det andra vilket utgör ett led i att skapa och 

                                                           
20 R. W. Connell, Om genus, Daidalos, 2003, s. 82-83.  
21 Rydström & Tjeder, s. 12-13. 
22 Rydström & Tjeder, s. 16. 
23 David Tjeder, ”Maskulinum som problem”, i Genushistoria: en historiografisk exposé, red. Christina Carlsson 

Wetterberg, Anna Jansdotter, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 239. 
24 Tjeder, ”Maskulinum som problem”, s. 244-248. 
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behålla en dominans och underordning som kan fortleva långt efter att själva kolonialismen 

upphört.25 För genusforskningens del medförde den postkoloniala teoribildningen en 

utveckling av en inriktning som betecknas som postkolonial feminism. Västerländska 

feminister har kritiserats för att inte uppmärksamma etniska och kulturella skillnader och 

globala orättvisor. En vit medelklasskvinna från ett industrisamhälle möter knappast samma 

problem som en fattig svart kvinna på landsbygden menar företrädare för postkolonial 

feminism som kritiserar orättvisor och rasism.26 Generaliseringen av kvinnors levnadsvillkor 

och existensen av en universell kvinnlighet ifrågasätts inom den postkoloniala feministiska 

teoribildningen. Målet är att synliggöra kvinnors olika erfarenheter formade av klass och 

etnisk bakgrund och sätta fokus på maktrelationer mellan kvinnor. Begreppet det dubbla 

förtrycket av minoriteter visar hur det är att vara ”underordnad två genusordningar, den egna 

gruppens och majoritetssamhällets.”27 Postkoloniala feministiska teorier hjälper till att finna 

nya sätt att tänka kring dikotomier och att skapa ny kunskap om olika former av förtryck och 

maktutövning.28 Det postkoloniala perspektivet kommer att fördjupa min analys av samtida 

utgivning inom ämnet historia.  

Bakgrund och tidigare forskning 
När tidningen Svensk Bokhandel sammanställt en artikel om milstolpar och trender i den 

svenska bokbranschens utveckling under åren 1986-2006 uppgavs historia som det enskilt 

största ämnesområdet under de senaste årtiondena. Böcker om historia utgör cirka 7 procent 

av den totala utgivningen.29 Intresset för historia är stort vilket även bekräftas av ett tiotal 

svenskspråkiga historiska tidskrifter som finns på marknaden. Det senaste tillskottet i denna 

tidningsflora är Historiskan som kom ut den 2 april 2015 och presenteras som Sveriges första 

kvinnohistoriska tidning. Det är en specialtidning från Allt om historia och i skrivande stund 

är det osäkert om det blir en återkommande publikation då man avvaktar 

försäljningssiffrorna.30 Historiskans redaktörer förklarar att tidningen utgör ett första steg mot 

en jämställd historieskrivning och förtydligar att jämställd historia inte betyder att vi måste 

förändra själva historien utan hur vi skriver om den och uppmärksammar det som tidigare 

missats.31 Det är därför intressant att undersöka hur jämlik/ojämlik historieskrivning som de 

                                                           
25 Berglund & Ney, s. 99. 
26 Rydström & Tjeder, s. 215. 
27 Paulina de los Reyes, ”Det problematiska systerskapet”, i Genushistoria: en historiografisk exposé, red. 

Christina Carlsson Wetterberg, Anna Jansdotter, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 190-191. 
28 Paulina de los Reyes (red.), Postkolonial feminism 1, Tankekraft, Stockholm, 2011, s. 35. 
29 Bo Westlund, ”Milstolpar i bokbranschens utveckling 1986-2006”, Svensk Bokhandel, nr 10 2007. 
30 Peter Fällmar Andersson, ”En hel historia”, Sydsvenskan, den 17 april 2015. 
31 Jennie Lindholm, Eva Bonde, ”Ett första steg mot en jämställd historieskrivning”, Historiskan, nr 1 2015. 
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svenska förlagen väljer att ge ut är. Någon forskning gällande de svenska förlagens utgivning 

av populärhistorisk facklitteratur ur ett genusperspektiv finns mig veterligen inte, vilket inte är 

så förvånande eftersom förlags- och bokmarknadskunskap är en jämförelsevis ny 

forskningsdisciplin. Därför finns det knappast någon mångårig forskningstradition att luta sig 

mot. Som Simone Murray påpekar i sin artikel om publishing studies får vi använda oss av 

närliggande forskning, exempelvis inom litteraturvetenskap, sociologi, bokhistoria, 

mediavetenskap och kulturvetenskap.32  

Simone Murray har själv skrivit en avhandling som berör bokförlagens verksamhet ur 

ett feministiskt perspektiv med titeln Mixed Media: Feminist Presses and Publishing Politics 

som kan vara av intresse vid studier av förlagsbranschen med hänsyn till genusaspekter. Även 

Johan Svedjedal har undersökt kvinnornas olika roller, från författare till läsare, i den svenska 

bokbranschen från 1880-talet och framåt i sin litteratursociologiska studie Författare och 

förläggare. Vidare finns en omfattande forskning i genushistoria, inte minst den teoretiska 

utvecklingen inom forskningsfältet som speglas väl i två antologier som jag haft stor nytta av i 

arbetet med min uppsats. Dessa antologier är Genus i historisk forskning av Christina 

Ericsson och Genushistoria: En historiografisk exposé av Christina Carlsson Wetterberg och 

Anna Jansdotter. 

Undersökning och analys 

Förlag som ger ut historisk facklitteratur 

Det finns ett stort antal förlag som ger ut facklitteratur inom området historia i Sverige idag. 

Undersökningen som jag har genomfört inom ramen för föreliggande uppsats ger stöd för 

detta påstående. Min studie visar att det är 70 olika förlag som har gett ut böcker inom ämnet 

historia år 2014. Merparten av dessa förlag har dock bara publicerat enstaka titlar. År 2014 

har endast 5 förlag presenterat 10 titlar eller mer inom den aktuella kategorin. Dessa förlag är 

Historiska Media (42 titlar), Fischer & Co (15 titlar), Norstedts (14 titlar), Atlantis (12 titlar) 

och Carlsson bokförlag (10 titlar); se hela fördelningen i figur 1. Studentlitteratur har 

visserligen gett ut 10 titlar inom den undersökta kategorin men de tillhör snarare kategorin 

läromedel än populärhistoria som är huvudinriktningen i min uppsats.  

                                                           
32 Simone Murray, "Publishing studies: Critically Mapping Research in Search of a Discipline", Publishing 

Research Quarterly, nr 4 2006, s. 3. 
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Figur 1 

Av de fem dominerande allmänutgivande förlagen är det främst Fischer & Co som har en 

enhetlig utgivningslista där 14 av 15 titlar behandlar militärhistoria. De andra fyra förlagen 

har mer bredd inom sin historiska utgivning även om närmare hälften av Historiska Medias, 

Atlantis och Norstedts titlar handlar om krig under 1900-talet. Som idéhistoriker och 

professor Sverker Sörlin har påpekat i en intervju i Svensk Bokhandel år 2006 är utgivningen 

av historielitteratur både bred och smal. Han menar att trots viss mångfald handlar de flesta 

titlarna om samma ämnen och personer, främst militärhistoria och i synnerhet andra 

världskriget. Det stora intresset för militärhistoria förklarar Sörlin delvis med svenskarnas 

önskan att få känna sig delaktiga i Europas mörka 1900-tals historia genom att få läsa om de 

strider som man inte deltog i. Medan styresmannen för SMB (Svenskt Militärhistoriskt 

Bibliotek) Per-Anders Lundström menar i samma artikel att intresset för militärhistoria beror 

på att det inte enbart handlar om krig utan även andra ämnen som ekonomi och sociologi. 

Enligt Lundström är intresset för militärhistoria inte något nytt fenomen men förlagen har 

blivit bättre på att tillgodose efterfrågan.33 Det stora intresset för militärhistoria består även år 

2014 då 82 titlar (eller 39,42 procent) av de undersökta 208 berör militärhistoriska spörsmål. 

Samtidigt måste konstateras att drygt 60 procent av förra årets utgivning handlar om andra 

ämnen än krig och stora fältherrar.  

En annan aspekt som är intressant att titta närmare på är vilka förlag som ger ut flest 

verk skrivna av kvinnliga historiker. Där är det Atlantis som toppar listan med fem titlar 

författade av kvinnor vilket utgör 41 procent av deras historiska utgivning, tätt följt av 

                                                           
33 Johanna Westlund, ”En klassiskt blodig historia”, Svensk Bokhandel, nr 4 2006. 

Förlag

Historiska Media Fischer & Co Norstedts Atlantis Carlsson Studentlitteratur Övriga
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Carlsson förlaget med 40 procent kvinnliga skribenter. Av Historiska Medias 42 titlar år 2014 

var endast 3 författade av kvinnor och ytterligare 2 titlar gavs ut av systerförlaget Nordic 

Academic Press. Att det är just Atlantis och Carlsson som gett ut flest kvinnliga historiker kan 

bero på flera faktorer. Båda förlagen ger ut fackböcker inom ett stort antal olika ämnen vilket 

kan bidra till större flexibilitet och nytänkande. Atlantis skiljer sig dock från de andra stora 

förlagen som ger ut historisk facklitteratur genom ämneskategorisering på sin hemsida.34 

Endast Atlantis har kvinnohistoria som egen sökkategori vilket tyder på större 

genusmedvetenhet som återspeglas i utgivningen. 

Vem skriver historia och om vad? 

Är historieskrivning en manlig domän? Eller är könsfördelningen jämn bland historiker som 

ges ut på svenska förlag idag? Blickar vi bakåt i tiden har antalet kvinnliga historieskrivare 

varit litet, vilket lyfts fram av Louise Berglund och Agneta Ney som diskuterar 

könsrepresentationen i antologin Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. I denna 

antologi porträtteras 56 svenska historiker som har haft betydelse i historikersamhället varav 

fyra är kvinnor. Berglund och Ney framhåller att även om andelen av de i översikten 

presenterade kvinnliga historikerna utgör mindre än en procent är åtminstone en fjärdedel av 

antologins författare kvinnor.35 Detta tyder på att det är fler kvinnor som skriver historiska 

verk i modern tid. För att utröna hur det förhåller sig idag har jag undersökt hur 

könsfördelningen bland författarna till böckerna inom kategorin Historia och arkeologi 

utgivna på svenska förlag 2014 ser ut.  

Av 208 utgivna titlar inom den undersökta kategorin är 39 (eller 18,75 procent) 

skrivna av kvinnliga och 152 (eller 73,07 procent) av manliga författare. Återstående 15 titlar 

har två eller fler författare som är av olika kön och de sista två titlarna saknar namngiven 

författare då det exempelvis handlar om en hembygdsförening som framställt skriften. 

Fördelningen illustreras med hjälp av figur 2.   

                                                           
34 ”Våra böcker ämnesvis - kvinnohistoria”, Atlantis, http://www.atlantisbok.se/25.Amne, hämtad 10 maj 2015. 
35 Berglund & Ney, s. 56-57. 

http://www.atlantisbok.se/25.Amne
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Figur 2 

Undersökningen visar att mindre än 20 procent av historiska faktaböcker 2014 är skrivna av 

kvinnor. Andelen blir något högre om böcker skrivna av blandad författarkår tas med i 

beräkningen. Det är dock otvetydigt att merparten av historisk facklitteratur utgiven i Sverige 

2014 är författad av män. Det finns naturligtvis ingen enkel förklaring till varför det ser ut på 

det viset. Grunden till den ojämna fördelningen kan spåras långt tillbaka i tiden. Johan 

Svedjedal har behandlat frågan om hur många eller få de kvinnliga författarna har varit genom 

tiderna. Oavsett hur man väljer att definiera en författare, antingen som en som skriver eller 

en som också publicerar, har antalet kvinnliga författare varit oerhört litet i äldre tid. Hindren 

var många och svåröverkomliga, från bristande utbildning till författarnas sätt att försörja sig 

som ämbetsförfattare under 1600-talet till början av 1800-talet. Det är först när den nya 

författartypen, marknadsförfattaren som kunde försörja sig på sitt skrivande, och när den nya 

typen av litteratur, romanen som slog igenom på 1800-talet, som kvinnliga författare blivit 

fler.36 Enligt Svedjedal har romanen varit den viktigaste kvinnogenren från 1830-talet. Han 

skriver vidare att ”könsfördelningen skilde sig mycket mellan olika genrer. Kvinnor hävdade 

sig särskilt väl i genrer som ofta hade lågt anseende, medan männen dominerade kraftigt i 

litteraturarter med högre status.”37 Den påtvingade och inlärda genusordningen där kvinnor 

befann sig i det sociala underläget kan förklara kvinnornas svårigheter att uppnå jämställd 

                                                           
36 Johan Svedjedal, Författare och förläggare, Gidlunds, Hedemora, 1994, s. 75-79. 
37 Svedjedal, s. 82. 

Författare

Män Kvinnor Båda Övrigt
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position på dåtidens bokmarknad. Men varför finns en segregering idag, åtminstone inom den 

historiska utgivningen som resultatet av den genomförda undersökningen uppvisar? Är 

historia ett manligt ämne? Frågan gav mig en anledning att titta på könsstrukturer inom 

högskoleutbildning i en temarapport sammanställd av Statistiska Centralbyrån. Rapporten 

visar att kvinnor dominerar och förväntas dominera de humanistiska utbildningarna.38 Det 

måste samtidigt beaktas att gruppen humanister har ett brett spektrum av olika utbildningar, 

från språk till historia för att nämna några, och skillnaderna sinsemellan kan vara betydande.  

Det finns därför en anledning att titta närmare på könsfördelningen på de historiska 

institutionerna vid två svenska universitet. Enligt lägesbeskrivningen av 

jämställdhetsförhållandena vid Stockholms universitet år 2012 var den historiska institutionen 

en manligt dominerad arbetsplats. Det rådde en ojämn könsfördelning bland professorer, 

lektorer och doktorander till männens fördel.39 Även om det rådde en acceptabel balans bland 

nyregistrerade studenter inom historieämnet på grundnivå (män 52 %, kvinnor 48 %) var 

kvinnor kraftigt underrepresenterade i ansökningarna till forskarutbildningen.40 I skrivande 

stund saknas tyvärr en motsvarande sammanställning beträffande situationen vid Historiska 

institutionen vid Lunds universitet, men utifrån informationen beträffande anställd personal 

vid institutionen kan snabbt konstateras att det råder en sned fördelning bland professorer (7 

män, 4 kvinnor).41 Mot denna bakgrund saknas det anledning att anta att könsfördelningen i 

övrigt skulle skilja sig avsevärt från Stockholms universitet.  

Enligt min mening finns det fog att anta att den obalans som finns inom utbildningen 

och forskningen även påverkar utgivningen av historisk facklitteratur. Ingår det i det rådande 

genuskontraktet att ämnet historia huvudsakligen är ett manligt kunskapsområde och att 

historiker därmed är ett manligt yrke? Historiker Susanna Hedenborg och Ulla Wikander 

påpekar att arbetsmarknaden alltid har varit mer eller mindre genussegregerad men att nästan 

ingen genusarbetsdelning har varit oföränderlig. De menar att det finns en historisk tendens 

till både en kontinuitet, som består i att män och kvinnor arbetar med olika saker, och en 

förändring, som innebär att föreställningarna om kvinnliga och manliga yrken skiftar över tid. 

Hedenborg och Wikander påpekar vidare att trots lika rätt till utbildning ”ser vi sviterna av de 

gamla genusarbetsdelningarna återreproduceras och nya skapas.”42 Inom den svenska 

                                                           
38 Statistiska Centralbyrån, ”Könsstruktur per utbildning och yrke 1990-2030”, Temarapport 2010:1, s. 35.  
39 Antal professorer (6 män, 2 kvinnor), lektorer (6 män, 3 kvinnor), doktorander (25 män, 14 kvinnor). 
40 Stockholms universitet, ”Jämställdhetsplan för Historiska institutionen 2013-2015”, 

http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.124321.1360853747!/menu/standard/file/JamstalldhetsplanHI_2013_20

15.pdf, s. 5-6 samt 13, hämtad 10 maj 2015. 
41 ”Personal”, Lunds universitet, http://www.hist.lu.se/institutionen/personal/, hämtad 11 maj 2015. 
42 Hedenborg & Wikander, s. 25. 

http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.124321.1360853747!/menu/standard/file/JamstalldhetsplanHI_2013_2015.pdf
http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.124321.1360853747!/menu/standard/file/JamstalldhetsplanHI_2013_2015.pdf
http://www.hist.lu.se/institutionen/personal/
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utgivningen av historisk facklitteratur 2014 ser vi fortfarande efterdyningarna av den gamla 

genusarbetsdelningen där manliga författare dominerar stort. Mot bakgrund av ovanstående 

resonemang i det här kapitlet är det inte orimligt att dra en slutsats att både förlag och 

universitetsvärlden återreproducerar den manliga normen inom historieskrivningen.  

Nästa fråga som kommer upp är vad kvinnliga och manliga historiker skriver om. 

Eftersom de kvinnliga historikerna är så få är det extra intressant att få reda om deras val av 

forskningsämnen skiljer sig från de manliga kollegerna. Vilka händelser och personer anser 

den kvinnliga historikerkåren vara viktiga att skriva om år 2014? Av de 39 titlarna skrivna av 

kvinnliga författare kan 15 (eller 38,46 procent) härledas till traditionellt sett kvinnliga 

ämnen, såsom kvinnor och barns livsvillkor och kärleksrelationer men merparten av titlarna 

berör genusneutrala ämnen. Resultatet väcker onekligen ett antal följdfrågor. Varför 

prioriterar inte de kvinnliga historikerna att lyfta fram fler kvinnor? Beror det på källbrist?  

Enligt professor i historia Dick Harrison finns det en stor mängd källmaterial men det 

gäller att välja vilka frågor som ställs till det. ”Välj valfri konflikt eller revolution och ge 

källorna en chans att tala, och de betydelsefulla kvinnorna träder genast in på scen”, menar 

Harrison.43Är det då rimligt att förvänta sig att det är kvinnor som ska axla ansvaret att lyfta 

fram sina medsystrar ur glömskan? Eller är det fel att överhuvudtaget resonera kring 

utgivningen i termer av dikotomi? Det kan finnas en fara i uppdelningen i män och kvinnor 

som i sig befäster genusordningen där mannen är den dominerande delen och kvinnor är den 

andra. Men faran är ännu större med att inte uppmärksamma genusperspektivet då 

jämställdhetsarbetet är ett centralt politikområde i Sverige och detta arbete kräver kunskap. 

Bokbranschen behöver inte utgöra undantag.  

För att gå vidare i undersökningen av förra årets utgivning är det därför nödvändigt att 

klargöra vad de manliga historikerna skrivit om. Resultatet visar att av de 152 böckerna som 

män har skrivit i den undersökta kategorin handlar minst 98 titlar (eller 64,47 procent) om 

andra män och/eller militärhistoriska ämnen. Jämfört med siffror ovan kan det konstateras att 

förhållandet avseende de manliga författarna är närmast det omvända vilket bäst kan 

illustreras med hjälp av figurer 3 och 4. 

 

 

                                                           
43 Dick Harrison, ”Ett historiskt misstag”, Neo, nr 2 2015. 
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Figur 3 

 

Figur 4 

Diagrammen visar tydligt att män i större utsträckning skriver om män vilket enligt min 

mening inte är så förvånansvärt då historia länge handlat nästan uteslutande om män som det 

tidigare nämnts i uppsatsen. Det är som bekant segraren som skriver historia, med andra ord 

makthavare som väljer vad som ska uppmärksammas och utifrån vilket perspektiv. ”Fakta är 

Vad kvinnliga författare skriver om

Män Båda Övriga Kvinnor Andra ämnen

Vad manliga författare skriver om

Kvinnor Båda Övriga Män Andra ämnen
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aldrig givna, de är valda”, citerar Berglund och Ney den brittiske historikern John Tosh.44 Den 

gamla historieskrivningen präglades av manliga perspektiv där världen utgjorde en plats för 

män som utformades av män och detta genus arv påverkar nutida historiker. En ofta framförd 

förklaring till den manliga dominansen i historieskrivningen är att själva ämnet historia har 

politisk vinkling då studier förväntas innefatta det förflutnas politiska utveckling och militära 

händelseförlopp, alltså traditionellt sett manliga arenor på grund av den patriarkala 

samhällsordningen.45 Den nämnda förklaringen som bygger på ämnets innehåll räcker inte 

eftersom de senaste decenniernas forskning har synliggjort många andra perspektiv på 

historien än enbart det politiska.  

En annan förklaring till varför de manliga författarna i större omfattning väljer att 

skriva om andra män kan ligga i målgruppen. Litteraturutredningen 2012 har visat att kvinnor 

i Sverige läser i betydligt större utsträckning än män när det gäller skönlitteratur. Beträffande 

facklitteratur konstaterar utredningen att andelen av befolkningen som läser den typen av 

litteratur har mer än halverats sedan 1996.46 Tyvärr har utredningen inte undersökt hur 

könsfördelningen bland läsare av facklitteratur ser ut. I en artikel i Svensk Bokhandel 

konstateras att majoriteten som läser historielitteratur är män. De flesta som prenumererar på 

historiska tidskrifter är män och detsamma gäller medlemmar i historiska bokklubbar. Den 

intervjuade förläggaren på Prisma anser att historien måste vara mer personlig och innehålla 

inte bara fakta utan även psykologi för att locka kvinnliga läsare. Även förläggaren på 

Historiska Media är på samma linje i den här artikeln och menar att kvinnor är 

upplevelseläsare och är mer intresserade av historieskildringar ur folkets perspektiv än 

kungars historia.47 Att läsa skönlitteratur är kvinnligt och att läsa historisk facklitteratur är 

manligt tycks vara den vedertagna bilden av den rådande genusordningen. Hur kön gestaltas 

genom läsning är en viktig och intressant fråga som förtjänar en egen undersökning men som 

tyvärr inte kan rymmas inom ramarna för den här uppsatsen.  

Genus i paratext 

I den här delen av undersökningen behandlas hur stor del av den populärhistoriska 

utgivningen 2014 som handlat om kvinnor, män eller människor i allmänhet. Det som har 

tagits med i bedömningen är huruvida kön nämns uttryckligen i paratexterna, närmare bestämt 

katalogtext eller saga. Resultatet blev fyra grupper som åskådliggörs i figur 5.   

                                                           
44 Berglund & Ney, s. 71. 
45 Harrison 
46 ”Läsandets kultur”, SOU 2012:65, s. 43. 
47 Johanna Westlund, ”Leve kungen!”, Svensk Bokhandel, nr 16 2005. 
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Figur 5 

Andelen där enbart kvinnor nämns i katalogtext/baksidestext är försvinnande liten, närmare 

bestämt 9 % av den totala utgivningen i den aktuella kategorin, medan andelen där enbart män 

figurerar i förlagens kommunikation av bokens innehåll i textuell paratext utgör den största 

gruppen i undersökningen, 43 % för att vara exakt. Även om det inte är helt överraskande att 

majoriteten av titlarna fokuserar på män är snedfördelningen oväntat markant. I en intervju för 

Svensk Bokhandel 2006 talar Yvonne Hirdman om ”en fullständig explosion” när hon 

beskriver en framgångsrik period för kvinnohistorisk och genushistorisk forskning i Sverige, 

sett till åren 1995-2005. Enligt Hirdman har det därefter uppstått en mättnad vad gäller 

genusfokus i historieforskningen. Dessutom, även om avhandlingarna finns, har den 

akademiska forskningen svårt att nå ut den allmänna bokmarknaden.48  

År 2014 kan inte betecknas som särskilt framgångsrikt när det gäller synliggörandet av 

kvinnliga perspektiv i förlagens utgivning av historisk litteratur. Är det ett tecken på en mer 

traditionell genusordning som gör sig gällande i samhället idag? Samtidigt kan den 

könsneutrala paratexten som utgör 34 % i fjolårets utgivning i kombination med böcker där 

båda kön förekommer i katalogtext/baksidestext ses som något positivt och ett steg mot en 

mer jämställd historieskrivning och jämställt genuskontrakt.  

                                                           
48 Johanna Westlund, ”Mannens brev och kvinnans dagbok”, Svensk Bokhandel, nr 4 2006. 
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Figur 6 

När det gäller böckernas omslag har jag undersökt hur många titlar som signalerar genus med 

hjälp av kvinnliga respektive manliga gestalter på framsidan. Av 208 titlar är det 16 som bara 

har kvinnor på omslaget och 82 har enbart män. Det finns naturligtvis ett antal titlar där både 

män och kvinnor är närvarande på omslagen men det är en iögonfallande liten andel böcker, 

närmare bestämt runt 8 %, som otvetydigt signalerar ett kvinnligt perspektiv för de historiska 

verken. Utifrån framkomna siffror kan det konstateras att omslagsdesignen i stort sett 

återspeglar genusfördelningen i de textuella paratexterna. Förlagen signalerar med hjälp av 

omslag om en titel handlar om kvinnor eller män. Det är ett traditionellt förhållningssätt som 

passar genren och det framstår som att förlagen inte är villiga att ta fram nyskapande omslag 

eller inte tror målgruppen vill ha det.  

I en vidare diskussion om omslag är det lämpligt att beröra maskulinitetsaspekten. Det 

finns olika sorters maskuliniteter och enligt professorn R. W. Connell påverkas varje 

maskulinitet av en mängd olika faktorer, såsom klass, etnicitet, ålder och sexualitet. Vår 

uppfattning om vilken maskulinitet som är den ideala och önskvärda förändras och ser olika 

ut under olika tidsepoker. Connell använder begreppet den hegemoniska maskuliniteten som 

syftar på det för tillfället rådande idealet som i praktiken ytterst få individer kan leva upp 

till.49 Eftersom en stor del av den historiska utgivningen handlar om krig är det intressant att 

fundera på vad det säger om vår tids uppfattning om den hegemoniska maskuliniteten. Hur 

                                                           
49 Linda Fagerström, Maria Nilson, Genus, medier och masskultur, Gleerups, Malmö, 2008, s. 18-19. 
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påverkar detta fokus på militärhistoria vår bild av manlighet? Den man som dominerar 

omslagen på det senaste årets historiska böcker är en soldat, ensam eller tillsammans med 

andra stridande manliga kamrater, vilket förmedlar en stereotyp bild av hur en man förväntas 

vara, en stark och modig försvarare och beskyddare av de svaga där hemma. Det kan ses som 

en motpol till den jämställda mannen som ska dela ansvaret för hemmet och barnuppfostran 

vilket ingår i det nuvarande genuskontraktet i Sverige. Den politiska viljan att förändra 

mansrollen har varit mycket stark under de senaste decennierna men som historikerna 

Rydström och Tjeder påpekar har förändringarna inte blivit särskilt omfattande och 

exemplifierar det med uttag av föräldrapenning, då endast en av fem dagar av föräldraledighet 

tas ut av pappor. ”Normerna för vad en riktig man ska vara har förändrats sedan 1750, men de 

har inte förändrats tillnärmelsevis så mycket som normerna för kvinnlighet” förklarar 

Rydström och Tjeder.50 Den historiska utgivningen 2014 stödjer detta påstående eftersom 

bilden av manlighet som manifesteras i de militära skildringarna inte skiljer sig nämnvärt från 

hur mansrollen som krigare har sett ut i århundraden. Det är fortfarande en viktig 

identifikationsfaktor att samlas kring, ett sätt att försvara sin rätt till särart, man i motsats till 

kvinna.   

Geografisk plats och klass 

En annan aspekt som jag ville undersöka närmare i förra årets utgivning av historisk 

facklitteratur i Sverige är vilka geografiska platser som förlagen har satsat på att behandla i 

sina böcker. Den största delen av utgivningen, nämligen 129 titlar, handlar föga överraskande 

om Europa, varav 56 verk behandlar enbart Sverige. De andra kontinenterna fick ytterst lite 

utrymme i svenskutgiven historisk facklitteratur 2014, där Asien och Nordamerika leder med 

vardera åtta titlar medan Sydamerikas historia representeras av inte mer än en titel. Världen 

som skådeplats för historiska skeenden behandlas i 30 böcker på förra årets utgivningslista. 

Kolonialhistoria uppmärksammas i varierande omfattning i sex böcker och ingen av dessa 

titlar fokuserar särskilt på kvinnligt perspektiv.  

                                                           
50 Rydström & Tjeder, s. 235. 
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Figur 7 

Enligt historiker och genusforskare Paulina de los Reyes har inte frågor om genus och 

etnicitet varit särskilt prioriterade i Sverige vilket är anmärkningsvärt med hänsyn till den 

ökande invandringen.51 ”Uppmärksamheten som ägnas kvinnlighetens historiska formering i 

Sverige har inte tagit hänsyn till etnicitetens betydelse för samtida alternativa kvinnligheter 

och för uppkomsten av en hegemonisk kvinnobild” menar de los Reyes.52 De få titlarna som 

uppmärksammar kvinnor i förra årets historiska utgivning i Sverige utgår ifrån etniskt 

homogen, vit kvinnlighet. Några andra perspektiv som kan bli aktuella utifrån etnisk och 

kulturell bakgrund är osynliga av paratext att döma. Det är speciellt problematiskt i vår tid när 

attityderna mot invandring har hårdnat i Europa.  

Som ett ytterligare komplement till min undersökning har jag slutligen funderat på vad 

man kan utläsa om klassperspektiv i 2014 års historiska utgivning, för tvivelsutan är det så att 

både etnicitet och klass samverkar med genus och bidrar till att fördjupa vår förståelse för 

dynamiken i den historiska utvecklingen.  

                                                           
51 Paulina de los Reyes, ”Det problematiska systerskapet”, i Genushistoria: en historiografisk exposé, red. 

Christina Carlsson Wetterberg, Anna Jansdotter, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 191. 
52 De los Reyes, s. 193. 
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Figur 8 

Granskningen visar att av 208 titlar handlar 46 om överklass (det vill säga kungligheter och 

adel) och 7 titlar sätter uttryckligen fokus på arbetare och bönder. Intressant att notera är att 

när det gäller de 18 titlarna i utgivningen som handlar om kvinnor är det 10 som fokuserar på 

kungligheter och de förmögna kvinnornas liv. Är det viljan att lyfta fram maktperspektivet 

inom genushistorisk forskning som är anledningen till att det är de starka och inflytelserika 

kvinnliga makthavarna som dominerar utgivningen? Detta väcker även den klassiska frågan 

om vad som bör ses som den primära orsaken till kvinnans underordnade ställning: klass eller 

kön. Enligt den marxistiska teorin är det privategendomen som är roten till kvinnoförtrycket 

och lösningen är ett kommunistiskt samhälle. Klassförtrycket är således det primära.53  

Frågan om klass eller kön är alltför komplex för att kunna behandlas mer ingående 

inom ramarna för den här uppsatsen. Det kan bara konstateras att både etnicitet och klass kan 

förstärka den underordningen som genus medför genom både de gångna tiderna och även i 

dagens samhälle. Den genomförda undersökningen visar att varken det etniska perspektivet 

eller klassperspektivet har lyfts fram i tillräcklig omfattning i det senaste årets utgivning av 

historisk facklitteratur i Sverige. I synnerhet den delen av utgivningen som handlar om 

kvinnor hade behövt en utvidgning av perspektiv och de olika maktordningarna som påverkat 

den kvinnliga befolkningen för att bättre kunna förstå historien och dess inverkan på var vi 

står idag.  

                                                           
53 Rydström & Tjeder, s. 107. 
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Slutsatser 
När jag bestämde mig för att göra en undersökning av historisk utgivning ur ett 

genusperspektiv hade jag en misstanke om att det manliga perspektivet hade övertaget, men 

att dominansen var så framträdande blev en upprörande upptäckt. Att det finns ett så stort 

underskott av kvinnliga författare inom ämnet är minst sagt anmärkningsvärt. Om vi kastar en 

blick på den senaste granskningen av läromedel i historia ur ett genusperspektiv som 

beskrivits i inledningen och jämför den med resultatet av den föreliggande undersökningen 

kan det konstateras att det kvinnliga perspektivet är mindre framträdande i den 

populärhistoriska utgivningen. Om vi ser till antal böcker som enbart handlar om kvinnor av 

paratext att döma uppgår antalet till 9 procent av den totala populärhistoriska utgivningen 

medan andelen namngivna kvinnor i historieläromedel varierade mellan 10 och 16 procent. 

Parametrarna är visserligen inte jämförbara fullt ut men ger oss ändå ett perspektiv på hur det 

ser ut inom de olika delarna av historisk utgivning i Sverige den senaste tiden. 

Resultatet av min undersökning kan sammanfattas som att historisk litteratur anno 

2014 fortfarande är skriven av män, om män och för män. Det är den vita mannen på de 

militära fälten som står i fokus vilket troligtvis till stor del beror på målgruppen som består av 

män. Det räcker dock inte att konstatera att historia per se är en manlig genre. Jag är 

övertygad om att ämnet kan väcka större intresse bland kvinnor om identifikationsfaktorn blir 

större och då får man börja med en förändring från grunden, nämligen nya skolböcker i 

historia där kvinnor är lika självklara som män. Att det går att skriva om historia för barn på 

ett spännande sätt visas i den nyutkomna faktaboken Flickornas historia – Världen skriven av 

Kristina Lindström där vi får möta flickor från olika världsdelar och tidsepoker, ett lyckat och 

återanvänt koncept från två föregångare som handlat om flickor i Sverige och Europa.    

Naturligtvis går det även att påverka de vuxna läsarna på olika sätt. För att locka den 

kvinnliga målgruppen måste historieskrivningen enligt min mening byta perspektiv 

exempelvis från den tekniska sidan av krigsföringen till den känslomässiga aspekten, från vad 

till hur, från uppifrån perspektivet till ett underifrån. I detta sammanhang är det också viktigt 

att de kvinnliga historikerna blir fler och att den akademiska forskningen snabbare ska kunna 

nå den allmänna bokmarknaden.  

Trots ett par decennier av intensiv kvinno- och genusforskning finns det fortfarande ett 

behov av att särskilt lyfta fram kvinnor i historien. Den nya tidskiften Historiskan är det 

senaste försöket att fylla det behovet. En av Danmarks mest framstående genus- och 

litteraturforskare Elisabeth Møller Jensen påpekade i en intervju för Historiskan att man 

måste använda sig av en dubbel strategi när man jobbar för en jämställd litteraturhistoria. 
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Först måste kvinnorna ges en ”särskild uppmärksamhet för att de ens ska få samma chans som 

männen och för att kunna få in manliga och kvinnliga författare i litteraturhistorien på lika 

villkor” förklarar Møller Jensen.54 Paralleller kan dras till hela historien och en dubbel strategi 

framstår som nödvändig för att på sikt kunna uppnå en jämställd historieskrivning.  

Den traditionella historieskrivningen behöver och kan utmanas och det senaste 

exemplet på det är Sveriges första kvinnohistoriska museum som öppnades i Umeå i 

november 2014. Museets mål är att bryta tystnaden kring kvinnor i historien, utmana det 

manliga tolkningsföreträdet i historieproduktionen och diskutera hur samhället ska se ut i 

framtiden.55 Museet är unikt i sitt slag enligt informationen på hemsidan där det påpekas att 

inget annat museum har samma inriktning och som ”arbetar normkritiskt med frågor om kön 

och makt, identitet och historia”.56  

I detta sammanhang är det intressant att notera att exempelvis USA fortfarande saknar 

ett nationellt kvinnomuseum. Sedan 1996 har en grupp frivilliga verkat för att få tillstånd att 

bygga National Women´s History Museum på den symboliska platsen National Mall i 

Washington D. C., men inte lyckats att få igenom lagförslaget i kongressens båda kammare. 

Det var först i december 2014 som den amerikanska kongressen beslutat att tillsätta en 

kommission som inom 18 månader ska utarbeta ett förslag gällande struktur, ledning, privat 

finansiering och läge för museet.57 Det krävdes således 18 år av lobbyverksamhet för att ta 

första steget i processen till att bygga ett kvinnomuseum vilket visar på att frågan inte bedöms 

som särskilt viktig av makthavare i ett land som ofta framställs som förebild i många 

sammanhang. Behovet att uppmärksamma halva befolkningens historia är tydligen 

fortfarande ingen självklarhet. 

Enligt historiker AnnaSara Hammar är historieskrivning orättvis eftersom de flesta 

människorna och deras erfarenheter och gärningar kommer att glömmas bort. Bara en liten del 

ryms i historieböckerna men är det historikerna, politikerna eller författarna som bestämmer 

vad som hamnar i dessa böcker? Enligt Hammar är vi alla med och skapar en uppfattning om 

vad som är viktigt att berätta om och spara till eftervärlden. Tycker vi fortfarande att det är 

                                                           
54 ”Intervju: Elisabeth Møller Jensen”, Historiskan, nr 1 2015. 
55 ”Om oss”, Kvinnohistoriskt museum, http://www.kvinnohistoriskt.se/4.20c92392148f96bd89f14cee.html, 

hämtad 18 maj 2015. 
56 ”Frågor och svar”, Kvinnohistoriskt museum, 

http://www.kvinnohistoriskt.se/4.20c92392148f96bd89f14dae.html, hämtad 25 maj 2015. 
57 ”Congress votes to create congressional commission to study creation of National Women´s History 

Museum”, http://www.nwhm.org/blog/congress-votes-to-create-congressional-commission/, hämtad 25 maj 

2015. 

http://www.kvinnohistoriskt.se/4.20c92392148f96bd89f14cee.html
http://www.kvinnohistoriskt.se/4.20c92392148f96bd89f14dae.html
http://www.nwhm.org/blog/congress-votes-to-create-congressional-commission/
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enskilda krig som är det viktigaste i historien som vi måste komma ihåg undrar Hammar.58 

Här har bokförlagen en framträdande roll att spela som medskapare av vår tids uppfattning 

och värdering av vad som är betydelsefullt i det förflutna. De böcker som vi finner i 

bokhandel idag bidrar till att forma vår uppfattning om manligt och kvinnligt, norm eller 

avvikelse, viktigt eller något som kan rensas bort. Mot bakgrund av resultatet i min 

undersökning uppstår en undran om förlagen har gett upp om kvinnorna. Jag hoppas och tror 

att så inte är fallet. Här kan vi som aktiva konsumenter bidra till en förändring i önskvärd 

riktning.   

                                                           
58 AnnaSara Hammar, ”Om kvinnors villkor 1600-1800”, utställningskatalog Rötter – en trasslig historia, 

Kvinnohistoriskt museum, 

http://kvinnohistoriskt.se/download/18.14ee8b149ae8194ce1606/1416214662390/1020815_Manus_40s_v8_FIN

AL.pdf, hämtad 25 maj 2015. 

http://kvinnohistoriskt.se/download/18.14ee8b149ae8194ce1606/1416214662390/1020815_Manus_40s_v8_FINAL.pdf
http://kvinnohistoriskt.se/download/18.14ee8b149ae8194ce1606/1416214662390/1020815_Manus_40s_v8_FINAL.pdf
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