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Förord 

Forskningsinriktningen inom historieämnet vid Linköpings universitet har en bred 

profil. Social-, lokal- och kulturhistoria står i centrum. Kollektivens vardag studeras på 

en rad områden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller 

inom såväl agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- 

och individnivå, samt över tid som omspänner senmedeltid till det tidiga 2000-talets 

historia. Hur identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande 

inriktning, liksom anknytningen till socialpolitiska idéer, normsystem, attityder, 

värderingar och mentaliteter. Betydelsen av genusrelationer och rättshistoriska 

förhållanden liksom handikapphistoria omfattas av samma forskningsintresse. Den 

historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhistoriska 

fältet. Studier av arbete och hälsa, sjuklighet, dödlighet, hälsopolitik liksom 

medicinhistoria ligger långt framme. Bredden av denna forskningsprofil motsvaras av 

en mångfald metodologiska inslag. Forskningsprofilens bredd kommer också 

grundutbildningen på olika sätt till del. 

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna samlade profil och 

vilka uttryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser 

skrivna på C- och D-nivå, men även bidrag från lärare och doktorander förekommer. 

Detta nummer i skriftserien, nummer 26, innehåller två stycken uppsatser. Den ena 

uppsatsen är en C-uppsats skriven av Sanna Lundgren och den andra en D-uppsats 

författad av Elin Björk. Lundgren har valt att analysera Astrid Lindgren som 

historiebrukare. Framför allt är Lundgren intresserad av hur Lindgren ur ett 

barnperspektiv skildrar brytningen mellan ett äldre och nyare samhälle kring 

sekelskiftet 1900. Björk undersöker innebörden i begreppet intersektionalitet och 

diskuterar dess användning inom historisk forskning. 
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Emil och Madicken 

– En studie av Astrid Lindgrens historiebruk 
 

Av Sanna Lundgren 

 

 

1 Inledning  

 

        Om du någon gång har varit i en skog i Småland en tidig söndagsmorgon i 

juni, då minns du genast hur det är. Du hör göken gala och koltrasten flöjta, 

du känner hur len den barriga stigen är under dina bara fötter och hur skönt 

solen värmer i nacken, du går där och tycker om lukten av kåda från granar 

och tallar och du ser hur vitt smultronen blommar i gläntorna. Precis så var 

det för Emil också, och därför gjorde han sig ingen brådska, men till sist 

kom han ändå fram till Krösa-Majas stuga som låg där så liten och grå och 

fallfärdig att den knappast syntes mellan granarna.
1
 

 

Utdraget ovan målar upp en bild av den småländska skogen, den vackra naturen och 

det sköna, lugna livet på landet. I kontrast till den storslagna naturen och Emils 

barnalycka, döljs emellertid en annan sanning: Krösa-Majas fallfärdiga stuga. Texten 

skvallrar om andra livsöden i en annan tid. Emil och Krösa-Maja är kända figurer i de 

flesta svenska hem och förmodligen är också utdraget bekant för många. Författaren 

heter Astrid Lindgren, vilket också känns i det närmsta överflödigt att nämna. 

Lindgrens barnböcker har blivit en stor del av det svenska kulturarvet, så att ge henne 

epitetet litterär ”farmorsgestalt” för hela det svenska folket, knappast vore att ta i. I 

många av Lindgren böcker skildras ”livet förr”, det gamla bondesamhället målas upp 

som idylliskt och berättelserna kretsar kring barnen. Det finns också böcker, som 

exempelvis berättelsen om Madicken, som beskriver livet i en småstadsmiljö. När jag 

tänker på livet i Sverige för hundra år sedan, tänker jag ofta på Astrid Lindgrens 

berättelser, och jag har en känsla av att jag inte är ensam om det. Jag undrar hur väl 

denna miljö stämmer med historiens gång och hur mycket som förefaller vara ett 

resultat av den litterära produktens samtid. För vare sig vi är medvetna om det eller 

inte, förmedlas en historiebild. Jag menar därför att det är hög tid att ta reda på mer, 

om vad som egentligen står i böckerna. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Astrid Lindgren som historiebrukare, det 

vill säga hur Lindgren har använt sig av historien i sina böcker. Jag har valt att granska 

hur brytpunkten mellan det gamla bondesamhället och det modernare samhället har 

skildrats i Lindgrens böcker. Jag har också valt att anlägga ett barnperspektiv på 

brytpunkten, vilket innebär att jag har valt att se hur dessa förändringar har skildrats 

                                                 
1
 Astrid Lindgren, Än lever Emil i Lönneberga, (Stockholm, 1970) s. 47. Boken betecknas i 

fortsättningen som ”Emil 3”. 
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främst utifrån barnens situation. För att kunna besvara syftet har jag valt att arbeta 

utifrån följande frågeställningar:  

- Hur skildras de yttre miljöförhållandena?  

- Hur skildras de sociala förhållandena?  

- Hur beskrivs barnens situation?  

 

1.2 Material och avgränsningar  

Jag har valt att använda mig av ett urval av Astrid Lindgrens barnböcker. Lindgren 

kändes som ett givet val eftersom hon är betraktad som en av Sveriges största 

barnboksförfattarinnor och hennes böcker således är vida lästa. Som 

undersökningsmaterial har jag valt ut de tre böckerna skrivna om Emil: Emil i Lönne-

berga (1963), Nya hyss av Emil i Lönneberga (1966) och Än lever Emil i Lönneberga 

(1970) och de två böckerna skrivna om Madicken: Madicken (1960) och Madicken och 

Junibackens Pims (1976). Jag har valt att inte göra någon särskild urskiljning böckerna 

sinsemellan utan hänvisar i löpande text till antingen böckerna om Emil eller 

Madicken för enkelhetens skull. I båda fall handlar det om en romansvit där 

nästkommande bok bygger vidare på berättelsen. Böckerna om Emil riktar sig till 

yngre barn än böckerna om Madicken, vilket gör att Madicken-böckerna ofta är lite 

mer komplexa. Tanken med mitt urval var att välja böcker som utspelade sig i den 

miljö som är aktuell för min undersökningstid, nämligen brytpunkten mellan 

bondesamhälle till ett mer industrialiserat samhälle. Emil-böckerna utspelar sig under 

sent 1800-tal, tidigt 1900-tal på en gård i Småland. Böckerna om Madicken utspelar 

sig under 1910-talet på Junibacken, som ligger i utkanten av en stad. Det är emellertid 

viktigt att påpeka att böckerna visserligen utspelar sig under denna tid, men de skrevs 

drygt femtio år senare vilket innebär att det rör sig om en slags baklängeshistorie-

skrivning.
2
 Ytterligare en anledning till varför valet föll på just böckerna om Emil och 

Madicken är för att de båda tillhör genren ”rackarungar”, och var mycket givande ur 

en jämförelsesynpunkt. Sammanlagt gav de fem romanerna 812 sidor 

undersökningsmaterial, uppdelat på 405 sidor om Emil och 407 sidor om Madicken. 

Böckernas värde som historisk källa och Lindgren som förmedlare av kunskap om 

brytpunkten i svensk historia, är till stora delar vad som faktiskt ska undersökas i 

denna uppsats. Att försöka tillämpa källkritiska krav på en text som inte utgett sig för 

att vara en historisk källa blir självklart problematiskt. Det handlar om skönlitterära 

verk som är skrivna drygt ett sekel efter den tid de behandlar och kravet på direkt 

samtidighet utgår därför. Emellertid uppfylls till viss del ett krav på någon slags 

samtidighet, eftersom Lindgren levde som barn runt den tiden som böckerna skildrar 

och ett barn kan ju föga väl skriva om sin samtid, de passerade åren blir därför 

tämligen oundvikliga. Tendenskravet är också problematiskt. Böckerna är skrivna för 

barn, om barn och tillhör kategorin moderna barnböcker. Ett karaktärsdrag för dessa 

barnböcker är att de ofta är samhällskritiska.
3
 Enligt Litteraturvetaren och den 

tvärvetenskapliga forskaren professor Martin Kylhammar är det viktigt att placera in 

texten i rätt genre, genom detta bestäms också vilket förhållningssätt forskaren bör ha 

till texten. Men att genrebestämma texten gäller inte bara skönlitterära texter utan alla 

                                                 
2
 För en mer utförlig diskussion kring baklängeshistorieskrivning se 1.3.  

3
 För en mer utförlig diskussion kring den moderna barnboken se 2.4.  
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texter, eftersom alla texter, inte bara de fiktiva, faktiskt är konstruktioner. Som tolkare 

av texter måste en medvetenhet finnas kring att texterna är skapade i ett sammanhang 

och med ett syfte.
 4

 Jag har i min tolkning tagit fasta på att böckerna jag granskar är 

böcker skrivna om barn, för barn, att det är böcker som tillhör den historiska romanens 

genre, böcker skrivna i ett kommersiellt syfte och böcker som förmedlar ett 

historiebruk. Eftersom böckerna även tillhör den moderna barnbokens genre bör också 

hänsyn tas till eventuella ideologiska syften. Lindgren hänvisar inte till några källor 

utan är helt enkelt, sin egen källa. Kylhammar menar att författare inom skönlitteratur 

många gånger kan vara sin egen källa, vilket kan bidra till en starkare färgad 

beskrivning av författarens egna livserfarenheter. Författarens är således själv det 

fenomen som han beskriver.
5
 Om Lindgrens barnböcker skulle kunna gå att använda 

som en historisk källa om den tid de skildrar beror på vilken ståndpunkt som antas. 

Som historisk källa används exempelvis rallare och sjömän som berättar om sitt livs 

historia, det kan då tänkas vara möjligt att Lindgren helt enkelt kan ses som en 

författare som berättar om delar ur sitt livs historia.        

1.3 Metod och perspektiv  

För att besvara syfte och frågeställningar har jag som metod valt att göra en kvalitativ 

texttolkning, vilket innebär en teknik som fokuserar på att reda ut om någonting finns 

och vad det i så fall var och betydde
6
. En kvalitativ texttolkning är ett hermeneutiskt 

angreppssätt där den kvalitativa delen innebär att ett antal texter utgör 

forskningsunderlag som sedan blir föremål för tolkning. Kvalitativ texttolkning som 

metod är tillämpbar på i stort sett alla texter men används framförallt inom ämnen som 

till exempel litteraturvetenskapen. Enligt historiken och professorn Knut Kjeldstadli 

finns det tre led i texttolkning, vilka jag har valt att följa. Till att börja med krävs en 

kartläggning av den språkliga meningen i texten, sedan letar jag efter budskapet i 

texten och slutligen återges meningen med egna ord. Genom att göra på detta sätt får 

läsaren möjlighet att förstå forskarens tolkning. Ytterligare ett angreppssätt vid 

studerandet av texten är att leta efter nyckelord, det vill säga speciellt meningsfulla ord 

som ständigt upprepas.
7
   

 

Metoden är uppdelat i två steg. Först granskar jag enbart texten för att se vad som 

faktiskt står i den, jag tillämpar då ett hermeneutiskt synsätt. I nästa steg studerar jag 

Lindgrens intentioner med böckerna i förhållande till vad jag har kommit fram till i 

steg ett. Ett hermeneutiskt synsätt innebär en strävan efter att se händelserna utifrån 

förutsättningarna då och inte med dagens värderingar. Filosofen Paul Ricoeur 

definierar hermeneutiken som ”teorin om de regler som styr exeges”
8
, det vill säga en 

tolkning av den bestämda texten. Ett dilemma som tidigare hermeneutiker tampats 

med är hermeneutiken som en slags inlevelse i ”upphovsmannens psykiska liv”
9
, alltså 

                                                 
4
 Martin Kylhammar, Den tidlöse modernisten, (Stockholm, 2004) s. 200 

5
 Kylhammar, s. 217 

6
 Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var. (Lund, 1998) s. 176 

7
 Kjeldstadli, s. 178  

8
Per-Johan Ödman, Tolkning förståelse vetande – Hermeneutik i teori och praktik. (Stockholm, 2004) 

s. 32 
9
Ödman, s. 32 



12 

 

hur forskaren ska förhålla sig till relationen mellan författare och text. Ricoeur löser 

detta genom att slå fast att när väl en text är skriven och publicerad lever den av egen 

kraft och ska tolkas därefter. Symbiosen mellan författarens intention och innebörden i 

texten upphör således i en skriven diskurs. Ricour hävdar också att texten säger mer än 

vad författarens ansåg med den, och därför är det helt enkelt rimligt att det enbart är 

texten som ska tolkas. Ricours resonemang går alltså ut på att en text ska frigöras från 

upphovsmannen, tolkas i sitt sammanhang och att det i slutändan är mottagarens 

tolkning som är det avgörande.
10

 Jag har valt att tillämpa Ricours resonemang som 

utgångspunkt vid första steget av studien av Lindgrens böcker. Jag kommer emellertid 

att analysera mitt material i två steg. I första steget granskar jag alltså vad som faktiskt 

står i texten och tar ingen hänsyn till, eller spekulerar kring, Lindgrens eventuella 

intentioner. I avslutningen däremot har jag valt att också lyfta in Lindgren i rollen som 

modern barnboksförfattarinna, för att tydliggöra grundläggande intentioner. Jag 

kommer även att tolka materialet mot bakgrund av det samtida samhället i två led. 

Dels den historiska tid som böckerna utgör sig för att skildra, dels den historiska 

kontext som böckerna publicerades i. Böckerna utgör ett exempel på en slags 

baklängeshistorieskrivning, så själva beskrivningen av den historiska miljön blir en 

baklängeshistoria. Men jag har valt att vid granskandet av dessa texter anlägga ett 

framlängeshistoriskt perspektiv enligt professor Göran B Nilssons definition. Inom 

perspektiv sätter sig forskaren in i det undersökta tidevarvets människor, samhället och 

förutsättningarna som påverkade deras handlande.
11

 På detta sätt lyfts samtidsaktuella 

tankar fram som var rådande under den studerade perioden. Jag granskar således de 

rådande värderingarna inom barnboksindustrin under den tid då böckerna skrevs. 

Enligt historieforskaren Carina Renander kan historiska romaner användas som källa 

till kunskap utifrån två olika perspektiv. Det ena perspektivet sätter fokus på hur 

författaren tolkar den förflutna tid som han eller hon skildrar. Det andra perspektivet 

handlar istället om hur författaren sätter in frågor, som är väsentliga för sin samtid, i en 

historisk kontext för att kunna belysa samtiden. Genom detta perspektiv blir den 

historiska romanen en kvarleva. Som en kvarleva blir den intressant eftersom den kan 

spegla föreställningar och värderingar som var viktiga i författarens samtid. Enligt 

Renander har många hävdat att den historiska romanen kan uttrycka mer om 

författarens samtid än om den tid som romanen skildrar. Därför blir det viktigt att ta 

hänsyn till såväl det historiska skedet böckerna skildrar, som den historiska kontext de 

blev publicerade i.
12

  

   

Brytpunkten i samhället går att avläsa på många olika sätt, och i bakgrunden beskrivs 

den främst på en makronivå. I min undersökning däremot ligger fokus främst på 

individen och det lokala planet och utgör därmed en slags mikronivå. Ett 

makroperspektiv behövs för förståelsen av ett mikroperspektiv, och genom detta sätt 

kontrasteras också brytpunkten på två plan, vilket förhoppningsvis kan bidra till en 

ökad förståelse av fenomenet. Genom att granska det lokala planet kan jag avläsa ”det 

                                                 
10

 Ödman, s. 32 
11

 Göran B Nilsson, ”Historia som humaniora” i Historisk tidskrift, Nr 1. (Stockholm, 1989) s. 2 
12

Carina Renander, ”Den historiska romanen – En värdefull källa för historiker” i Historier – Arton- 

och nittonhundratalets skönlitteratur som historisk källa. Red. Redaktionskommittén. (Göteborg, 

2009) s. 242-243 
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stora i det lilla”, det vill säga via skildringarna om Emil och Madicken går det att 

iaktta hur den stora samhällsförändringen kunde se ut. Vidare bidrar böckerna till att se 

hur samhället beskrivs utifrån ett barnperspektiv, eftersom det primärt är barnens 

situation som beskrivs i böckerna.     

 

Uppsatsens följande disposition består till att börja med i ett forskningsläge som är 

uppdelat i en behandling av historiebruk, en historisk kartläggning över förhållandet 

mellan historia och skönlitteratur, samt den aktuella debatten om skönlitteratur som 

historisk källa. I bakgrunden följer sedan en bakgrundsbeskrivning av det rådande 

samhällsläget koncentrerat till tiden från 1800-talets slut fram till 1910-talets början 

med fokus på viktiga historiska brytpunkter. I bakgrunden ingår också en kort biografi 

om Astrid Lindgren, följt av en genomgång om den moderna barnbokens genombrott 

efter andra världskriget. Undersökningsdelen är uppdelad tematisk efter mina tre 

frågeställningar, samtliga delar följs också av konkluderande delsammanfattningar. 

Den första frågeställningen, som handlar om de yttre miljöförhållandena, är också 

uppdelad i flera underrubriker för tydlighetens skull. De andra två frågeställningarna 

behandlas dock i genomgående löpande text då jag ansåg att en uppdelning inte skulle 

underlätta tydligheten utan enbart bryta flödet i texten. Under rubriken 4. 

Sammanfattning och avslutning sammanfattas de viktigaste slutsatserna genom 

återkopplingar till bakgrunden. Avslutningsvis förs en diskussion kring Astrid 

Lindgrens böcker i förhållande till den aktuella debatten om skönlitteraturens roll i 

historieämnet, för att på så vis återkomma till utgångspunkten att litteraturen är ett sätt 

att berätta historien.          

1.4 Forskningsläge 

Eftersom uppsatsen främst behandlar Astrid Lindgrens texter utifrån ett historiebruks-

perspektiv, men också utifrån det faktum att de är skönlitterära texter, är 

forskningsläget uppdelat i å ena sidan en historiebruksdel, å andra sidan en diskussion 

om skönlitteraturens roll i historieämnet. Till att börja med presenteras en 

övergripande beskrivning av historiebruk med professor Peter Aronssons bok 

Historiebruk – att använda det förflutna (2004) i centrum. Inom forskningsläget vävs 

också en historisk kartläggning in över hur det ambivalenta förhållandet mellan 

historia och skönlitteratur har sett ut. Avslutningsvis presenteras den moderna debatten 

med såväl skeptiker till, som förespråkare av, en mer utbredd användning av 

skönlitteratur inom historieforskningen. Forskningsläget är relativt omfattande och 

innehållsrikt vilket har till syfte att ge en någorlunda fyllig bild av den rådande 

debatten. Forskningslägets omfattning bör dock inte förväxlas med ett intryck av att 

det rör sig om ett väl utforskat område, situationen är snarare den motsatta. Kritiska 

röster har höjts, och försvar har replikerat, men relativt lite forskning har det faktiskt 

resulterat i.            

 

Enligt Aronsson har bruk av historien utanför akademien oftast setts som ett missbruk 

av historien. Aronsson vill dock snarare fokusera på såväl situationsbundna som 

lokaliserade historiebruk utan att fälla normativa omdömen om huruvida dessa är 

positiva eller inte. Ambitionen är att belysa fler sidor än det institutionella 

historiebruket i akademien och bland annat se till det kommersiella och 
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populärkulturella fältet.
13

 Aronsson skriver om hur kulturarv kan urskiljas och skapas 

av institutionerna. Detta kan till exempel göras i syfte att bevara, lära, imponera, 

underhålla och skapa identitet. Enligt Aronsson suddas här gränserna ut för vad som 

kan räknas som legitim kunskap och förmedling. Aronsson menar att ”författare och 

filmare har en ambivalent hållning till det historiskt korrekta.”
14

 Det finns en drivkraft 

i idén om att det faktiskt har hänt men Aronsson menar att genom en åberopan på en 

slags konstnärlig frihet kan författarna legitimt avvika från det som med säkerhet har 

kunnat fastställas. Han skriver: ”de litterära landskapen omvandlas allt oftare till 

tematiserade parker eller landskap där många gestaltningsformer och olika aktörer är 

inblandade.”
15

 Aronsson diskuterar vidare om vetenskapens särart, huruvida allt ska 

ses som fakta eller fiktion. Viljan hos både forskare och författare att närma sig 

varandras områden är stark. Vetenskap respektive fiktion bildar två motpoler som 

historiegestaltandet befinner sig på olika avstånd ifrån. Ur detta genereras olika genrer, 

allt från den historiska romanen, som kom till Sverige under början av 1800-talet, till 

den mer moderna historiska filmen.
16

  

 

Historia började ursprungligen som en av de sköna konsterna och det var först under 

1800-talet som historia började räknas som vetenskap. Under 1880-talet utspelade sig 

en av de första historikerstriderna mellan de två ytterligheterna. Striden handlade både 

om av vem och hur Sveriges historia skulle skrivas. Å ena sidan stod av staten utvalda 

ämbetsmän med en källkritisk medvetenhet och akademisk historieskrivning. Å andra 

sidan fanns de mer eller mindre privat lärda författarna, med Strindberg som främsta 

exempel. Skönlitterärförfattarna anklagade de professionella historikerna för att vara 

allt för torra och trångsynta och propagerade för sitt sätt att skriva, och de skönlitterära 

författarna å sin tur fick kritik framförallt för de inte ansågs ta hänsyn till en kritisk 

bedömning av källorna. Denna debatt pågår i allra högsta grad fortfarande och fick 

framförallt ett uppsving runt sekelskiftet 2000. Även om det i synnerhet har funnits 

kritiska röster mot de skönlitterära författarna börjar nu debatten om 

vetenskaplighetens innebörd att omvärderas.
17

  

 

De historiska författarna tillhör inte någon enhetlig, homogen grupp utan deras 

historiska skildringar har givetvis sett olika ut beroende på fokus. Till de storslagna 

författarna med en mer nationalromantisk form hör exempelvis Verner von 

Heidenstam och Selma Lagerlöf. Till de mer samhällskritiska räknas givetvis August 

Strindberg. Den genom tiden mest framgångsrika svenska historiska författare är 

emellertid Carl Grimberg, dock skrev han främst läroböcker. 1900-talets historiska 

roman i Sverige skiljer sig en del från sina föregångare. Det nationella temat är 

nedtonat och fokus är istället på det sociala och existentiella. Men den historiska 

romanen är inte heller på 1900-talet någon homogen genre. Det finns nu också en 

tydlig förbindelse med andra uttrycksformer som exempelvis film och tv. En av de 

mest lästa och folkkära historieförfattarna är Vilhelm Moberg och framförallt hans 
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seriesvit om utvandrarna. Idag är bondens centrala roll i den nationella självförståelsen 

kanske inte lika tydlig och självklar som för hundra år sedan. Men enligt Aronsson 

finns den kvar i mer indirekta bilder, till vilka Aronsson räknar bland annat 

odlingslandskapet och ”barnlitteraturens goda miljöer på landet”
18

. Någon relation till 

modernismen och industrialismen kommer emellertid inte fram i Mobergs historiska 

romaner eftersom han enbart rör sig i den gamla tiden. Om Moberg har lästs av en hel 

generation, menar Aronsson att Astrid Lindgrens böcker har varit desto mer lästa av 

nästa generation. Lindgren har en tidsmässigt något obestämd skildring av livet förr. 

Aronsson liknar tidskänslan vid det som engelsmännen kallar ”period”, alltså ungefär 

”förr i tiden”. Både Mobergs och Lindgrens verk har används i en historieskapande 

turism där Moberg står för karga och svåra förhållanden och Lindgren, inte minst med 

Astrid Lindgrens värld i Vimmerby, som en slags temapark med barnen i fokus. Detta 

visar hur både Moberg och Lindgrens verk kan fungera i en samverkan mellan olika 

produkter, medieringsformer och upplevelser. För Lindgrens del finns till exempel 

filmatiseringar och leksaker och kring Moberg musikaler och kringaktiviteter med 

forskning. Detta, menar Aronsson, bidrar till etableringen av historiska berättelser som 

centrala delar i den samtida historiekulturen.
19

  

 

Historikern Christer Winberg har bidragit med ett debattinlägg om historiens 

förhållande till verkligheten. Enligt Winberg ligger det i forskarnas 

existensensberättigande att konstatera att historisk forskning är en kunskapsform som 

är skild från skönlitterära texter om historiska skeenden. Winberg varnar för att det 

idag råder en viss osäkerhet kring detta förhållningssätt i svenska historiekretsar och 

vill med sitt inlägg ”försöka visa på en möjlig väg ut ur den.”
20

 Enligt Winberg är det 

på grund av de nya tendenserna inom historievetenskapen som osäkerhet om de 

filosofiska fundamenten för historisk forskning har uppstått, historieämnets 

vetenskapliga status ifrågasätts således enligt Winberg. Han anser att mer fokus nu 

sätts på framställningens form, snarare än dess innehåll. En ”spännande” framställning 

innebär inte nödvändigtvis att framställningen presenterar spännande ny kunskap om 

ett ämne, utan syftar snarare till vilken upplevelse texten gett läsaren. Detta gör att det 

uppstår en oklarhet i hur texterna ska bedömas på vetenskapliga grunder. Winberg 

hävdar att romanförfattarens frihet innebär en möjlighet att välja ut vissa intressanta 

partier (och därmed också välja bort andra) och måla upp detta på ett inlevelselikt sätt. 

Detta gör att författaren kan ge en snedvriden bild av historien som upplevs verkligare 

än verkligheten själv. Winberg menar att detta i förlängningen hotar den historiska 

forskarens identitet. Han medger förvisso att romanförfattaren har möjlighet att skildra 

det förflutna betydligt mer konkret och åskådligt än vad forskaren har möjlighet till. 

Romanförfattaren kan också måla upp en mer levande bild av historien, tillåta läsaren 

att uppleva berättelsen och själv känna sig deltagande. Men Winberg understryker att 

skönlitteratur och forskning har olika syften. Forskarens uppgift är att tränga bakom 

det uppmålade skeendet och gå in på djupet kring varför förändringar sker. Detta för 
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att inse att de berättade karaktärerna i en historisk berättelse till stor del, ”famlar i 

mörkret.”
21

  

 

Historikerna Christer Ahlberger och Tomas Nilson påpekar att historiker ofta har ett 

ambivalent förhållande till skönlitteratur men att trots den genomgående hårda kritiken 

används skönlitteratur förvånansvärt ofta i historiska undersökningar. Sättet att värdera 

litteratur som historisk källa har varierat. Enligt Ahlberger och Nilson finns det främst 

tre förhållningssätt: skönlitteratur som antingen en ”opålitlig” källa, som en 

”illustration” eller som en ”pålitlig” källa. Det förstnämnda perspektivet har främst 

sina rötter i den stränga källkritiken och uppfattningen om att litteratur och historia 

utgör två särskilda och separata motpoler. I den senare tidens forskning betraktas 

emellertid detta perspektiv som aningen förhärskat. Att istället se litteratur som en 

illustration kan innebära olika betraktelsesätt. Till exempel kan det innebära att 

skönlitteraturen enbart illustrerar vad annat källmaterial redan fastslagit. Men det kan 

också innebära att den skönlitterära framställningen används för att belysa annars 

förbisedda aspekter i en historisk kontext som möjliggör nya infallsvinklar. Ytterligare 

en fördel med den skönlitterära texten är dess förmåga att skildra människans insida 

och subjektiva upplevelser. Det tredje perspektivet, att se litteratur som en pålitlig 

källa, innebär att skönlitteraturen ses som en mer eller mindre självständig källa. Det 

främsta problemet med detta betraktelsesätt är emellertid hur den litterära texten ska 

kunna knytas till en given historisk kontext. Ett sätt att göra detta är genom att 

exempelvis granska textens genretillhörighet.
22

  

 

En pionjär inom området skönlitterära källor är historikern Ingvar Andersson som i sitt 

resonemang från 1957, ”Svensk dikt som källa till svensk socialhistoria”, berör både 

det andra och det tredje perspektivet. Andersson hävdar att vissa författare lämpar sig 

bättre än andra vid historiska undersökningar. Knappt ett decennium senare lyftes 

diskussionen fram igen, denna gång av historikern Rolf Torstendahl. Torstendahl 

framhäver kvarlevandeaspekten som en viktig utgångspunkt.
 23

 I modern tid har fanan 

främst tagit över av den ovan nämnda tvärvetenskaplige historikern Martin 

Kylhammar. Kylhammar argumenterar för behovet av samverkan mellan litteratur-

vetenskap och historia. Han anser att det finns en poäng i ett ömsesidigt närmande till 

varandra. Han tar fasta vid tankegångarna kring litteraturvetenskap, som fanns under 

1900-talets första del. All litteratur ansågs då, oavsett skön eller lärd, kunna bidra till 

en utökad förståelse av historien.
24

 Kylhammar menar att den lärda, sakliga litteratur-

forskningen bör kompletteras med skönlitteraturen av vetenskaplig kvalitets skäl. Han 

argumenterar också för skönlitteraturens plats i avhandlingar och menar att en 

skönlitterär text som har behandlats med en genremedvetenhet är ett spännande 

historiskt material. Framförallt användbart vid studier där annat källmaterial är svårt 

att tillgå. De isländska sagorna kan ses som ett exempel på detta. Kylhammar hävdar 
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att en författare som exempelvis Eyvind Johnsson ”kan säga mer om sin samtid än 

vilken vetenskapsman, filosof eller politiker som helst.”
25

 Enligt Kylhammar finns 

därför starka skäl att åtminstone pröva om denna institution kan göras vetenskapligt 

produktiv och på så vis bli en fördel för historikern. Kylhammar menar att det inte är 

skönlitteraturens fel att den saknas i referenslistorna, utan felet ligger snarare i att 

historikerna inte insett värdet i den givande skönlitteraturen. Han åsyftar då i första 

hand skönlitteratur skriven av författare som sökt tolka och reda ut sin samtid. Han 

anser att skönlitteraturen säger mycket om sin samtid genom att den förmår involvera 

flera mångskiftande faktorer och fakta samt generera en personlig tolkning. Den 

skönlitterära författaren kan därigenom betraktas som en idégivare, hypotesmakare och 

uppslagsgivare för forskaren. Om författaren betraktas som idégivare måste de också 

tas på allvar som samhällskritiker men man bör givetvis kritiskt granska deras 

hypoteser mot bakgrund av annat källmaterial och forskningsresultat.
26

 Kylhammar 

vill helt enkelt se mer skönlitteratur som källa och författare som forskningshjälp.         

 

Renander anser även hon att skönlitteratur kan vara värdefullt som historisk källa då 

det i egenskap av kvarleva kan bidra till en ökad insikt och historiemedvetenhet om 

den tid då texten skrevs. Renander menar också att den historiska romanen kan 

användas för att illustrera den historiska tid den skildrar. Renander påpekar också att 

en litterär historieförmedling har en ”folkbildande kraft”. Därför anser hon det 

meningsfullt att den historiska romanens innehåll granskas och undersöks av 

historiker, detta samarbete tror Renander kan bidra till att nya populära former av 

historieförmedling utvecklas som kan nå ut till en bredare publik.
27

  

 

 

2 Bakgrund 

Under 1900-talets fem första decennier skedde stora förändringar inom såväl 

demografi som näringsstrukturer, vilket gör det befogat att tala om en brytpunkt i 

svensk historia. Under mitten av 1800-talet fram till 2000 mer än fördubblades den 

svenska befolkningen. Samtidigt övergick Sverige från ett jordbruksamhälle till ett 

industrisamhälle. Under början av denna period emigrerade också mer än en miljon 

svenskar. I samhället skedde också samtidigt en ideologisk omvälvning. Skola och 

utbildning blev även de viktiga frågor i det industrialiserade Sverige.
28

   

2.1 Brytpunkter i samhället  

Under perioden 1850-2000 förändrades sysselsättningsstrukturen då Sverige 

omvandlades från ett agrart till ett industriellt samhälle. Vid 1800-talets mitt 

sysselsattes närmare 80 procent av befolkningen inom jordbruk och skogsbruk. Rund 

1910 var denna andel drygt hälften och under denna period hade industrins andel 

närmare tredubblats. Enligt historikerna Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström bör 
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bilden av den förändrade näringsstrukturen i Sverige kompletteras med den förändrade 

åldersstrukturen samt de förändrade genus-relationerna. Samtidigt som detta skedde 

också omvandlingar inom jordbruket. Fram till 1940-talet var de flesta beroende av en 

utkomst från jordbruket. Utvecklingen har sedan allt mer gått mot ett samhälle där 

färre bönder producerade mer och på så vis lösgjordes mer arbetskraft. Det finns 

således ett tydligt samband mellan utvecklingen på det agrara området och inom 

industrin. Befolkningen i städerna och arbetarna inom industrin måste förses med 

livsmedel och jordbrukets kommersering blev därför en nödvändighet. Samtidigt fanns 

det ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan jordbruket och industrin så till vida att 

jordbruket var beroende av industrin för bland annat nya redskap och maskiner. 

Jordbrukarna blev också i allt högre utsträckning konsumenter av industritillverkade 

föremål, till exempel kläder och skor. Jordbrukets omvandling kan förklaras av flera 

faktorer, de främsta är produktionernas inriktning, de tekniska innovationerna och att 

det hänger samman med jordbrukspolitikens uppkomst och utveckling. Jordbruket gick 

från en spannmålsproduktion till en mer utvecklad animalieproduktion. I Sverige fanns 

det framförallt mindre jordbruk som utgjordes antingen av så kallade 

kombinationsjordbruk, det vill säga jordbruk som ofta kompletterade syssel-sättningen 

antingen inom industri eller skogsbruk, eller av familjejordbruk, vilket innebar att hela 

hushållet deltog i produktionen.
29

  

 

Industrialiseringen fick sitt stora genombrott i Sverige från och med 1890-talet. I 

Sverige fanns goda förutsättningar för en industrialisering, bland annat naturtillgångar 

(främst skog och malm), jordbrukets omvandling och en stadigt ökande befolkning. 

Dessutom underlättade faktorer som ökad utbredd läskunnighet och en aktiv stat. 

Infrastrukturen, med bland annat järnvägar, var också en viktig faktor. Industrierna 

förlades först på landsbygden eftersom det krävdes en närhet till råvarorna. Kring 1900 

utökades den svenska så kallade verkstadsindustrin, alltså produktion av färdiga 

produkter och 1910 stod verkstadsindustrin för en tiondel av den svenska exporten. 

Perioden mellan 1914 och 1945 präglades Sveriges industri av de två världskrigen men 

klarade sig relativt bra tack vare diverse omstruktureringar.
30

 Under första världskriget 

var dock matbristen stor och det blev ur en försörjningssynpunkt den mest prövade 

tiden under 1900-talet. Det tidiga 1900-talet innebar förvisso en snabb utveckling och 

förbättring inom jordbruket, men mekaniseringen av jordbruket, med exempelvis 

skördetröskan, blev dock vanligt först efter andra världskriget.
31

 Andra tekniska 

uppfinningar och innovationer har också spelat en stor roll för Sveriges framväxt och 

utveckling. Moderniseringen av samhället har skett med bland annat förbättrade 

kommunikationsmöjligheter i form av till exempel bilen och flygplanet, men också 

telefonen. Moderniseringen har också inneburit ett bekvämare och mer underhållande 

liv med exempelvis biografen, grammofonen och tivolin.
32

 Det fanns både kritiska och 

positiva röster till den nya tekniken i samhället. De som ställde sig kritiska till den nya 
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utvecklingen var framförallt konservativa bakåtsträvare, medan optimismen inför det 

moderna genomsyrades av en stark framtidstro.
33

    

 

Jämfört med övriga Europa var Sverige sen i sin urbaniseringsutveckling. Majoriteten 

av den svenska befolkningen var länge sysselsatta inom jordbruket, men när 

urbaniseringen väl tog fart höll den en hög hastighet. Under 1850-talet utgjorde 

andelen boende i tätorter endast 10 procent av befolkningen, Sverige var då 

fortfarande i allra högsta grad ett landsbygdssamhälle. Fram till 1920-talet 

tredubblades sedan Sveriges befolkning och städerna blev knutpunkter för handel, 

kommunikation, produktion och administration.
34

 Som ett exempel på barnens 

situation i städerna vid början av 1900-talet kan Stockholms situation nämnas. Staden 

hade då omkring 300 000 invånare varav 30 000 var barn under sju år och ungefär lika 

många var skolbarn. Barnomsorg och fritidshem fanns knappast, i alla fall inte i någon 

större utsträckning. Föräldrar tvingades istället ofta att lämna sina barn utan tillsyn då 

de arbetade. För de välbärgades barn såg situationen emellertid helt annorlunda ut. De 

hade ofta jungfrur och inte sällan en guvernant eller informator som stod för 

undervisningen i hemmet. Även om den materiella och ekonomiska situationen var 

tryggad för välbärgade barn präglades deras barndom ofta av sträng disciplin i 

kombination med hård bevakning och begränsad frihet. Samhällets olika klasser var 

åtskilda och de välbemedlades barn hade sällan någon kontakt med fattiga barn.
35

 Runt 

sekelskiftet 1900 bestod ofta ett hushåll av 5-6 personer, familjerna var i regel större 

på landsbygden. Skillnaden i familjernas storlek mellan stad och landsbygd försvann 

omkring 1950. Enligt Hedenborg och Kvarnström var den svenska kärnfamiljen, det 

vill säga en familj bestående av föräldrar och 1-2 barn snarare ett familjeideal än en 

verklighet i ett mer modernt Sverige.
36

  

 

Sverige var fram till början av 1930-talet ett utvandringsland, det vill säga att fler 

personer emigrerade än immigrerade. Det har skett tre stora emigrationsvågar i Sverige 

före första världskriget. Den första inträffade 1862-1872 då mer än 100 000 svenskar 

utvandrade till USA. I samband med en lågkonjunktur inom industrin och jordbruket 

skedde den andra stora emigrationsvågen 1879-1893 då drygt en halv miljon svenskar 

utvandrade. Den tredje och sista stora vågen av utvandring skedde mellan 1901-1913, 

då drygt 250 000 svenskar emigrerade.
37

 Emigrationen var ett resultat av en kraftigt 

ökande befolkning och landsbygdens oförmåga att försörja den växande befolkningen. 

Även om det skedde en omställning inom näringslivet växte inte denna tillräckligt fort 

för att kunna erbjuda de växande kullarna arbete inom industrin. Utvandring blev för 

många människor det enda alternativet i hopp om en bättre utkomst. Främst 

utvandrade människor till Nordamerika, kring 1910 bodde ungefär var femte svensk i 

USA, de flesta blev så kallade nybyggare eller bosatte sig i städerna, i synnerhet 

Chicago. Emigrationen innebar att gårdarna familjerna lämnade efter sig ödelades, 
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dessa ödegårdar finns det gått om i Sverige, inte minst i Småland.
38

 Som anledning till 

emigration blir det också aktuellt att tala om de så kallade push- och pull-effekterna. 

En push-effekt är de rådande förhållandena som många gånger gjorde det omöjligt för 

en familj eller individ att stanna kvar i Sverige. Detta kunde exempelvis bero på 

matbrist, arbetsbrist eller religion. Pull-effekterna är istället det som lockade folket att 

emigrera. Som exempel på detta kan de så kallade Amerikabreven nämnas. Detta var 

oftast blev från släktingar som tidigare hade rest och som skrev om de förbättrade 

förhållandena i det nya landet.
39

  

 

En av de mest betydelsefulla förändringar som skett i samhället de senaste 

århundradena är sekulariseringen. Kristendomen gick från att ha varit den enda sanna 

läran till en livsåskådning vid sidan av andra. I Sverige började sekulariseringen 

framförallt under 1800-talet och fortsatte sedan under 1900-talet. Fram till slutet av 

1800-talet var så kallade husförhör vanliga. Husförhören innebar att prästerna samlade 

församlingsborna och kontrollerade deras läskunnighet och kunskaper i katekesen. 

Husförhören upphörde dock i början av 1900-talet. Antalet kyrkliga deltagare började 

successivt avta och en viktig förändring på ett övergripande plan var att symbiosen 

mellan kyrka och stat började luckras upp. Även om sekulariseringen satts igång var 

det en seglivad process. I början av 1900-talet var den kristna religionen fortfarande en 

betydelsefull och stor del av människornas liv.
40

  

2.2 Social förändring  

Under 1800-talet skedde ett avvecklande av det svenska ståndsamhället där adel, 

präster, borgare och bönder hade utgjort de fyra stånden. I det förindustriella Sverige 

(ca 1850) var samhället fortfarande skiktat, nu utgjordes emellertid grupperna av 

aristokratin, medelklass, bondeklass, lantproletariat, soldater, arbetarklassen och de 

fattiga. Aristokratin grundade framförallt sin ställning på jordegendom eller 

ämbetsinnehav. Det kunde också finnas förmögna borgare eller präster. Medelklassen 

utgjordes av en relativt heterogen grupp, dit exempelvis präster med längre grad och 

borgerskapet tillhörde. Bondeklassen omfattade uppemot hälften av befolkningen, det 

var dock en andel som med tiden successivt sjönk. Drängar och pigor tillhörde gårdens 

tjänstehjon och utförde ofta både lantbruksarbete och hushållsarbete. Till gruppen 

lantproletariat hörde torparna som arrenderade mindre jordbruksenheter och hade ett 

torp. Till gruppen hörde också statarna som till stor del började ersätta torparna, 

drängarna och pigorna på gårdarna. Till det mest proletariserade jordbrukets under-

klass hörde backstugusittarna som bodde i små, eländiga stugor på jordägarens mark 

utan att kunna arrendera jord eller ta tjänst. De som skulle kunna anses motsvara en 

arbetarklass var främst de som var knutna till stadshantverk eller grovarbete. De 

utgjorde emellertid en liten grupp. Längst ner på den sociala hierarkin stod fattighjon 

och tiggare. Klasstrukturerna under industrialismen genomgick också förändringar. En 

ny överklass bildades genom att det gamla aristokratiska ledet sammansmälte med 

storföretagare och bildade en borgarklass. Denna borgarklass utgjorde emellertid 

motsvarigheten av en överklass. Industrialiseringsprocessen ledde också till 
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framväxten av nya mellanskikt, den så kallade medelklassen. Medelklassen utgjordes 

av mindre och medelstora företagare inom exempelvis handel och industri. Till 

gruppen medelklass räknades också bönderna som började framstå mer och mer som 

ett små borgerskap. 1911 infördes en indelning i tre socialgrupper: I överklassen som 

utgjordes av borgarna samt de relativt få akademiskt utbildade, II medelklassen och III 

underklassen. Landsbygdens olika underklasser smälte ihop alltmer och så småningom 

försvann torparna helt som kategori. Den mest betydelsefulla sociala förändringen 

under industrialismen var arbetarklassens framväxt. Denna grupp hade ofta en 

bakgrund inom bondeklassen eller proletariatet och sålde sin arbetskraft, inom 

framförallt industrierna, för överlevnad. Ansvaret för gamla, sjuka och fattiga hade i 

första hand anhöriga och husbönder. Det var endast då det inte fanns några enskilda 

vårdnadshavare som fattigvårdsplikten föll på socknarna. Det var först i och med 1847 

års fattigvårdsförordning som varje socken ålades att ha hand om omsorgen för de 

fattiga.
41

 Socknarna tillhandahöll så kallade fattighus där de utsatta grupperna inhystes. 

Levnadsförhållandena i dessa fattighus var minst sagt miserabla. Perioden 1870-1914 

kan ses som en tid då ett samarbete mellan det allmänna och det enskilda utgjorde 

hjälpen för de utsatta. De filantropiska insatserna var betydelsefulla och dessa i 

kombination med staten utgjorde vad som brukar benämnas socialhjälpstaten. 

Filantropins utveckling gick från det traditionellt kravlösa välgörenhetens gåvor till 

den vetenskapliga filantropin som syftade till att ge hjälp till självhjälp. Utvecklingen 

gick emellertid i riktning mot ett större ansvarstagande av staten.
42

 I och med 1918 års 

fattigvårdslag blev kommunerna skyldiga att tillhandahålla fattigvården. Då försvann 

fattigstugan och istället tillkom ålderdomshemmen som i praktiken hade ett tämligen 

blandat klientel.
43

        

 

I samband med att industrin växte fram förändrades också den sociala bilden vilket 

skulle leda till en ideologisk omvälvning. I och med det nya samhället uppkom 

grupper som hamnade utanför stånden, till exempel de nya industriägarna samt även 

en stor klass industriarbetare. Detta ledde till att ståndsriksdagen upplöste sig själv och 

istället infördes en tvåkammarriksdag 1866. Valbarheten in i riksdagen var dock liten, 

knappt 0,2 procent av befolkningen hade rösträtt.
44

1889 bildades så det första moderna 

partiet i Sverige: det socialdemokratiska arbetarpartiet. Den viktigaste frågan gällde 

moderniseringen av rösträtten. Detta ledde fram till 1909 års rösträttsreform (som 

trädde i kraft vid 1911 års val) som innebar allmän rösträtt för män.
45

 Detta innebar en 

dramatisk utvidgning av rösträtten, dock kvarstod fortfarande halva befolkningen, 

nämligen kvinnorna. Även om inte demokratiseringsidéerna blev genomförda fullt ut 

skedde en brytpunkt på det ideologiska planet. Ytterligare ett steg mot en 

parlamentarisk utveckling var riksdagsvalet 1917 då den första regeringen med politisk 

majoritet i både första och andra kammaren tillträdde. Detta innebar att den hade 
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riksdagens förtroende och valplattformen bestod framförallt i frågan om en utökad 

rösträtt. 1921 infördes allmän och lika rösträtt för alla oavsett klass eller kön. Detta 

innebar att kvinnorna nu blev fullvärdiga medborgare i Sverige.
46

 Som en del av det 

nya moderna och demokratiska Sverige växte också folkrörelser fram under slutet av 

1800-talet. Några exempel på folkrörelser är väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och 

arbetarrörelsen. En folkrörelse syftar till någon form av samhällsförändring och var 

öppna för alla. Som en förklaring till folkrörelsernas enorma genomslagskraft har 

angetts det mer industrialiserade och urbaniserade samhället som lett till en avsaknad 

av den gamla bondegemenskapen. Folkrörelserna blev således ett sätt att ersätta 

tidigare sociala relationer. En av de största folkrörelserna i Sverige var 

nykterhetsrörelsen, en organisation som till stora delar speglade den rådande synen på 

alkohol i samhället. Alkohol sågs som ett stort socialt problem som utgjorde ett hot 

mot folkhälsan, nationen och arbetsproduktionen.
47

 I nykterhetsrörelsen samlades 

framförallt de skötsamma medborgarna. Oftast var det kvinnor som fick lida för 

männens supande och slösaktiga levnadssätt. Nykterhetsrörelsen var oftast lokalt 

organiserade, och bland de viktigaste organisationerna hör Godtemplarorden (IOGT).
48

 

Det predikades först för ett måttfullt drickande men under den senare delen av 1800-

talet övergick emellertid synen på alkohol till ett totalt avståndstagande och helnyktra 

organisationer, som IOGT, bildades utifrån bland annat amerikanska förebilder. 

Överlag blev skötsamhet ett ideal och bekämpandet av alkohol ett medel att uppnå 

detta.
49

  

 

Under perioden 1850-2000 var Sverige ett land i utveckling, såväl ideologiskt som 

produktionsmässigt och var därför i behov av ett utbildat folk. Detta aktualiserade 

utbildningsfrågan som gällde om det skulle vara hemmet eller staten som skulle stå för 

fostran och utbildning av folket. Folkskolans grundande 1842 innebar att kravet på 

ökad kunskap nu ställdes på samtliga medborgare och staten tog på så vis på sig 

ansvaret att ge alla medborgare uppfostran och utbildning. Folkskolans grundande 

innebar emellertid föga en likvärdig utbildning för alla barn. Under folkskolans första 

hundra år fanns det parallellskolesystem där läroverken och flickskolor utgjorde 

motsvarigheten till folkskolan för medelklassens barn. Parallellskolesystemet började 

avvecklas runt sekelskiftet 1900 med syfte att bekämpa samhällsklassernas uppdelning 

i skolan som ansågs leda till ytterligare sociala klyftor. Det var emellertid en 

långdragen process.
50

 Det debatterades redan i början av 1900-talet huruvida 

folkskolans undervisning var gammalmodig, grundad på fosterländska och kristliga 

värderingar. I 1919 års undervisningsplan angavs medborgarfostran som ledstjärna i 

klassrummet.
51

 Men man ville fortfarande att barnen skulle hylla sitt ursprung, 

fosterlandet och hembygden. Modersmålsundervisning och hembygdsundervisning var 

betydande ämnen på folkskolans schema under början av 1900-talet. Den tidigare 
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”utantill-läsningen” och katekesens bokstaveringsstudier försvann emellertid helt i och 

med 1919 års undervisningsplan.
52

  

2.3 Barnens situation i samhället 

Sveriges åldersstruktur har förskjutits från ett barnsamhälle till ett samhälle där de 

äldre har blivit allt fler. Det föds alltså mindre barn och ett sätt att förklara detta är att i 

det moderna industrialiserade samhället behövs inte barnen som arbetskraft på samma 

sätt. Familjens roll har också förändrats. I det traditionella agrara samhället sågs 

familjen som en slags produktionsenhet där en man, kvinna och barn utgjorde 

nödvändiga beståndsdelar. Men i ett industrialiserat samhälle, som bygger på 

lönearbete, fick familjen snarare en roll som en konsumtionsenhet. Idealet var den 

borgerliga familjen i vilken mannen var ensam försörjare och kvinnans givna plats var 

i hemmet. Men detta var en slags idealsituation och långt ifrån verklighet för alla 

familjer. I de flesta familjer gick barnen i skola och då kunde således båda föräldrarna 

arbeta.
53

 Det finns en tendens att förenkla beskrivningen av barns situation förr i tiden. 

Bondesamhällets stabila hemförhållanden målas upp genom en allt för idyllisk bild, 

samtidigt som de många barn som levde i städerna, ofta under miserabla 

levnadsförhållanden, ofta glöms bort. Den höga barnadödligheten under början av 

förra seklet kan ses som en indikator på barnets utsatta miljö. Många barn var också 

föräldralösa och det var inte ovanligt att dessa barn tvingades vandra omkring och 

tigga. Ett tecken på modernisering, som kan tolkas som en brytpunkt i barns historia 

och förbättrande av barns levnadsförhållanden, är införandet av barnbidraget 1937. 

Barnbidraget var först behovsprövat men blev sedan allmänna 1948. Från 

brytningstiden har ett slags allmänt välstånd ökat. Barnomsorgens utbyggnad inte 

minst har underlättat för båda föräldrars förvärvsarbete. Successivt har också 

arbetstiden minskat, vilket har (åtminstone teoretiskt) gett föräldrar mer tid över åt sina 

barn.
54

 Barndomen var kort och redan i tioårsåldern tvingades många barn börja 

förvärvsarbeta. Barnarbete har historiskt sett varit en vanlig företeelse. Barnarbete 

förekom som ett naturligt inslag i bondesamhället eftersom alla förväntades hjälpa till 

på gården. När sedan industrisamhället växte fram blev det självklart att barnen också 

skulle arbeta inom industrin.
55

 Barnarbete gick emellertid i konflikt med folkskolans 

utbildningspolitiska mål 1842. Hur barn fick arbeta reglerades under slutet av 1800-

talet men fortsatte ändå under en lång tid. I Sverige infördes en lag 1912 som stadgade 

att en pojke måste ha fyllt tretton och en flicka fjorton år innan de hade rätt att 

anställas. Men det var till exempel vanligt att se barn arbeta som springpojkar ända 

fram till slutet av 1940-talet. Först i och med 1977 års arbetsmiljölag fastställs att barn 

under 16 års ålder som inte fullgjort skolplikt, inte fick anställas.
56

 Den främsta 

förklaringen till att avverkningen av barnarbete var en långsam process var att 

barnarbete ofta var en mycket viktig inkomstkälla för familjerna och också lönsamt för 

arbetsgivarna.
57

 Kring sekelskiftet 1900 började barndomen ses som en åtskild och 
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unik period i livet. Hemmet, familjen och landsbygden stod som grunden för det goda. 

Lek och lärande var viktiga beståndsdelar i barndomen, och skulle givetvis ske under 

tillsyn av den vuxne. Barnets beroende och behov av den vuxne var centralt. I kontrast 

till den goda barndomen fanns de så kallade vanartade barnen. Dessa barn 

kännetecknades av att de levde på gatan, misskötte skolan och ägnade sig åt 

kostsamma nöjen. De arbetade ofta och tjänade egna pengar, vilket ansågs innebära en 

farlig frihet då beroende förhållandet till den vuxne på så vis bröts. Den dåliga 

barndomen ansågs vara en konsekvens av att samhället hade förändrats – 

urbaniseringen, industrier, fabriker och storstadsliv var inte förenligt med den sunda, 

goda barndomen miljön som landsbygden hade att erbjuda.
58

 Den dåliga barndomen 

var också ett hot mot samhällsandan. Det stora utbytet av nöjen i form av biografer, 

caféer och nöjesfält ansågs öka barnets njutningslystnad och gjorde barnen lata och 

ovilliga att arbeta.
59

 Ellen Key förutspådde att 1900-talet skulle bli barnets sekel. 

Genom att det svenska folkhemmet växte fram, skedde också förändringar i barnets 

sociala och ekonomiska situation. Barns levnadsförhållanden har stadigt förbättrats 

och samhället har samtidigt haft en inställning att ge alla barn en tryggad uppväxt och 

rätt till utbildning. Förbättrandet av barnens villkor har dock främst skett först efter 

andra världskrigets slut, då grunden för välfärdsamhället tog fart.
60

  

  

2.4 Astrid Lindgren och barnboken  

Astrid Lindgren är förmodligen Sveriges mest betydande barnboksförfattare och 

hennes böcker har blivit översatta till mer än 80 olika språk. Lindgren föddes den 14 

november 1907 och hette då Ericsson. Lindgren blev filosofie hedersdoktor i 

Linköping 1973, i Leicester (Storbritannien) 1978 och i Warszawa 1989 och har 

utöver detta också tilldelats en rad utmärkelser. Lindgren växte upp på gården Näs i 

närheten av Vimmerby i Småland, vilket också utgör miljön för flertalet av hennes 

romaner. Hon debuterade 1944 med Britt-Mari lättar sitt hjärta och året därpå kom 

hennes mest banbrytande verk: Pippi Långstrump. Lindgren skrev inom många genrer, 

bland annat om idylliska berättelser om livet på landet som till exempel Alla vi barn i 

Bullerbyn från 1946. Lindgren kan ses både som en förnyare (t.ex. med Pippi) och en 

traditionalist. I till exempel Emil i Lönneberga (första boken 1963) återger hon en 

folklivsskildring kring en buspojkes hyss. Familjeberättelsen om den modiga 

Madicken (1960) är ytterligare ett exempel på Lindgrens bredd som författare. Den 

skildrande miljön i Lindgrens böcker inspireras framförallt från den småländska 

landsbygden, men också från Stockholm där hon bodde från och med 1920-talet. I sina 

böcker skildrar hon det trygga lekande barnet som tar en risk, och på så vis kantas 

idyllen av hot och faror.
61
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Enligt professorn och litteraturvetaren Lena Kåreland speglas barns förändrade villkor 

och levnadsförhållanden i barnboken. Hon tar upp Lindgrens bok Emil i Lönneberga 

som ett exempel på en idyllisk skildring av miljön. Den moderna barnbokens 

genombrott brukar förläggas till år 1945, då bland annat Lindgrens Pippi Långstrump 

publicerades. Efter andra världskriget följde en högkonjunktur, vilken till stora delar 

gynnade barnboksutgivningen och produktionen av barnböcker ökade med drygt 40 

procent. Detta kan enligt Kåreland tolkas som ett tecken på barnens ökade roll och 

betydelse i samhället.
62

 Traditionellt sett har barnboken främst betraktats som ett 

pedagogiskt hjälpmedel i uppfostran och förmedlandet av moraliska medborgare. 

Kåreland menar dock att den moderna barnboken har frigjort sig från sin status som 

didaktiskt verktyg och nu i större utsträckning blivit litteratur som också bedöms och 

diskuteras utifrån kriterier för litteratur, det vill säga utifrån såväl estetiska som 

konstnärliga aspekter. De böcker som publicerades under efterkrigstiden ansågs 

medföra en nyorientering i språk och stil, med och i ämnesval och attityder till barnet. 

Genom en utveckling i pedagogik och psykologi har utvecklingen gått mot en 

antiauktoritär inställning gällande barnuppfostran (vilket Pippi kan ses som en symbol 

för: det nya, fria barnet). Med Pippi Långstrumps intåg uppträder ett nytt 

barnbokskoncept som är byggt på modernismen och ett intresse för individen. Men 

den traditionella bilden av en idyllisk, harmonisk värld lever dock länge kvar i 

barnboken.
63

  

Den moderna barnboken kan i mångt och mycket ses som en spegel av de sociala 

förändringarna som har skett i samhället. Astrid Lindgren kan betraktas som en 

modern barnboksförfattarinna som ofta lät sina böcker utspelas i en historisk, idyllisk 

miljö samtidigt som moderna ideal förmedlas.
64

 Enligt Kåreland kan Pippis popularitet 

förklaras med att ”den starka flickan förkroppsligar barnets maktdrömmar”
65

 och Pippi 

står således över de vuxnas kvar vilket är karaktäristiskt för det moderna barnet. 

Lindgren tog en tydlig ställning för den nya pedagogiken som utgick från barnets 

perspektiv. Detta är, enligt historikerprofessorn Björn Horgby, ett av de tydligaste 

exemplen på hur Lindgren ställde sig på ”de modernas” sida. Men Lindgrens val av 

olika litterära tekniker visar att hon ibland pendlade i uppfattningen om det moderna. 

Lindgren idylliserade det förflutna och målade upp det som problemfritt. Detta 

utgjorde en tydlig kontrast till samtidens hotbilder som på detta sätt problematiserades. 

Lindgren använde sig också av en naturalistisk framställningsform när hon lyfte fram 

problem i det förflutna, till exempel i hennes beskrivning av fattigstugan. Detta bidrog 

istället till att samtiden framsteg framträdde i ett nytt ljus. Idylliseringen är ändå det 

mest dominerande perspektivet. Enligt Horgby kunde Lindgren använda detta för att 

visa det förindustriella jordbrukets lilla liv i Katthult, Vimmerby under det sena 1800-

talet och tidiga 1900-talet.
66

 Det idylliska var utmärkande för det sena 1800-talet och 

det tidiga 1900-talets realistiska berättelser som i stort sett uteslutande handlade om 
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överklassens barn. Stilbildande för dessa böcker i Sverige var Amy Palms Barnen på 

Brody 1897. Lite senare blev så kallade ”rackarungar” ett populärt inslag i berättandet. 

Ett exempel på dessa är Anderssonskans Kalle 1901 av Emil Norlander. Modernare 

varianter med samma tema finns hos Lindgren med exempelvis Emil i Lönneberga och 

Madicken. I dessa böcker används humorn för att ifrågasätta och revoltera mot 

auktoriteter av olika slag. Parallellt med synen på den goda barndomen och idyllen på 

landet, härskade också barnkammaridyllen i den realistiska barnlitteraturen. 

Författarna ville inte att barnen skulle behöva läsa om lidande och problem. 

Verkligheten för flertalet av barnen skiljde sig dock från böckernas lekande idyll. Om 

fattigdom togs upp som ett tema i böckerna var det endast i ett moraliskt syfte, att få 

borgerliga läsare att känna tacksamhet för sin lott i livet. Under 1900-talet utvecklades 

barnlitteraturen och gick mot en alltmer samhällskritisk realism. Samhällets ökade 

sekularisering innebar också att det tidigare så viktiga kristna budskapet i 

barnlitteraturen nu kraftigt tonades ner. Barnböcker med ett historiskt tema har alltid 

varit populära. Förr låg historiska skildringar ofta nära äventyrsberättelsen men den 

moderna historiska barnbokens berättelser har ofta en mer dokumenterande karaktär.
67

  

 

3 Undersökning 

Jag har valt att studera böckerna om Emil och Madicken. Böckerna om Emil utspelar 

sig på landsbygden under sent 1800-tal fram till början av 1900-talet i Sverige och 

böckerna om Madicken utspelar sig i utkanten av en stad under 1910-talet. Böckernas 

miljö ger en inblick i vardagslivet, livsvillkoren och de sociala förhållandena för 

människorna under den tid då böckerna utspelar sig. Jag har valt att göra en tematisk 

granskning av böckernas innehåll för att skapa en uppfattning om tiden som böckerna 

skildrar. Till att börja med kommer jag att presentera en övergripande miljöskildring 

där de yttre levnadsförhållandena i böckerna beskrivs. Vidare tas de sociala aspekterna 

upp där framförallt de inre förhållandena är i fokus. Till sist granskas barnens situation 

samt utbildning och skola. Böckerna om Emil och Madicken ställs i förhållande till 

varandra för en mer komparativ analys då jag studerar såväl likheter som skillnader i 

böckerna. Min utgångspunkt är främst att beskriva hur brytpunkten illustreras, vilket 

jag tagit fasta på i min undersökning.   

3.1 Miljöskildring  

Böckerna om Emil i Lönneberga utspelar sig på gården Katthult i Vimmerby socken i 

Småland under sent 1800-tal fram till tidigt 1900-tal. Katthult beskrivs som en liten 

men välmående gård. Det finns ett större bostadshus och en ladugård. På gården finns 

också ett flertal småhus, ett hus för varje syssla: 

 
       Om du någon gång har varit på en sådan gård som Katthult, då vet du hur där ser ut och 

vilket trevligt gytter av hus där är. Man får lust att leka kurragömma så fort man kommer 

dit. I Katthult hade de inte bara stall och lagård och svinhus och hönshus och fårhus utan 

också en massa andra små hus och bodar. Ett rökhus fanns det, där Emils mamma rökte 

sin goda korv, och ett brygghus, där Lina tvättade alla deras smutsiga kläder, och så låg 
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där två andra hur alldeles intill varann. I det ena hade de vedboden och snickarboden och 

i det andra mangelboden och matboden.
68

  

 

Det som beskrivs är således en typisk lantgård med massa små hus. Utdraget ger en 

bild av hur gården såg ut samt en uppfattning om hur illustrativ berättelsen är. Gården 

ligger en bit utanför byn Vimmerby, och längst med vägen ligger också flera andra 

små gårdar. Bilden som målas upp är således bilden av ett Lantbrukarsverige där flera 

små gårdar ligger utspridda runt omkring en större stad eller by. Det finns flera djur på 

gården: kor, hästar, grisar och höns bland andra. Runt gården finns hagar och åkrar och 

stora skogar samt en liten sjö att fiska och bada i. Det är således en typisk idyllisk 

bondmiljö som beskrivs innan en industrialisering eller modernisering av landsbygden 

skett. Böckerna om Emil kretsar kring Emil som är i sexårsåldern. Emil har också en 

lillasyster, Ida. Emils pappa heter Anton Svensson och mamman Alma Svensson. Det 

är med andra ord en klassisk kärnfamilj som skildras. På gården finns också 

tjänstefolk, drängen Alfred och pigan Lina. En annan karaktär som ibland dyker upp i 

böckerna är Krösa-Maja. Hon hjälper ibland till på gården men mest springer hon runt 

och skvallrar om folket i byn. Krösa-Maja bor i en torparstuga i skogen.  

 

Böckerna om Madicken handlar om familjen Engström. I familjen finns pappa Jonas, 

mamma Kajsa och de två döttrarna Margareta (Madicken) sju år, och Lisabet fem år. I 

sista boken får också familjen tillskott i form av ytterligare en syster, också kallad 

Kajsa. Familjen Engström kan betraktas som en relativt typiskt idealfamilj, som har 

anammat en modernare kultur genom att berättelsen utspelar sig i Junibacken i 

utkanten av en liten stad. Handlingen äger rum runt 1910-talet och bostadshuset är ett 

stort rött hus som ligger nere vid en å. Även i Junibacken finns det ett antal småhus 

som till exempel vedboden, snickarbod, mangelbod och tvättstuga. Det finns också 

ytterligare ett rött hus precis intill, där bor familjen Nilsson betydligt mer trångbott på 

sin lilla gård ”Lugnet”. Till familjen Nilsson hör farbror Nilsson, tant Nilsson och 

deras femtonåriga son Abbe. Familjen Engström har tjänstefolk i form av jungfrun 

Alva som hjälper till med barnpassning och hushållet samt Linus-Ida, en äldre kvinna 

som ibland kommer och assisterar vid tvättning och dylikt. Linus-Ida bor i det minsta 

huset inne i staden.  

3.1.1 Näringsliv  

Familjen i Katthult försörjer sig på jordbruk och hela hushållet deltar i produktionen. 

Till exempel berättas om när Anton, Alfred, Lina och Krösa-Maja slår råg. Såhär 

beskrivs detta:  

 
        Borta på råggärdet gick Emils pappa och Alfred och slog med var sin lie, och bakom dem 

kom Lina och Krösa-Maja och raskade samman rågstråna allteftersom de föll för lien och 

band ihop dem till kärvar. Det var så det gick till förr i tiden.
69

  

 

Utdraget visar alltså att de hjälps åt i arbetet och att arbetet förefaller vara uppdelat så 

att männen slog rågen och kvinnorna samlade upp den. Emil och Ida fick då gå med 
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skördekaffet till arbetarna, något som texten menar att alla ”smålandsungar” gjorde vid 

denna tid: 

 
        Ljuvliga budbärare var de i sanning, smålandsungarna, där de kom med sina kaffekorgar, 

vandrande genom hagar och över ängar sina slingrande stigar som alla slutade vid någon 

liten mager åkerlapp så full med stenrösen att man kunde gråta åt det.
70

  

 

Barnen hjälper alltså också till i arbetet genom att förse arbetarna med kaffe. Av citatet 

får läsaren också en bild över hur jordbrukslandskapet såg ut i Småland, en torftig jord 

samt att avståndet från gården ofta var långt. Redskap som användes var framförallt 

plog och ett dragdjur, följande citat illustrerar hur plöjningen kunde gå till: 

 
        Alfred gick bakom oxarna i strilregnet och plöjde de steniga åkerlapparna, och efter 

honom i plogfåran travade Emil. Han hjälpte Alfred att hojta åt oxarna som var så tröga 

och omöjliga och inte alls förstod vad plöjning skulle vara bra för.
71

  

 

Att plöja förefaller vara ett hårt arbete, inte minst för oxarna. Emil hjälper även här till 

i arbetet. Några moderniteter i form av exempelvis traktorer verkar inte finnas på 

gården Katthult vid den här tiden utan gården plöjdes av mans (och ox)-kraft. Till 

vardagslivet hör sysslor på gården och var och en har sin givna syssla. Om kvällarna 

drar sig familjen inomhus:  

 
      De satt i köket en kväll, alla i Katthult, och pysslade var och en med sitt. Emils mamma 

trampade spinnrocken, Emils pappa lagade skor, Lina kardade ull, Alfred och Emil täljde 

räfsepinnar och lilla Ida envisades att prova en rolig fingerlek på Lina…
72

  

 

Detta utdrag illustrerar de olika sysslorna varje familjemedlem hade som ett bidrag till 

familjeproduktionen. Alla, förutom lilla Ida som är för liten, hjälpte till på sitt sätt. I 

Madicken-böckerna och Familjen Engström är det enbart pappa Jonas som 

förvärvsarbetar. Han arbetar som redaktör på en tidning, ett högt ansett arbete som 

förefaller ge en god avkastning. Jonas är dock mån om att hans tidning ska göra nytta 

och verkar snarare se avkastningen som en sekundär biprodukt: ”jag går nu till min 

tidning och kämpar vidare för frihet och sanning och rättvisa åt alla människor. Samt 

ett litet lagom levebröd åt mej själv.”
73

 Eftersom berättelsen främst kretsar kring 

Madicken, och Madicken till största del befinner sig på Junibacken, är det framförallt 

livet i hemmet man får läsa om. Mamman, Alva och till viss mån Linus-Ida har fullt 

upp med att hålla huset rent, och passa barnen. Livet vore lugnt för systrarna, om inte 

Madicken fått sina infall och skapat lite spänning i den annars så idylliska vardagen. 

Förutom städning, matlagning, tvätt och andra dylika hemsysslor sker nämligen inte så 

mycket i Junibacken. Barnen leker och Madicken går ibland i skolan men de förväntas 

inte hjälpa till med något arbete hemma. Hos familjen Nilsson däremot är situationen 

snarare den motsatta. Herr Nilsson är lat, oansvarig, framförallt till följd av sina 
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alkoholvanor. Familjeförsörjningen ligger på Abbe, som bakar kringlor, och fru 

Nilsson som säljer kringlorna på torget i staden. En bit längst med ån ligger 

Apelkullens gård. Livet på landet beskrivs som en nöjsam kontrast till Junibacken: 

”’Å, vad ni har roligt i Apelkullen’ säjer Lisabet om igen. ’Åker hölass och mjölkar 

kossor, och här går Madicken och jag och bara mjölkar igelkottar.’”.
74

 Familjen i 

Apelkullen beskrivs som tystlåtna men givmilda och goda människor. Miljön på landet 

beskrivs som lugn och fridsam, pappa Jonas tycker att det är bra om barnen får en 

omväxlande, lantlig miljö.   

3.1.2 Religion  

Kristendomen är en stor del av Katthultarnas liv. Emils pappa är kyrkovärd och det är 

viktigt för familjen att visa sig hederliga inför kyrkan. Vi ett tillfälle grävde till och 

med Emils mamma ner en trägubbe Emil har täljt för att hon ansåg att den var för lik 

prosten: ”Man kan inte visa prosten på det sättet”
75

 sade hon. Emils mamma och pappa 

far till kyrkan varje söndag. Efter kyrkan följs kyrkokaffe, något som ofta bjuds i 

Katthult. Ett inslag i böckerna är husförhören som prästen höll. I boken står:  

 
        Husförhör, det vet du väl inget om, kan jag tro, men det var så på den tiden att folk måste 

kunna någotsånär vad som stod i bibliska historien och katekesen och därför skulle 

prästen då och då hålla förhör och ta reda på hur mycket de kunde och visste, inte bara 

barnen minsann, som man brukar plåga med förhör, utan alla i socken, både stora och 

små.
76

 

 

Genom utdraget får läsaren veta att husförhör hölls, samt att de innebar att prästen 

kontrollerade hur mycket befolkningen kunde om innehållet i bibeln och katekesen. I 

böckerna om Madicken har också religionen en framträdande roll, såväl kvalitativt 

som kvantitativt. De går i kyrkan, ber aftonbön och många av Madickens och Lisabets 

lekar är inspirerade av berättelser ur bibeln, till exempel Moses i vassen, Adam och 

Eva i lustträdgården och Josef som säljs som slav av sina bröder. Om man svär hamnar 

man i helvetet, säger Linus-Ida och detta tror både Madicken och Elisabet på. När den 

fattiga Mia blir arg och kallar Madicken ”jävelunge”
77

 blir Madicken upprörd över att 

hon tror att Mia nu inte kommer komma till himlen. Mamma Kajsa blir emellertid 

upprörd att Linus-Ida påstår att det finns ett helvete och försäkrar Madicken och 

Lisabet att det inte är sant. Kvantitativt är religionen påtaglig i boken, genomgående 

omnämns Gud i någon form. Den som framförallt är en förmedlare av det kristna 

budskapet är Linus-Ida. Hon sjunger ofta för Madicken och Lisabet, låtar med ett 

kristet tema som exempelvis ”Jesu järnväg till himmelen”. Förutom att man inte ska 

svära och vara snäll mot djur (” – Vet inte Lisabet att Guds änglar gråter, så det 

skvalar, när barn är elaka mot djur?”
78

) finns religionen främst med som en inspiration 

till lek och sång samt som ett ämne i skolan. I och med industrialiseringen följde också 

en sekularisering i samhället. Religionen minskade i betydelse i människornas liv. 
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Detta är inte något som verkar ha slagit igenom ännu i böckerna om Emil och 

Madicken.       

3.1.3 Emigration  

Det är i mångt och mycket ett stillsamt, men trots det, arbetsamt liv som beskrivs på 

gården Katthult. Lugnet bryts endast av Emils ihärdiga busstreck, eller ”hyss”. Emils 

pappa är framförallt den som reagerar negativt på Emils påhitt, medan Emils mamma 

snarare ser till Emils goda hjärta: ”Emil är en rar liten gosse”
79

. Lönnebergaborna 

däremot tyckte synd om katthultarna och samlade därför ihop pengar för att de skulle 

kunna skicka Emil till Amerika. Emils mamma blir arg över detta och vägrar ta emot 

pengarna. Pigan Lina har sitt eget sätt att se på saken: ”Vi får ju tänka lite på 

amerikanarna också. Di har då inget ont gjort oss, så varför ska vi dyvla på dom 

Emil?”
80

. Emils mammas reaktion på Lönnebergabornas initiativ är förmodligen den 

mest naturliga och tillika troliga. Även om många emigrerade till Amerika vid denna 

tid var det inte brukligt att skicka iväg sexåriga busfrön. Att många valde att emigrera 

framkommer dock i böckerna genom de många auktioner som sägs äga rum till följd 

av folk som väljer att pröva lyckan i väst:  

 
        Backhorvafolket ville sälja undan allt vad de ägde och hade, för de skulle flytta till 

Amerika, som så många gjorde på den tiden, och dit kunde de inte dra med sig kökssoffor 

och stekpannor och kor och grisar och höns, och därför skulle det nu bli auktion…
81

  

 

Utdraget skildrar en familj som valt att sälja allt de ägde och emigrera till Amerika. 

Detta var ett relativt vanligt inslag på landsbygden vid denna tid, och många gårdar 

ödelades som ett resultat av detta. Anledningen till att folket på Backhorva skulle 

emigrera var för att gårdens äldste son redan hade emigrerat och skickat hem ett 

”Amerikabrev”
82

. Emigrationen till Amerika omnämns också i böckerna om 

Madicken. I detta fall är det Linus-Idas två döttrar som har flyttat till Amerika, 

närmare bestämt Chicago:  

 
       Sedan tittar de på fotografierna av Ester och Rut. Det är Linus-Idas flickor. Fotografierna 

har kommit från Amerika. Det är där som Rut och Ester bor. De är fina damer och har de 

vackraste blommiga klänningar och håret uppsatt i ett fågelbo på huvudet. Nu står deras 

fotografi här på Linus-Idas byrå, men i själva verket är de i Chicago och kommer aldrig 

mera hem.
83

  

 

Precis som i Emil-böckerna har här barnen flyttat från sina föräldrar till Amerika, och 

uppenbarligen skickat hem fotografierna från Amerika. Texten skapar en uppfattning 

om att döttrarna hade det mycket bra ställt i Amerika, genom att de omnämns som fina 

damer med vackra kläder. De var bosatta i Chicago, en vanlig emigrationsort för 

svenskar. Att emigration finns med som ett tema i båda berättelserna och att den hos 

Emil förefaller vara pågående men hos Madicken verkar tillhöra ett inte alltför 

                                                 
79

 Emil 2, s. 5   
80

 Emil 2, s. 5-6 
81

 Emil 3, s. 11 
82

 Emil 3, s. 41 
83

 Madicken 1, s. 85 



31 

 

avlägset förflutet stämmer väl överrens med hur emigrationen såg ut i brytpunkten 

mellan bonde- och industrisamhälle.   

3.1.4 Tidsmarkörer 

Böckerna om Emil behandlar en lantlig miljö och häst och vagn är det enda 

transportsmedlet som nämns. I böckerna om Madicken, som ska utspela sig drygt ett 

decennium senare samt i en mer stadsmiljö noteras en del förändringar. Visserligen 

åker de huvudsakligen med häst och vagn, men bilar finns. Ett vanligt transportmedel 

är också tåget. Flygmaskiner nämns och vid ett tillfälle får också staden besök av en 

pilot och hans flygmaskin. Kring denna blir det stor uppståndelse och hela staden vill 

ut och se:  

 
       Och de står där på ängen och ser hur flygaren gör looping högst uppe i det blå. Nånting så 

fantastiskt har Madicken och Lisabet aldrig sett. … Sen landar flygaren, och alla rusar 

fram för att få se den märkvärdiga maskinen på nära håll. Ingen tittar nogare än Abbe, 

och han klappar flygmaskinen som om det vore en häst.
84

 

 

Beundran över en nymodernitet som flygmaskinen är påtaglig i utdraget. Det är bara 

gamla Linus-Ida som uttrycker sin skepticism gentemot nymodigheterna: ”Jag sär, jag 

sär, hellre får di skära mej i små fliser än jag ger mej opp i lufta och gör 

kullerbytter.”
85

 Flygmaskinen är ingenting som hör till vardagen i Madicken-böckerna, 

det gör däremot telefonen. De har till exempel en i Junibacken, vilken Madickens 

mamma ofta använder för att ringa in till exempelvis doktor Berglund i staden. Inne 

hos familjen Nilsson finns det också en grammofon, som herr Nilsson ofta spelar på:  

 
      Mamma vet inte hon! Hon vet inte, vad de har inne hos Nilssons. Något märkvärdigt … 

en grammofon! Med en stor, stor tratt. Farbror Nilsson spelar ’Kom, Adolfina’ på 

grammofonen varje dag och dansar med tant Nilsson. Det raspar och skräller och väser en 

hel del, men man hör i alla fall, att det är ’Adolfina’. Som kommer ut ur tratten.
86

 

 

Madicken upplever grammofonen som märkvärdig vilket måste innebära att den hör 

till ovanligheterna. Av citatet framkommer också att ljudkvalitén förmodligen inte var 

den bästa. Emil-böckerna beskriver genomgående den lantliga, relativt statiska miljön 

och en del av denna landsidyll upprätthålls genom att det just är de traditionella 

redskapen, kläderna, maten och så vidare som förekommer i böckerna. I Emil-

böckerna äter de palt och går i galoscher, i Madicken-böckerna äter de, i alla fall vid 

ett tillfälle, pasta: ”När de inte orkar leka mer, får de köttbullar och makaroner på 

verandan och saftkräm till efterrätt.”
87

 Madicken får också nya röda sandaler som är 

”så onaturligt fina”
88

. Linus-Ida står som vanligt för skepticismen, och uttrycker: 

”Skandaler och nymodigheter! Jag sär, jag sär, såna hade vi inte när jag var barn, men 

friska och starka som oxar, det blev vi i alla fall.”
89

 Linus-Ida kan ses som 

representativ för den äldre generationens misstro gentemot nymodigheterna. Att 
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placera in böckerna om Emil och Madicken i någon slags exakt historisk tid blir ibland 

problematisk. Madicken-böckerna utspelar sig under början av första världskriget, men 

kriget påverkar inte livet i Junibacken:  

 
    På det stora slagbordet där nere trängs nu julskinkan och pressyltan och revbensspjället 

med leverpastejen och sillsalladen och köttbullarna … Det där kriget, som håller på 

någonstans ute i världen och som Madicken berättar om för Lisabet om kvällarna, det 

märker man än så länge inte något av i Junibacken…
90

 

 

Mat verkar det finnas i överflöd, i alla fall kring julen, på Junibacken. I citatet 

omnämns också kriget, som ”håller på någonstans ute i världen” men alltså inte berör 

Sverige. Att det står ”än så länge” ger dock en indikation på att man snart kommer få 

känningar av kriget även på Junibacken. Kriget måste således bara vara i sin början 

och har ännu inte brutit ut till något världskrig.  

 

I böckerna om Madicken har Linus-Idas döttrar emigrerat, men de talar inte längre om 

någon aktiv emigrering förmodligen för att det är ett pågående krig. I Böckerna om 

Emil har också en son emigrerat, men inte minst Backhovraauktionen är ett bevis på 

att folk fortfarande emigrerar och det ses dessutom som en vanlig företeelse. Detta är 

tidsenligt med den sista stora emigrationsvågen och det faktum att många gårdar 

ödelades i inte minst Småland. Backhovragården är helt enkelt ett exempel på en 

ödegård. I Emil-böckerna förekommer husförhör, vilket inte finns i böckerna om 

Madicken trots att kristendomen där förefaller spela stor roll. Detta beror på att 

husförhör försvann i början av 1900-talet, vilket innebär att berättelsen om Emil måste 

utspela sig någon gång kring sekelskiftet. Vid ett tillfälle åker drängen Alfred till 

Hultsfred för att ta delta i en militärövning, det står:  

 
 Emil grät, när Alfred rätt som det var for i väg till Hultsfreds slätt för att exercera 

beväring. Du vet väl inte vad man gör, när man exercerar beväring, men ser du, det 

kallades så förr i tiden, när man lärde sig att bli soldat. Alla drängar i Lönneberga och 

överallt måste exercera beväring och lära sig att bli soldater.
91

 

 

Alfred åker alltså iväg för att exercera beväring, det vill säga fullgöra sina skyldigheter 

gentemot den svenska kronan. Detta verkar placera in Alfred under 1885 års 

försvarsbeslut, som gällde 1885-1901 och innebar att försvaret krävde tjänstgöring 

först 42 och sedan 90 dagar. Efter 1901 avskaffades indelningsverket och istället 

infördes allmän värnplikt.
92

 Husförhören och värnplikten är således två faktorer som 

placerar in böckerna om Emil kring sekelskiftet 1900. Emellertid ska också en komet 

passera jorden vid under Vimmerbymarknad som många är rädda för:  

 
      Det var så nämligen att folk i Småland gick och väntade på en stor komet som skulle 

komma, och nu hade det stått i Vimmerbytidningen att just den 31 oktober skulle 

kometen komma rykande och kanske smälla till jordklotet så att det gick i tusen bitar.
93
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Om denna komet ska ha någon verklighetsförankring kan det inte vara någon annan än 

Halleys komet som passerade jorden 1910.
94

 I samband med att Lönnebergaborna vill 

skicka Emil till Amerika talar Lina om en jordbävning hon har hört talas om i Amerika 

och menar att det vore synd om amerikanarna om de ska behöva utsättas för allt 

elände: ”’Ja, men frun’, sa hon, ’det står ju i Vimmerbytidningen om den förskräckliga 

jordbävningen där borta i Amerikat … Jag menar, det vore för mycke’ om nu till på 

köpet Emil…”
95

 Detta bör vara jordbävningen i San Francisco 1906
96

. Kometen och 

jordbävningen är således två faktorer som gör att tidsplaceringen till sekelskiftet blir 

lite skev. Jag har ändå valt att tidsplacera Emil-böckerna till sekelskiftet eftersom det 

främst är de närliggande företeelser som värnplikt och husförhör som påverkar 

vardagslivet och således skrivs in som en del av miljön, medan de andra snarare är 

uppseendeväckande företeelser som markeras för att de inte är en del av den vanliga 

vardagen.  

3.1.5 Delsammanfattning           

Böckerna om Emil behandlar en lantlig idyllisk miljö med inslag av hårt arbete. Hela 

familjen är verksam i produktionen och alla utför de sina sysslor. Familjen Svensson 

utgör en typisk kärnfamilj med pappa, mamma och två barn. Tjänstefolket på gården 

är knutna till könstypiska sysslor, pigan Lina mjölkar kor och hjälper Emils mamma, 

drängen Alfred plöjer åkrar och hjälper Emils pappa. Emils mamma står för den stora 

matproduktionen på gården och Emils pappa står för affärerna, vilka dock inte blir så 

många eftersom han är en snål smålänning. På gården hjälper också torpakärringen 

Krösa-Maja till ibland. Gården ligger i utkanten av Vimmerby och det enda beskrivna 

transportmedlet är häst och vagn. Några moderniteter är det snålt om, förmodligen som 

en arkaism för att öka den idylliska och romantiserade effekten och bilden av ”livet 

förr”. Kristendomen och kyrkan är en del av vardagslivet. Emils pappa är kyrkvärd 

och svordomar är strängt förbjudna. Husförhörs hålls och prästen respekteras 

högaktligen. Emigration förefaller vara ett naturligt inslag i vardagen och familjen 

Svensson påverkas av detta bland annat genom de många auktioner som hålls runtom i 

socken till följd av att folk flyttar. Att skapa en exakt uppfattning om när böckerna om 

Emil utspelar sig är problematisk främst på grund av att olika faktorer pekar åt lite 

olika årtal. Men av miljön att döma kan trots allt tiden kring sekelskiftet 1900 slås fast 

relativt välgrundat. Allt som allt beskrivs ett lantbrukarliv före en brytpunkt i 

samhället. Böckerna om Madicken utspelar sig under början av första världskriget i 

utkanten av en liten stad. Kriget påverkar emellertid inte levnadsstandarden, även om 

det finns med som ett orosmoment beträffande tryggheten. Böckerna utspelar sig på 

Junibacken hos den välbemedlade familjen Engström med pappa Jonas, mamma Kajsa 

och de två döttrarna Madicken och Lisabet. Det är endast pappan i familjen som 

förvärvsarbetar. Han är redaktör på en tidning och beskrivs som mycket 

samhällsengagerad. Tjänstefolken består av jungfrun Alva och ibland kommer också 
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gamla Linus-Ida och hjälper till med tvätt och städning. Religionen är en stor del av 

Madickens liv, men kommer framförallt i uttryck i hennes lekar. Emigrationen berörs 

också genom Linus-Idas döttrar som tidigare har utvandrat till Chicago. Det förefaller 

dock inte finnas någon aktiv emigrering längre. I böckerna om Madicken uppkommer 

många moderniteter, exempelvis telefonen, grammofonen och flygplan. I böckerna om 

Madicken skildras en annorlunda livssituation än i böckerna om Emil. Det nya, 

moderna samhället börjar ge avtryck i människornas liv och vardag.  

   

Gemensamt för både Madicken-böckerna och Emil-böckerna är den idylliska vardagen 

för protagonisterna. Det är Madicken och Emil som står för konflikten och avvikelsen i 

vardagen i form av deras påhitt. Den historiska tiden används som en miljö för båda 

”rackarungarna” att leva ut deras bus. Det finns egentligen inget uppseendeväckande i 

miljön utan den historiska tid som skildras förefaller vara tämligen tidsenlig. Det är 

heller inte textens poäng att få läsaren att reagera på omgivningen, utan den idylliska 

miljön används snarare som en kontrast och förutsättning till protagonisternas upptåg. 

Tänkbara bakomliggande faktorer till dessa upptåg behandlas i följande avsnitt.  

3.2 Sociala förhållanden            

Familjen Svensson beskrivs inte som rika, snarare tas ofta pengafrågan upp som ett 

bekymmer. Men med detta parodieras samtidigt den gemene bilden av den snåle små-

länningen, som Emils pappa personifierar. Någon ekonomisk kris verkar emellertid 

inte familjen Svensson befinna sig i, utan istället bjuds det ofta till kalas och de ser till 

att skänka mat åt de fattiga. De fattiga utgörs av fattighjonen i fattigstugan och texten 

ger en, i det närmaste naturalistisk, bild över deras levnadsförhållande:  

 
       Det fanns fler att tänka på, fler som också måste leva när det var jul. Alla hjonen i 

fattigstugan! Du vet väl inte vad hjon är och inte fattigstuga heller, och det ska du bara 

vara glad för. Fattigstuga var någonting som fanns förr i tiden, och skulle jag berätta om 

den ordentligt, så bleve det ruskigare än alla Krösa-Majas hemskheter om mördare och 

spöken och vilda djur. Om du tänker dig en liten usel stuga med ett par rum i och hela 

den stugan full med fattiga, utslitna gamla människor som bor där tillsammans i en enda 

röra av bara lort och löss och svält och elände, då vet du vad fattighjon är och fattigstuga. 

Den som de hade i Lönneberga var väl inte värre än andra, men ändå var den ett 

förskräckligt ställe att hamna på, när man blev gammal och inte kunde klara sig själv 

länge.
97

 

 

Av utdraget får läsaren reda på att fattighus fanns och att levnadsförhållandena var 

bedrövliga. Det fattighuset som beskrivs verkar enbart inhysa gamla människor som 

inte längre kan klara sig själva. Av utdraget får läsaren också reda på att det fanns fler 

fattighus, än det i Lönneberga. I böckerna om Madicken nämns också fattighuset vid 

ett flertal tillfällen, men det beskrivs inte särskilt ingående, och dessutom från ett 

utomstående perspektiv:  

 
       De kommer förbi fattighuset också, och där sover ingen så här dags. Några små gummor 

sitter i fönstren och stirrar ut i söndagsstillheten, de blir nog glada, när det kommer någon 

på gatan. Madicken och Lisabet vinkar åt dem, och de vinkar ivrigt tillbaka.
98
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Madicken och Lisabet ser alltså fattighuset utifrån gatan och därför beskrivs ingen bild 

inifrån huset. Dessutom verkar de fattiga ganska bortglömda, det blir i alla fall 

intrycket eftersom de blev så glada och ivrigt vinkade tillbaka, när Madicken och 

Lisabet såg dem. Det går också att identifiera en skillnad i synen på fattighuset genom 

att se på hur det omtalas. Madickens mamma säger att det heter ålderdomshem och vill 

inte att Madicken och Lisabet ska kalla det fattighus. Emellertid verkar inte den 

förändringen vara helt accepterad ännu: 

  
       Mamma förmanar dem, de får aldrig säja fattighuset, de ska säja ålderdomshemmet, för 

så heter det.  

’Fast folk kallar det för fattighus ändå, det hjälps inte’, säjer Madicken.
99

 

 

En faktor som påverkar det sociala livet var alkoholen. I böckerna om Emil målas 

bilden av alkohol upp som något rysligt som drar ner människor i fördärvet. Emils 

pappa är så gott som nykterist, förutom när det bjuds på öl på marknader förstås, fast 

det är bara för att han är för snål för att tacka nej. Emil kommer i kontakt med 

alkoholen genom ett misstag, han äter jästa körsbär och blir full. Detta innebär en 

skam för hans föräldrar och gården besöks av tre godtemplare, något som ansågs 

behövas vid den tiden. I texten står:  

 
        Ja, du vet väl inte vad en godtemplarförening är för något, men jag kan tala om för dig att 

det var någonting som behövdes i Lönneberga och i hela Småland i gamla tider. 

Godtemplarna arbetade nämligen på att få bort det förskräckliga superiet som gjorde så 

många människor olyckliga förr i världen och gör så än i dag förresten.
100

 

  

Utdraget nämner godtemplarföreningen som ett utspritt och välbehövligt fenomen ”i 

gamla tider”. Texten gör också en hänsyftning till alkoholproblem för läsarens samtid, 

vilket gör att problemen uppfattas som tämligen statiska, något som alltid måste 

bekämpas. Alkoholfrågan tas också upp som tema i böckerna om Madicken. Där är det 

framförallt farbror Nilssons alkoholism som problematiseras. Farbror Nilsson gör i 

stort sett inte annat än ligger på soffan och besöker lokalpuben:   

 
      ’Skyll dej själv’, säjer tant Nilsson. ’Vi skulle inte behöva vara så förgrymmat fattiga, om 

inte du gjorde av med vartenda rävöre ihop med di där slashasarna på Trill-In’  

           Trill-In, det är en liten buskrog där farbror Nilsson titt och tätt sitter och super…
101

 

   

I citatet skyller tant Nilsson familjens fattigdom på farbror Nilsson eftersom han super 

bort alla deras pengar. Hos Linus-Ida finns också en tavla som frågar folk: ”Skall du 

också drunkna i brännvinsfloden?”
102

 Alkohol är alltså förknippat dels med dåliga 

levnadsförhållanden, dels med män som super. Det förefaller främst vara ett manligt 

attribut som blir kvinnans och barnens problem. Alkohol ses också som en av de 

främsta orsakerna till missförhållanden: 
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       Mammorna bara dör och dör, och papporna sitter hela tiden på krogen och super, ända 

tills barna också dör. Då går papporna hem och gråter och ångrar sej rysligt och lovar att 

aldrig supa mer … men det är så dags då!
103

 

 

Citatet är taget från en av Linus-Idas sånger. I det visas tydligt att det är männen och 

deras supande, som drar in familjen i olyckan. Alkohol tas främst upp som ett problem 

hos fattiga. Fattiga och rika, små hus och stora hus, i böckerna finns många 

dikotomier. Om Madicken skulle beskriva sitt hus skulle hon säga: ”Sss, det är ett 

vanligt rött hus!”
104

 men Madickens pappa är mån om att få Madicken att förstå att hon 

har det bättre ställt än de flesta. Vid en promenad genom de sämre kvarteren i staden 

säger han:  

 
     ’Du ser att det inte är precis som i Junibacken, va?’ Nej, långtifrån som i Junibacken! 

Men nog är det rätt trevligt ändå tycker Madicken. Här och där åtminstone. Även om det 

är litet och kyffigt och inte många möbler och inte mycket plats för alla barna som leker 

och slåss där inne. Lite julfint har de försökt göra det i alla fall, det märks. Fast på en del 

ställen ser det för ruskigt ut.
105

 

 

Utdraget är ett av de få i böckerna som skildrar en miljö utanför Junibacken. Madicken 

inser att alla inte har det lika bra som hon. Madicken reagerar bland annat på att 

barnen inte har mycket plats att leka på, vilket understryker lekens betydelse. 

Dessutom konstaterar hon att det ser ”för ruskigt ut” på vissa ställen. Det sociala 

systemet i böckerna om Madicken är relativt komplext. Det är uppdelat i den 

välbärgade överklassen, medelklassen, arbetarklassen och den fattiga underklassen. 

Till de mest framträdande välbärgade hör borgmästaren och hans fru. Men även 

familjen Engström på Junibacken räknas dit. Till gruppen medelklass räknas större 

bönder, som till exempel bönderna på Apelkullen. Till gruppen arbetarklass hör till 

exempel tjänstefolket på Junibacken och Nilssons. Till den fattiga underklassen hör 

”lusbarnen” Mia och Madde och längst ner i hierarkin finns de fattiga på 

ålderdomshemmet. I boken beskrivs två sätt att hjälpa de fattiga. Den explicita 

välgörenheten utgörs av de fattiga barnen Mia och Madde som exempelvis får hjälp 

från fattigvården kring jul: ”Mia och jag har fått nya röa byxer från fattigvården, 

pilutta er, det har inte ni!”
106

. Borgmästarinnan anordnar också en välgörenhetsbal där 

överskottspengarna ska gå till de fattiga, vilket kan ses som ett exempel på en 

filantropisk insats:  

 
       En sådan bal har man varje år nämligen. Det är borgmästarinnan som styr och ställer med 

den, eftersom den är för välgörande ändamål och borgmästarinnan är den mest 

välgörande i hela stan. Hon har tänkt ut så finurligt att rikt folk ska dansa ihop pengar åt 

fattigt folk, och fattiga finns det många i stan, därför kostar det en hel del att vara med på 

hennes bal.
107
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Utdraget visar alltså hur en filantropisk insats för fattiga kunde se ut. Texten ironiserar 

emellertid över borgmästarinnan och som läsare får man intrycket av att det inte enbart 

görs av den goda viljan, så mycket som viljan att få anordna en bal. Denna uppfattning 

stärks också genom att det enbart är societeten, som är välkomna på balen för att dansa 

ihop pengar åt de fattiga. En kombination mellan filantropiska hjälpinsatser och 

understöd från offentliga institutioner, vilken den kommunala fattigvården 

representerar, utgör ett exempel på den så kallade socialhjälpstaten som var det 

huvudsakliga fattigstödet fram till välfärdsamhället i Sverige. Socialhjälpstaten var en 

samhällsform där både offentliga och privata institutioner stod för hjälpen till de 

fattiga.
108

 Böckerna förmedlar också ett ställningstagande gentemot de fattigas 

situation även på ett politiskt plan. Madickens pappa kallas uttryckligen ”Herrskaps-

socialisten” av farbror Nilsson vilket indikerar två saker, dels att han förvisso tillhör 

överklassen, dels att han vill verka för ett minde klassbundet samhälle. Farbror Nilsson 

kallar Madickens mamma för ”Fina frun”. Madickens pappa vill gärna se att hans fru 

är mer öppensinnad mot de med mindre medel. Hon är exempelvis kritisk till 

Madickens ihärdiga besök inne hos Nilssons: ”Nu är det så, att mamma tycks ha något 

emot Nilssons. Hon vill inte gärna, att Madicken går dit…”
109

 medan Madickens 

pappa snarare anser att det är nyttigt för henne att se andra levnadsförhållanden: ”Men 

pappa säjer ifrån, han vill att hans barn ska se hur andra människor lever och bor och 

har det, de ska lära sej att allt är inte Junibacken.”
110

 När Madickens mamma har hjälpt 

till att avlusa Mia och Madde säger Madickens pappa en sarkastisk kommentar: ”’Fina 

frun på Junibacken’, säjer han. ’Jag hör att du har avlusat två små fattiga barn, det får 

vi nästan sätta in i tidningen i morron.”
111

 Mamman blir arg över kommentaren och 

pappan förklarar: ”Jag menade väl kanske att det inte hjälper så mycket, om man tar 

bort lite löss här och var, när det är så mycket annat som är fel och som man borde ta 

itu med.”
112

 Pappan försöker åstadkomma ändringar med sin tidning, pappan sprider 

budskap, som hans fru och barn anammar. I slutet av berättelsen ger Madickens 

mamma bort en av sina finklänningar till jungfrun Alva och bjuder med henne på 

borgmästarinnans bal. Pappans kommentar till detta är: ”Sidu, sidu, du tar dej! Det där 

var mer än jag trodde dej om!”
113

 Även om en ton av sarkasm finns kvar visar detta 

citat snarare på en positiv förvåning. Alva är dock orolig över borgmästarinnans 

reaktion:  

 
       Madicken och Lisabet förstår inte varför borgmästarinnan skulle få dåndimpen, om Alva 

kom på hennes bal. Men det är för att det inte vet att det är skillnad på fint folk och annat 

folk. Det är bara finfolket som borgmästarinnan vill ha på sin bal, det förklarar Alva…
114

 

 

I citatet framkommer hur texten anspelar på det naiva barnets samhällsuppfattning i 

kombination med en ironisk inställning till vuxenvärldens samhällsindelning. Borg-

mästarinnans reaktion blir den förväntade: ”’Kära Jonas’, säjer hon, ’vi brukar inte ha 
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tjänstefolk med oss på den här balen.’”
115

 Borgmästarinnan ser sedan till att ingen man 

bjuder upp Alva till dans. När allt ser som mörkast ut kommer stadens vackra sotare in 

och bjuder upp Alva till dans och de blir det vackraste paret i hela salongen:  

 
       Ensamma på dansgolvet är de, och de flyger fram över det så lätt som ett par fåglar. 

Sjunger gör de också båda två och ser varann djupt in i ögona. Alvas klänning fladdrar 

omkring henne. De dansar och dansar, sjunger och skrattar och dansar så som Madicken 

aldrig har sett några människor dansa förr. Vackert är det, å, vad det är vackert! För Alva 

är vacker och vit, och sotaren är vacker och svart., Madicken håller andan. Hon vill att de 

ska dansa i evigheters evighet. Nånting sker det också med människorna som står runt 

omkring och tittar på. De där som har lovat borgmästarinnan att frysa ut Engströms piga 

ordentligt. Det har de glömt nu. Allihop blir så uppeldade och börjar sjunga och klappa 

händerna i takt med musiken.
116

  

 

Berättelsen får således ett sagolikt slut. Under en dans suddas klassgränserna ut och de 

”goda”, arbetarklassens representanter, vinner över de ”onda”, representerade av 

överklassen och personifierade av borgmästarinnan. Anspelningen på sagogenrens 

lyckliga slut stannar emellertid där. Efter balen fortsätter allt som vanligt för Alva, 

någon plötslig förändring sker inte. Jag har tagit med utdragen för att visa hur olika 

sidor av klassystemet skildras. Sammanlagt ger Madickens pappas 

samhällsengagemang och Madickens mammas ändrade inställning till fattiga och den 

lägre klassen, en bild över den förändrade ideologin i samhället. Diskussioner om 

utökad rösträtt och allas lika värde var då högaktuella, inte minst den kvinnliga 

rösträtten. Skeptiker till detta fanns givetvis också, vilket borgmästarinnan kan utgöra 

ett exempel på.   

 

Även Madicken påverkas av sin pappas idéer och reflekterar mycket över sin samtid. 

När Madicken och Mia har bråkat i skolan och överläraren enbart skäller ut Mia, för 

han känner Madickens pappa, tycker hon att det är orättvist: 

 
       Och Madicken sitter i sin bänk och tänker: varför ska han inte ta itu med mej på skarpen? 

Hon tycker det är orättvist att han sa så där bara till Mia. Madicken gillar inte överläraren, 

det har hon aldrig gjort, och nu sitter hon där och avskyr honom. För hon känner nästan 

på sej hur det hänger ihop. Madicken har en pappa som skriver i tidningen och som 

överläraren kanske vill hålla sej väl med. Mia har ingen pappa alls, henne kan man ta itu 

med på skarpen utan att det gör nånting.
117

  

 

Av utdraget får alltså läsaren reda på att Madicken särbehandlas eftersom överläraren 

vill hålla sig på god fot med Madickens pappa, något som upprör Madicken. Dessutom 

får läsaren veta att Mia inte har någon pappa alls, vilket förmodligen är en orsak till 

hennes fattigdom. Senare i berättelsen framkommer också att Mias mamma sällan är 

hemma. Madicken inte bara observerar utan agerar också mot det hon anser är fel. När 

tant Nilsson har sålt sin kropp till doktorn för att skära i när hon dör, tar Madicken sina 

egna pengar och köper tillbaka tant Nilsson så hon ska kunna få en ordenlig 

begravning. Tant Nilsson blir henne evigt tacksam. Madicken ger Abbe en julklapp för 
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hon är rädd att han inte ska få någon, och när hon träffar Mia på julafton ge hon bort 

sitt guldhjärta, det finaste hon har. På ett sätt skulle man kunna säga att Madicken går 

omkring som en ”moralfilosof” i böckerna och funderar över livets orättvisor. 

Madicken utför olika moraliska handlingar men texten lägger ingen explicit värdering 

i moralhandlingen utan det blir snarare läsaren som måste ta ställning till om den anser 

att det är rätt eller fel. Poängen är förmodligen att sätta igång ett ifrågasättande hos 

läsaren. Madickens moral blir helt enkelt en slags Robin Hood-moral: att ta från de 

som har och ge till de som inte har. Samtidigt problematiseras också frågan om klass, 

Madicken förstår inte varför Alva inte är välkommen på balen och blir upprörd över att 

Mia behandlas annorlunda för hon inte har någon pappa. Det blir således en fråga om 

olika människosyner. Madicken och Mia blir visserligen vänner i slutet av berättelsen 

men är bittra fiender i början. Detta beror emellertid inte på flickornas olika sociala 

status utan helt enkelt för att Madicken tycker att Mia är elak (vilket hon förvisso är på 

grund av avundsjuka). Madickens ungdomskärlek, pojken hon planerar att gifta sig 

med, är den fattiga Abbe. Något annat skulle hon inte kunna tänka sig. Det förefaller 

sig som att upprätthållandet av klass är något den högfärdiga vuxenvärlden envist 

håller fast vid. Detta är också påtagligt i böckerna om Emil där Emil träffar Gottfrid, 

borgmästarens son. De blir vänner direkt och beskrivs som två pojkar av samma skrot 

och korn. Här tar texten tar återigen ställning för ett mer klasslöst samhälle och allas 

lika värde.       

 

Det sociala livet i böckerna om Emil bygger framförallt på två motpoler som kan delas 

in i de som har mat och de som inte har mat. De som har mat kan sedan delas in i 

ytterligare två underkategorier: folket i Katthult å ena sidan, borgmästaren och den 

fina fru Petrell å andra sidan. De som inte har mat utgörs av en grupp: hjonerna i 

fattigstugan. Även om det finns en slags klassindelning är den inte explicit eller 

föremål för någon problematik. Istället är det som framförallt särskiljer människorna 

deras tillgång till mat. Detta beror förmodligen på att böckerna om Emil riktar sig till 

lite yngre barn än vad böckerna om Madicken gör, och denna typ av problemskildring 

är mer handfast än det abstrakta klassystemet. Den uppenbara orättvisan för Emil 

handlar således om att vissa människor har mycket mat –   

 
      Emil vädrade med näsan. Det luktade gott i matboden. Men så fanns det också godsaker 

där. Emil tittade sig noga omkring. Jo, minsann, här fanns det mat! Uppe under taket 

hängde rökta skinkor och runda paltbrödskakor i långa rader, en hel stång full, för Emils 

pappa tyckte mycket om paltbröd med fläsk och vit sås. Och där i ett hörn stod brödkistan 

med alla sina härliga limpor bredvid slagbordet med alla de gula ostarna och lerkrukorna 

med nykärnat smör. Bakom bordet stod träkaret fullt med saltat fläsk och där bredvid det 

stora skåpet, där Emils mamma hade sin hallonsaft och sina ättiksgurkor och sina 

ingefärspäron och sin jordgubbsylt.
118

 

 

– medan fattighjonen i fattigstugan lever på svältgränsen. När det till exempel 

uppdagas för Emil att maten hans mamma skickade till fattigstugan innan jul inte 

kommit hjonen till godo utan tagits av den elaka kommandoran, bestämmer han sig för 

att agera. Emils lösning på problemet blir känt som det stora tabberaset i Katthult, ett 

hyss som är möjligt eftersom hans föräldrar är bortresta:   
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      ’Jag vet en som ska ställa till kalas!’ 

          ’Vem då’, sa Ida.  

           Emil dunkade näven i skrubben en gång till.  

           ’Det ska jag’, sa han. Och så talade han om hur det skulle bli. Kalas skulle det bli så att 

det brakade om det, för nu skulle vart levandes hjon i Lönneberga fattigstuga till Katthult 

och det är tvärt!  

          ’Ja men, Emil’, sa lilla Ida ängsligt, ’är du säker på att det där inte är ett hyss?’ 

           Alfred blev också rädd och trodde att det kanske var ett hyss, men Emil försäkrade att 

det var det inte alls. Det var en god gärning som Guds änglar skulle klappa i händerna åt 

lika mycket som de förut hade gråtit över fattigstugans eländiga jul.
119

 

 

Emil ska alltså ta fattighjonen till Katthult för att bjuda dem på julmat. Detta är 

emellertid mat som egentligen var tänkt till släktingar. Det är uppenbart att Emil inte 

betraktar sitt agerande som ett hyss eftersom han agerar efter logiken att maten ska gå 

till dem som behöver den:  

 
      [Ida:]’Är du säker på att det här inte är ett hyss? Tänk på att di kommer från Ingatorp i 

morron!’ 

          ’Där är di redan tjocka så det räcker’, sa Emil lugnt.
120

  

 

Emils pappa kommer emellertid att betrakta detta som ett hyss. Huruvida Emils 

moraliska handling är rätt eller fel skulle krävas ett helt moralresonemang för att 

avgöra, och förmodligen skulle det ändå inte leda till ett enhetligt svar. Men Emil utför 

i vilket fall en moralisk handling, och eftersom jag som läsare har fått tagit del av 

Emils motiv till handlingen har jag lättare att sympatisera med Emil. Emils pappa 

däremot ser bara konsekvensen av Emils handling: maten är slut, och reagerar därför 

därefter.  

3.2.1 Delsammanfattning  

I böckerna om Emil och Madicken skildras samhällets olika sociala förhållanden och 

klassystem. I båda fall ses alkohol som ett samhällsproblem och en bidragande faktor 

till fattigdom och elände. Fattighuset är ytterligare en gemensam nämnare i båda 

historierna. Det går emellertid att utläsa en förändring i synen på fattighuset genom 

den förändrade terminologin, i böckerna om Madicken ska fattighus kallas 

ålderdomshem. Att det finns rika och fattiga i samhället visas i vilket fall tydligt. I 

Emil-böckerna grundar sig problematiken främst kring vilka som får äta sig mätta och 

vilka som inte får det. Madickens omgivning är betydligt mer uttalat komplex och en 

strävan mot förändring av samhällsbilden är explicit. Det grundläggande budskapet är 

förmodligen att skapa en reaktion och ett ifrågasättande av samhällets uppbyggnad, det 

blir på så vis ett sätt att introducera läsaren till ett moraliskt tänkande. I böckerna 

skildras en slags Robin Hood-moral, att ta från de som har och ge åt de som inte har. I 

Emils fall gäller det mat, i Madickens fall gäller det oftast mer materiella ting. 

Eftersom läsaren får tillgång till aktörens motiv, får troligtvis också aktören läsarens 

sympatier. Detta är således ett mönster som går att tyda i båda rackarungarnas upptåg, 

att det ofta finns en bakomliggande moralisk tanke om deras uppfattning av rätt och 
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fel, en slags rättviselogik som uppfattas som naiv men nobel. Emil straffas av sin 

pappa men förstås oftast av sin mamma som hänvisar till pojkens goda hjärta. 

Madickens godhjärtade infall beröms likaså: ”Stolts jungfru på Junibacken, hon har ett 

ädelt hjärta”
121

. Ytterligare en likhet för de båda protagonisterna är att de lever i den 

mer välbärgade, idylliska miljön och att missförhållanden inte påverkar dem själva 

utan folket runt omkring. Idyllen förstärks också i kontrast till missförhållandena. Men 

som exempelvis utdragen om fattighusen visar, är texten motvillig att redogöra för de 

värsta förhållandena, förmodligen för att böckerna är skrivna för barn. Men det 

förskönas inte, utan det utelämnas snarare. Den historiska miljön används som ett 

redskap för att lyfta fram och synliggöra missförhållandena som faktiskt förekommer. 

Genom att texten distanserar läsaren från sin samtid och försätter miljön till andra 

villkor än läsarens egen, skapas (om än en illusion av) oföränderliga problem och 

genom olika moraliska dilemman skapas också ett ifrågasättande av såväl 

karaktärernas, som läsarens egen, moral.  

3.3 Barnens situation  

Böckerna om Emil och Madicken riktar sig till barn och handlar om barn. Därför är 

också barnens situation i fokus och ett givet studieämne. Eftersom jag har anlagt ett 

barnperspektiv på uppsatsen är detta också en viktig del i min undersökning. Jag har 

valt att studera det som förefaller vara typiskt för barnens situation. Till att börja med 

kan skolmiljön nämnas. Madicken går i skolan och har skolböcker, läxor och åker på 

skolutflykter. Men det finns också tragiska inslag i skolan. Exempelvis då överläraren 

på skolan ertappar den fattiga flickan Mia med att ha stulit hans portmonnä och tar sig 

för att bestraffa henne inför hela klassen:   

 
       Nu kommer överläraren tillbaka med sin rotting, och då gråter inte bara Madicken utan 

hela klassen nästan. Men inte Mia. Hon står stadigt vid katedern i sin urvuxna klänning 

och sitt smutsiga förkläde och sina svarta strumpor som har hål på knäna. Hon tittar ut 

genom fönstret. Det är som om det här inte angick henne.  

           ’Nå, Mia, ska du be om förlåtelse’, frågar överläraren. ’Du kan göra det nu eller efteråt, 

vilket du vill. Bestäm själv!’ 

           Men Mia bestämmer ingenting. Hon bara tiger och tiger. Då blir han rasande.  

           ’Böj dej framåt’, ryter han. Mia böjer sig lydigt, och så kommer rottingen vinande och 

träffar hennes magra stjärt med en fasansfull klatsch. Inte ett ljud hörs från Mia. Men alla 

i klassen snyftar, och fröken håller handen för ögona. Överläraren lyfter rottingen igen, 

och då är det verkligen någon som skriker. Men inte är det Mia. 

           ’Nej, nej, nej, nej, nej’, skriker Madicken med tårarna sprutande ur ögona.
122

  

 

Utdragen skildrar skolaga, som var tillåtet vid den tiden men förmodligen inte särskilt 

vanlig i Madickens klass eftersom klasskompisarna och även fröken reagerar som de 

gör. Att fröken ”håller handen för ögona” kan också tolkas bildligt, eftersom hon 

faktiskt inte ingriper i situationen. Tillslut är det Madicken som vädjar till överläraren 

att sluta. Detta är ett typexempel på hur Madickens omgivning är en förutsättning för 

att hennes uppfattning om vad som är rätt och fel ska utvecklas. Mia slutar komma till 

skolan efter denna händelse och i boken framgår att det är Madickens pappa som 

lyckats övertala överläraren att låta henne vara hemma fram till nästa termin börjar: 
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”Pappa har talat med överläraren, annars hade Mia säkert blivit hämtad till skolan med 

våld. För barn måste ju gå i skolan, om de vill eller inte.”
123

 Genom detta går också att 

utläsa den rådande skolplikten. Även Emil går i skolan, men han går endast i skolan 

varannan dag:  

 
       Nu blir du kanske orolig och tror att Emil inte hade tid med några hyss eftersom han hade 

börjat skolan. Du kan vara alldeles lugn! Ser du, det var skola bara varannan dag när Emil 

var liten, vilken tur!
124

 

 

Anledningen till att Emil gick i skolan varannan dag är för att han gick i skola på 

landsbygden. Eftersom det många gånger var svårt att få ihop det ekonomiskt och 

lokalmässigt för landsbygdsskolorna var den en vanlig lösning att ha skola varannan 

dag.
125

 Annars beskrivs det inte särskilt ingående om Emils skolgång, förutom då han 

kysste sin lärarinna ”av min [Emils] godhet”
126

. Lärarinnan är också den första att inse 

att hon förmodligen har en blivande kommunalrådsordförande i klassen för Emil var 

bäst i klassen. Den allvetande texten skvallrar nämligen om att det faktiskt blir Emils 

framtida yrke. 

 

Även om texten idealiserar mycket av barndomen förr tas också andra aspekter av 

barnens villkor upp. Ett exempel på detta är barnarbete. I Emil-böckerna hjälper Emil 

till med många sysslor på gården, men gränsen mellan att hjälpa till och arbete är dock 

hårfin. Endast en gång, då Emil självvalt är grindpojke, arbetar han för att få pengar, 

annars är han mer en hjälp på gården precis som alla i hushållet. När Emil har tjänat 

ihop egna pengar spenderar han mycket av det på karusellåkande
127

 och 

sockerdricka
128

, något hans pappa inte uppskattar att pengarna går till: ”’Förgrömmade 

unge, står du här och dricker läsk, när du för en gångs skull har tjänat ihop lite 

pengar!’”
129

 I Madicken-böckerna är det framförallt femtonåriga Abbe som man 

kanske skulle kunna säga utför barnarbete. Abbe är visserligen ganska gammal då 

berättelsen utspelar sig, men verkar ha fått baka kringlor i flera år tidigare. Att Abbe 

inte är nöjd med sin livssituation utan längtar efter en tillflyktsort är tydligt. Han 

klagar ofta på att han inte vill göra mer kringlor. Istället drömmer han om att bli 

sjökapten eller pilot, eller möjligtvis konduktör på Transerbiriska järnvägen. Det är 

också Abbe som utför det mesta arbetet hemma. När Madicken exempelvis besöker 

Nilssons dagen före julafton möts hon av följande syn:   
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       Nu, kvällen före julafton, går Madicken en lov över till Lugnet för att se, vad Abbe har 

för sej. Och, kan man tänka sej, Abbe ligger och skurar köksgolvet! Fast han slutar tvärt, 

när Madicken kliver in.  

          - Jag skulle bara torka upp lite, förklarar han för henne. 

           Men han har redan skurat halva köket. Man kan tydligt se, var han har gått fram, den 

skurade biten är inte på långt när så svart som den oskurade.
130

  

 

Av utdragen kan man ana att Abbe känner en viss skam inför Madicken över att han 

skurar golvet och således utför ett arbete i hemmet. Men när Abbe sedan visar en ny 

fotogenlampa han köpt till sina föräldrar är tonen annorlunda. Detta skulle kunna 

tolkas som att hemarbetet (kvinnligt), är något Abbe egentligen inte anser sig ska 

behöva befatta sig med. Men att tjäna pengar och skaffa materiella ting (manligt), är 

något han kan känna sig stolt över även inför rika Madicken: ”- Det är andra grejer det 

än den här lilla vesna lampan […]Den är dyr som skam, men jag har själv tjänat ihop 

vartenda korvöre.”
131

 Kapitlet om Abbe är ett typiskt ”hjärtskärande” avsnitt då 

läsarens sympatier finns hos den stackars fattiga pojken som själv får ordna jul 

hemma, i kontrast till Junibackens idealiserade jul. Abbe är ett perfekt mål för 

Madickens godhet, han får inga julklappar själv av sina föräldrar och därför kan 

Madicken, som en Robin Hood, (eller Karl-Bertil Jonsson) gripa in. Detta är ett 

ytterligare typexempel på hur den fattiga omgivningen runt om Madicken är en 

förutsättning för hennes upptäckande av, och agerande emot, orättvisor. 

 

Jag har vid ett flertal gånger omnämnt Emil och Madicken som ”rackarungar”, med 

det begreppet menar jag barn som uppfattas av sin omgivning som busiga, olydiga och 

upproriska vilket kommer till uttryck i olika former av ”hyss” (Emil) eller ”infall” 

(Madicken). Böckerna präglas av dessa upptåg som till stor del är de som för 

handlingen framåt, framförallt Emil-böckerna är uppbyggda helt kring berättelser om 

Emils hyss. Jag har framförallt kunnat urskilja fyra olika typer av upptåg i böckerna: 

det moraliska, det med god avsikt, det av nyfikenhet och det i leken. Den som 

framförallt har blivit behandlad tidigare är det moraliska upptåget, det vill säga en 

handling som har haft ett tydligt moraliskt uppsåt, exempelvis när Emil genomförde 

det stora tabberaset i Katthult eller när Madicken köpte tillbaka tant Nilssons kropp. 

Det kan förefalla svårt att skilja mellan det moraliska upptåget och det med god avsikt. 

Vad jag menar med god avsikt är ett upptåg som har ett välmenande syfte, men som 

någon råkar illa ut för. Praktexemplet på offret som råkar illa ut är Emils pappa. 

Exempelvis när han fastnar med tån i en råttfälla som Emil ställt under köksborden, 

med det goda syftet att fånga en råtta. Eller när en kräfta hugger tag i samma tå, efter 

att Emil lagt alla nyfångade kräftor i en hink nedanför pappas säng med den goda 

avsikten att pappa skulle få se kräftorna direkt när han vaknar. Det är alltså ett hyss 

med en tydligt god avsikt, som läsaren förstår, men inte Emils pappa eftersom han inte 

är införlivad med Emils motiv. Den tredje typen hyss är det av ren nyfikenhet av 

typen: ”jag skulle bara se vad som hände…” Detta förekommer i både Emil-böckerna, 

till exempel när Emil jagar katten för att se om han kunde springa lika fort som den, 

och i Madicken-böckerna när till exempel Madicken slängde sin ena känga i ån för att 

se om den kunde flyta. Den sista kategorin av upptåg är de som sker i leken. Det blir 
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exempelvis stort rabalder där Emil målar lilla Ida blå i ansiktet med bläck, när de lekte 

att Ida hade tyfus. Ett exempel från Madicken är när hon tar sin mammas vackra 

sidenmorgonrock utan lov, och leker faraos dotter i ån med den. Ibland kombineras 

leken med nyfikenhet, som när Madicken leker att hon hoppar fallskärm från 

vedbodtaket med sin pappas paraply, för att se om hon också kunde flyga. Ett viktigt 

inslag i böckerna är leken. I både Emil-böckerna och Madicken-böckerna utgör leken 

den största delen av barnets vardag. Det finns förvisso moment som stör leken, 

exempelvis när Emil och Ida får hjälpa till på gården. Även skolgången tar upp en del 

tid, men då framförallt klassrumsundervisningen, för leka gör barnen även på rasterna. 

I texten beskrivs lekarna mycket utförligt, ibland pågår en lek genom flera sidor. Det 

är det fantasifulla barnet som skapar sin lek. I Madicken leker de till exempel att 

samma koja är ett härbärge, ett slott, ett rövarfäste och så vidare. Ofta hämtas 

inspiration till lekarna från berättelser ur bibeln (som Moses i vassen) eller 

nyhetstidningen (som när Madicken ska hoppa fallskärm). Genom texten får läsaren en 

inblick i det skildrade barnets tankevärld, och majoriteten av det som upptar barnets 

tankar går ut på någon form av lek. Texten ger intrycket att lek är något vitalt för 

barnen, jag skulle till och med kunna sträcka mig så långt som att påstå att texten 

förmedlar leken som en slags rättighet för barn, och definitivt en naturlig del av 

barndomen. Leka gör barnen oavsett om de är fattiga, som lusbarnen Mia och Madde, 

eller rika som borgmästarens son Gottfrid, och leker gör barnen över klassgränserna 

också: som Madicken och Mia och Emil och Gottfrid. På sätt och vis kan just leken 

betraktas som en röd tråd som binder samma såväl karaktärerna som berättelserna och 

verkar vara oföränderlig, oberoende miljö eller levnadsvillkor.  

 

3.3.1 Delsammanfattning  

Eftersom böckerna är skriva för barn och om barn skildras framförallt 

levnadsförhållandena utifrån barnens situation. I böckerna tas till exempel skolgången 

upp och skolan beskrivs som en naturlig del av det skolmogna barnets vardag. Men det 

förekommer också inslag av missförhållanden, till exempel aga i skolan och till viss 

del barnarbete. Böckerna kretsar kring rackarungarna Emil respektive Madicken. 

Deras hyss och infall präglar böckernas karaktär och det går framförallt att urskilja 

fyra olika typer av upptåg: det moraliska, det med god avsikt, det av nyfikenhet och 

det i leken. Upptågen är viktiga inslag som hos läsaren skapar ett ifrågasättande och en 

reaktion, inte minst mot missförhållanden. Det är också ofta de som driver berättelsen 

framåt, framförallt i böckerna om Emil som helt kretsar kring pojkens hyss. Det är 

framförallt de fattiga miljöerna och de sämre livsvillkoren som fanns i början av förra 

seklet i brytpunkten mellan bonde- och industrisamhälle, som är en förutsättning för 

Madicken och Emil att reflektera och revoltera mot sitt samhälle. Barn är emellertid 

bara barn och genom berättelsernas många hänvisningar till lek stärks lekens betydelse 

i barnets liv. Leken tar upp den största delen av berättelsen, och den största delen av 

barnets liv. Leken är en gemensam nämnare hos alla barn som beskrivs i böckerna. 

Behovet av lek understryks således och lyfts fram. Lek sker också över klassgränserna, 

det verkar vara ett sätt för alla barn att närma sig varandra, och helt enkelt få ha roligt.         
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4 Sammanfattning och avslutning  

För att studera brytpunkten mellan bondesamhälle och ett mer industrialiserat samhälle 

utifrån ett barnperspektiv har jag framförallt använt mig av mina tre frågeställningar: 

Hur skildras den historiska miljön? Hur skildras de sociala förhållandena? Hur 

beskrivs barnens situation? I följande kapitel ska jag presentera en sammanfattning av 

mina viktigaste resultat samt de slutsatser jag har kunnat dra av dessa. Vidare syftar 

avsnittet till att förankra mina resultat i tidigare forskning.  

     

Till att börja med har jag granskat hur den historiska miljön har skildrats utifrån de 

yttre förhållandena. Böckerna om Emil utspelar sig under slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet och skildrar en idyllisk lantlig miljö, samtidigt som vardagslivet 

beskrivs som mycket arbetsamt. Huvudförsörjningen är jordbruk, vilket var större 

delen av befolkningens huvudsyssla vid den tiden. Hela familjen deltar i produktionen, 

vilket var vanligt i det traditionella jordbruksamhället. Familjen utgjorde en 

produktionsenhet och man, kvinna och barn sågs då som nödvändiga beståndsdelar. På 

gården finns också tjänstefolk, ytterligare ett vanligt inslag under denna tid. 

Tjänstefolken omnämns dräng och piga, och drängens arbete är ofta sammankopplat 

till mannen och pigans är sammankopplat med kvinnan. Så ser också bilden ut i 

berättelsen om Emil. På gården hjälper också ofta torpakärringen Krösa-Maja till. 

Under denna tid fanns det olika samhällsgrupper och torparna var en av dessa, relativt 

utsatta, grupperna. Det enda transportsmedlet som beskrivs är häst och vagn. Även om 

järnvägen var etablerad vid denna tid omnämns den inte förmodligen för att berättelsen 

utspelar sig på en gård i smålandsskogar, där inte järnvägen var en central del av livet. 

Järnvägen ses också som en förutsättning för industrialiseringen, vilken inte har fått 

helt genomslag. Det finns heller inga direkta moderniteter inom jordbruket, utan det 

rör sig främst om manskraft och djurkraft. Livet i Katthult speglar alltså det lugna 

jordbrukarlivat. Även om berättelsen är idylliserad och romantiserad förekommer 

också skildringar om mycket hårt arbete på gården, hårda levnadsförhållanden, och ett 

inte alltid särskilt bekvämt liv. Den kristna religionen spelar en stor roll i Emil-

böckerna och skildras som en del av karaktärernas vardag. I böckerna har de till 

exempel husförhör och stor vördnad visas för religionen både genom synen på prästen, 

och genom det faktum att svordomar är förbjudna. Ett annat inslag i böckerna om Emil 

är emigrationen. Att de lever i ett samhälle där emigration var vanlig är påtagligt. 

Emigrationen används bland annat som en del för att understryka hur hemsk Emil 

uppfattades, när folket i Lönneberga ville skicka honom till Amerika. Men fenomenet 

med ödegårdar till följd av emigration förekommer också, och det påpekas att det var 

relativt vanligt. Detta upplevs som tämligen realistiskt eftersom just Småland var ett 

landskap som hade många ödegårdar. Däremot beskrivs inte anledningen till flytten 

som att det beror på orsaker inom landet, alltså någon slags push-effekt, att familjerna 

utvandrar som följd av svält eller misär. Det är snarare en pull-effekt, där de så kallade 

Amerikabreven blir en anledning för folk att åka till sina redan avresta 

familjemedlemmar. Det typiska bondesamhället med många små gårdar och med 

inslag som exempelvis husförhören är mitt val att placera in berättelsen kring 

sekelskiftet 1900 befogat. Emellertid finns det en del tidsmarkörer, exempelvis 

kometen Halley 1910 och jordbävningen 1906 som gör tidsbilden lite skev. Men 

eftersom texten knappast påvisar en exakt tid, och texten dessutom behandlar en tid 
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drygt femtio år tillbaka i tiden än då den skrevs, är dessa missar knappast allvarliga. 

Den övergripande historiska miljön som framkommer upplevs ändå tämligen realistisk 

och verklighetstrogen. Skildringen av livet är till viss del selektivt, men detta beror 

främst på att boken är skriven om barn för barn. Att då inte arbete, slit och oro skildras 

i en större omfattning beror förmodligen på att barnen inte upplever detta. Den 

historiska miljön förenklas dock och idealiseras. Böckerna om Emil behandlar en 

typisk ideal kärnfamilj med pappa, mamma och två barn. Dessutom går det ingen 

direkt nöd på familjen utan de verkar få äta sig mätta. Detta kan ge en skev uppfattning 

om att så var fallet i alla lägen, men just kärnfamiljen är snarare en 

efterhandskonstruktion av en idealfamilj, än ett historiskt faktum. Det dras heller inga 

paralleller till svält och misär i samband med att emigrationen beskrivs som utbredd, 

detta är ett exempel på hur kunskap om historien förmedlas på ett selektivt sätt. Men 

samtidigt som texten skildrar en idealiserad och romantiserad bild av det lugna livet 

förr på en bondgård, förmedlar också texten trots allt en bild av karga 

lantbrukslandskap, hårda arbetsförhållanden och tillika hårda miljöförhållanden. Det är 

således en tidsenlig, om än selektiv, bild av det svenska bondesamhället under 

sekelskiftet 1900.  

 

Böckerna om Madicken utspelar sig under 1910-talet i utkanten av en svensk småstad. 

Ute i Europa rasar kriget men det påverkar än så länge inte levnadsstandarden för 

karaktärerna i Junibacken. Kriget finns emellertid med som ett orosmoment 

beträffande tryggheten i staden. Berättelsen kretsar kring familjen Engström som är en 

relativt förmögen idealfamilj. Pappan är den ende som förvärvsarbetar, han arbetar 

som en redaktör på en tidning. Detta var vid en tid då drygt häften av Sveriges 

befolkning var bönder och bodde ute på landsbygden, men då fler och fler hade börjar 

flytta in till städer i och med industrialiseringen. Städerna var en knutpunkt för bland 

annat handel och kommunikation. Genom att Madickens pappa arbetar som 

tidningsredaktör kan detta ses som en indikation på den ökade mediekommunikationen 

i samhället. Madickens pappa är oerhört samhällsengagerad och vill med sin tidning 

förmedla livsvillkoren för olika människor. Ytterligare ett tecken på att 

industrialiseringen började ta fart är den ökade användningen av järnvägen som 

skildras i böckerna. Även Madicken lever i en typisk idealisk kärnfamilj, liksom 

grannarna Nilsson också gör. Det fattiga barnet Mia lever emellertid bara med hennes 

mamma och lillasyster. I böckerna skildras detta dock som en ovanlighet, när det i 

själva verket snarare var verkligheten för ett flertal familjer vid den här tiden. 

Idealiseringen kring kärnfamiljen är tydlig. Bland tjänstefolket som beskrivs i 

böckerna är det framförallt Alva som är i fokus. Alva beskrivs i texten om jungfru, 

men omtalas ibland mer nedlåtande som en piga. En jungfru fanns ofta i de välbärgade 

hemmen och stod till stor del för barnuppfostran. En piga däremot återfinns framförallt 

i bondesamhället, som exempelvis pigan Lina i Emil-böckerna. Den kristna religionen 

förefaller ha en stor inverkan på Madickens liv, och religionsrelaterade hänvisningar 

utgör en stor del av bokens innehåll. Religionen finns med i vardagslivet, sånger, lek, 

skolan, och många andra områden. Samhället började sekulariseras vid denna tid men 

fortfarande innehade kristendomen en stor plats i såväl hemmet som skolan. 

Religionens påverkan på människornas liv och tankesätt är påtaglig i böckerna om 

Madicken. Precis som i böckerna om Emil berörs också emigrationen i Madicken-
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böckerna. Det förefaller emellertid inte vara som en aktiv del i vardagen utan istället 

beskrivs folk som tidigare har emigrerat. Detta stämmer väl med de stora 

emigrationsvågarna i svensk historia, där den sista vågen skedde kring 1901-1913. 

Sedan kom ju framförallt första världskriget och gjorde det osäkert för folk att ge sig 

ut på havet. Eftersom berättelsen om Madicken utspelar sig under första världskriget 

skulle det vara märkligt om emigrationen då faktiskt var pågående i samma 

omfattning. Men att den fanns och att barn skickade hem ”Amerikabrev” till sina 

föräldrar, är en bild som ändå framkommer i böckerna. I böckerna om Emil 

förekommer knappt några moderniteter eller några indikationer på att en 

industrialisering är på gång. Men i böckerna om Madicken däremot har det börjat 

hända saker i samhället. Ett tydligt tecken på förändringar mot ett mer modernt sam-

hälle är alla tekniska uppfinningar och innovationer som förekommer i böckerna. 

Bland annat verkar innehavet av en telefon vara ganska utbrett, för de mer välbärgade. 

En telefon finns i Junibacken, och doktorn inne i staden har också en till exempel. 

Andra tekniska nyheter är grammofonen och flygplanet. Den gamla Linus-Ida är 

mycket kritisk till nymoderniteter och representerar genom detta den kritiska röst mot 

teknikens framsteg som framförallt höjdes av konservativa. Den unge Abbes förundrad 

och entusiasm över exempelvis flygmaskinen får istället representera optimismen inför 

tekniken och den nya utvecklingen. Dessa två motpoler förekom under den historiska 

tid böckerna skildrar.  

 

Ett gemensamt drag för både Emil och Madicken är den idylliska vardagen som 

skildras samtidigt som den omgivande miljön inte alltid är skönmålad. Den historiska 

miljö som skildras kan å ena sidan sägas vara idealiserad, men samtidigt förefaller 

miljön sammanstämma väl med den faktiska historiska tid böckerna skildrar. Den 

historiska miljön används som en bakgrund, en slags scen för de båda rackarungarna 

att leva ut sina bus. Textens poäng är inte att få läsaren att reagera eller ”störa sig” på 

miljön och därför finns det heller ingenting direkt uppseendeväckande i miljön. Den 

historiska miljö böckerna behandlar förefaller således, utefter sina litterära 

förutsättningar, överrensstämma relativt väl med gängse bild. Således ger böckerna en 

någorlunda korrekt och tidsenlig bild av ett lantbrukarlandskap under sekelskiftet 1900 

och ett småstadsliv under första världskriget.                          

 

Vidare har jag studerat hur de sociala förhållandena skildrats i böckerna. Både i 

böckerna om Emil och om Madicken tas alkohol upp som ett samhällsproblem. I 

böckerna om Madicken är alkoholmissbruk synlig genom framförallt farbror Nilsson 

som är alkoholist. Farbror Nilssons beteende leder till att hans familj är fattiga och det 

istället blir hans femtonåriga son som får ta ansvar. Tavlorna hos Linus-Ida som varnar 

folk att inte ”drunkna i brännvinsfloden” och varnande sånger visar att det är ett 

utspritt problem i samhället. Alkoholen framställs i stort sett som samhällets fiende 

nummer ett. Även i böckerna om Emil tas alkoholens negativa aspekter upp. Emil blir 

full vid ett tillfälle och får känna på de negativa fysiska konsekvenserna av 

alkoholintag, med andra ord bakfylla. I böckerna om Emil reagerar också samhället 

hårt och direkt på Emils alkoholkonsumtion. Redan dagen därpå kommer tre män från 

godtemplarföreningen för att få Emil att svära ett livslångt avståndstagande till 

alkohol. Dessa beskrivs i texten som något som behövdes vid denna tid och kan ses 
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som ett exempel på nykterhetsordningar som fanns vid denna tid i Sverige. Alkohol 

sågs som ett stort samhällsproblem och sättet att se på alkohol hade gått från en 

inställning att lagom var bäst, till en absolutism. Detta är ju också vad som, i 

komprimerad form, skildras i Emil-böckerna. Samtidigt som böckerna om Emil och 

Madicken gestaltar den skildrade tidens inställning till alkohol, ger texten också en 

implicit uppmaning till läsaren att avstå alkohol och framställer alkohol som något 

dåligt, onödigt och farligt. Fattigdom är ett viktigt tema i både böckerna om Emil och 

Madicken. I båda fall utgör de fattiga samhällets lägsta grupp, de utsatta och de socialt 

utstötta. I Emil-böckerna är fattighjonen inhysta i en fattigstuga som beskrivs i en det 

närmsta naturalistisk anda. Kontrasten till livet på gården Katthult är markant. Även i 

böckerna om Madicken finns de fattiga omnämnda, även de bor i ett fattighus. Men det 

går emellertid att notera en förändring beträffande terminologin kring de fattiga. I 

Madicken-böckerna ska fattighuset kallas för ålderdomshem, även om det är tydligt att 

förändringen inte accepterats i samhället ännu. Lagen, som innebar att kommunen blev 

skyldig att hålla med fattigvården och då fattigstugan blev ålderdomshem, kom dock 

först 1918. Detta innebär att tidsplaceringen av berättelsen till början av första 

världskriget inte riktigt stämmer. Det förefaller emellertid vara en mindre missräkning.                           

     

I böckerna om Emil är klassystemet relativt enkelt uppbyggt. Det är i stort sett 

uppdelat i de som hade mat och de som inte hade mat. Dem som hade mat utgörs av 

dels en aristokrati med fina fru Petrell och borgmästaren, dels en bondeklass med 

Emils familj. Dem som inte hade mat utgörs av fattighjonen i fattigstugan. Denna bild 

av samhället är förstås förenklat, förmodligen för att böckerna är skrivna för yngre 

barn som behöver något mer konkret än klasstrukturer att ta fasta på, därav blir 

tillgången till mat en mer påtaglig uppdelning. Klassystemet i böckerna om Madicken 

är betydligt mer komplext. Böckerna utspelar sig på 1910-talet och eftersom det 1911 

genomfördes en uppdelning i tre socialgrupper i Sverige: överklass, medelklass och 

underklass, blir det lämpligt att försöka tillämpa dessa på karaktärerna i Madicken. Till 

gruppen överklass hör Madickens familj och borgmästaren och hans fru. Till 

medelklassen kan bönderna i Apelkullen räknas och till arbetarklassen hör till exempel 

tjänstefolket, sotaren och familjen Nilsson. Till den fattiga underklassen hör lusbarnen 

Mia och Madde och de fattiga på ålderdomshemmet. Böckerna om Madicken 

illustrerar emellertid en förändring i den rådande synen på klassamhället. Madickens 

pappa är socialist och kämpar för ett klasslöst samhälle och allas lika värde. Detta 

visas när familjen Engström bjuder med jungfrun Alva på bal, till borgmästarinnans 

förtret. Uppfattningen om allas lika värde överensstämmer med den då pågående 

ideologiska debatten om allmän rösträtt i Sverige. Gemensamt för både Emil och 

Madicken är att de hör till det övre samhällsskiktet och att elände, fattigdom och misär 

inte drabbar dem personligen utan deras omgivning. När så böckerna klassas som 

förskönade och idylliska gäller det således enbart protagonisternas vardag och 

livssituation. De har gott om mat, materiella ting, trygghet, kärlek och lever i den 

typiska kärnfamiljen. I böckerna om Madicken beskrivs verkligen en ideal situation 

med mamman som går hemma, en jungfru som hjälper till med barnen och pappan 

som förvärvsarbetar. Sådan var långtifrån situationen för alla, men det är heller inte 

den bilden som framkommer av samhället runt om. Hos exempelvis familjen Nilsson 

är det Abbe och tant Nilsson som får stå för arbetet. Hos Mia och Madde är mamman 
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ensam familjeförsörjare och verkar vara borta mycket. Dessa kontraster ökar bilden av 

det idylliska livet i Madickens familj. Vad beträffar böckerna om Emil är idyllen den 

klassiska bilden av landet med dess lugn och ro. Men böckerna förtäljer också om hårt 

arbete, hårda förhållanden och fattigdom. Samtidigt som den idealiserade miljön 

används för att skapa en stämning i boken och en förskönad bild av livet förr, finns 

alltså inslag av socialt elände med. Vad som framförallt bör påpekas är de ojämlikheter 

i samhället som böckerna förmedlar. Eftersom böckerna i huvudsak handlar om 

antingen Emils eller Madickens familj är det dock de förhållandena som framkommer 

till största del. Det ger en skev bild av samhället, eftersom även om dessa förhållanden 

säkerligen var förekommande, var det i ytterst knapphändig utsträckning. Den typiska 

kärnfamiljen och det idylliska livet på landet är snarare en romantisk 

efterhandskonstruktion av en bild av det förflutna, än någon verklig realitet. De sociala 

missförhållandena som förekommer i böckerna används främst för att lyfta fram 

Madicken och Emils moraliska handlingar. I både böckerna om Emil och om 

Madicken kretsar handlingen kring karaktärernas upptåg. En del av dessa upptåg är 

tydliga moraliska handlingar som ställer läsarens uppfattning om rätt och fel på sin 

spets. I böckerna framkommer en slags Robin Hood-moral, att ta från dem som har 

och ge till dem som inte har. Eftersom både Madicken och Emil befinner sig i en miljö 

med tillgångar, alltså den mer välbärgade miljön, blir kontrasterna till den fattiga 

miljön större. Här används miljöskildringarna som ett slags distanserande för läsaren. 

Sociala missförhållanden, fattigdom och problem fanns även under 1960-talet, då 

böckerna skrevs, och förövrigt än idag, vilket innebär att inslagen snarare syftar till att 

skildra en slags allmängiltig moraldiskussion om rätt och fel i samhället. Genom att 

distansera läsaren kan uppfattningen om livets orättvisor lättare skildras. Dessutom får 

läsaren också tillgång till det bakomliggande motivet för den moraliska handlingen, 

vilket gör det mer troligt att läsaren kommer att sympatisera med Madicken eller Emil, 

än de som uppfattar upptåget som fel. På så vis kan alltså konstateras att den historiska 

miljön används för att lyfta fram de sociala missförhållandena för den skildrade 

historiska tiden, men också för att distansen i tid kan göra det tydligare för läsaren att 

uppfatta skillnader och orättvisor i sitt eget samhälle. Enligt Kåreland har den 

historiska barnboken undvikit ämnen som lidande och problem för att skona barnen 

från att läsa om detta. Om fattigdom togs upp som ett ämne var det enbart för att få 

den borgerliga läsarkretsen att känna sig tacksamma över sin lott i livet. Böckerna om 

Madicken och Emil går snarare emot detta. Där beskrivs två rackarungars bus och 

sympatierna ligger snarare hos barnen, än den vuxna. Utvecklingen inom pedagogiken 

har också gått från en auktoritär till en antiauktoritär inställning, vilket förmedlas i de 

moderna barnböckerna. Detta blir tydligt i Lindgrens fall och där skapas också en 

moraldiskussion om rätt och fel i samhället. Enligt Kåreland utvecklades 

barnlitteraturen under 1900-talet och gick mot en allt mer samhällskritisk realism. 

Detta blir således tydligt i Lindgrens texter. Denna observation stämmer också väl med 

vad Kåreland har påvisat om Lindgren, att hennes texter kan ses som en spegel av 

förändrade sociala värderingar i samhället och att Lindgren är en förmedlare av 

moderna ideal samtidigt som hon låter sina böcker utspela sig i historiska miljöer.       

 

Min tredje frågeställning är hur barnens situation beskrivs i texten. Eftersom böckerna 

är skrivna för barn och också handlar om barn känns fokuseringen på barn som ett 
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naturligt studieobjekt. Levnadsförhållandena skildras framförallt utifrån barnens 

situation och gemensamma nämnare för de båda protagonisterna är exempelvis den 

högre levnadsstandarden och kärnfamiljen. Ytterligare en gemensam nämnare är 

skolgången. Emil går i skolan varannan dag och verkar börja skolan vid sju års ålder. 

Även Madicken börjar skolan när hon är sju, men går i skolan varje dag förutom 

söndagar. Skolsituationen i böckerna om Emil beskrivs inte särskilt utförligt. I 

böckerna om Madicken är skolan en större del av hennes vardag och exempelvis 

beskrivs där skolaga, något som var tillåtet i Sverige fram till 1958.
132

 I Sverige har det 

funnits en skolplikt sedan 1842, något som etablerats och framträder tydigt i böckerna. 

Madicken, som tillhör överklassen, och Mia, som tillhör underklassen, går i samma 

skolklass. I Sverige fanns det så kallade parallellskolsystem som framförallt innebar att 

fattiga och rika barn inte gick på samma skola. Denna började emellertid avvecklas 

under början av 1900-talet i syfte att bekämpa samhällsklassernas uppdelning eftersom 

de ansågs leda till större sociala klyftor. Madickens och Mias vänskap skulle kunna ses 

som en symbol för denna övervunna klyfta. Under början av 1900-talet var folkskolans 

läroplan grundad på fosterländska och kristna värderingar. Detta återspeglas i 

Madicken-böckerna då ämnet kristendomskunskap är mycket framträdande i skolan. 

När jag har studerat barnens situation har jag iakttagit att det också förekommer inslag 

av barnarbete. Barnarbete var en naturlig del på landsbrygden förr, då barnen 

förväntades hjälpa till på gården. Emil hjälper till på gården, han hjälper oftast Alfred. 

Det verkar dock inte handla om så betungade arbetsuppgifter utan främst små sysslor 

som barnen gör mellan lekarna. I böckerna om Madicken är Madicken och Lisabet helt 

befriade från någon form av arbete, men så bor de inte på en gård heller. Den som 

däremot arbetar är den unge Abbe, som helt enkelt arbetar för att han måste. En av de 

vanligaste orsakerna till barnarbete var att det var en livsviktig inkomstkälla för 

familjen, så det förefaller vara också i Abbes fall. Böckerna kretsar kring 

rackarungarna Emil och Madicken och deras upptåg. Upptågen går att dela in i fyra 

grupper: det moraliska, det med god avsikt, det av nyfikenhet och det i leken. Just lek 

är ett centralt tema i både böckerna om Madicken och om Emil. Lekandet tar upp 

mycket plats i berättelsen och i karaktärernas fiktiva liv. Jag uppfattar det som att 

leken kan betraktas som en rättighet och en självklarhet för barnet. Just leken som 

rättighet förefaller dock ha en social härkomst och inte vara en del av den skildrade 

historiska miljön. Det är därför inte orimligt att anta att synen på lek snarare är en 

förmedling från författarens sida, än ett historiskt faktum. Under 1900-talet började 

barndomen ses om en unik period i livet och lek och lärande var viktiga beståndsdelar 

i samhället. Det var emellertid först efter andra världskrigets slut och under böckernas 

publikationssamtid, som barnens rättigheter i samhället började tas på allvar. Det 

förefaller vara denna syn på lek och barndomen, som förmedlas i texten. Enligt 

Kåreland speglas barns förändrade villkor och förutsättningar i barnboken. Även om 

Lindgren använder en historisk miljö som scen för sina berättelser, är det den 

modernare synen på barndomen och leken som framträder i hennes böcker. Idyllen 

används som ett attraktivt element men som jag redan nämnt finns också inslag av 

missförhållanden och till och med misär. Emil och Madickens omgivning används 

också för deras mer moraliskt riktade upptåg. De är rackarungar som vänder upp och 

ner på sin omgivning genom moraliska, naiva men också ofta mycket humoristiska 
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påhitt och bus. På så vis representerar och förkroppsligare de det moderna barnet som 

satte sig upp mot auktoriteter och den rådande världsordningen, även om dessa 

utgjordes av föräldrar respektive hemmet. Enligt Kåreland har rackarungargenren just 

använts för att ifrågasätta och revoltera mot auktoriteter av olika slag, vilket är exakt 

vad som sker i böckerna. Detta är därför också ett exempel på hur de rådande 

värderingar då böckerna skrevs, påverkar det underliggande budskapet. De moderna 

idealen och revolten mot samhället speglar inte förra sekelskiftets värderingar, utan 

snarare en senare generation. Bruket av historien är som en porträtterad scen där 

budskap av mer individuell karaktär utspelar sig.  

 

Genom mina tre frågeställningar har jag kommit fram till att böckerna om Madicken 

och Emil förefaller skildra en tämligen tidsenlig historisk bild beträffande de yttre 

miljöbeskrivningarna samt de sociala förhållandena. Visserligen är bilden många 

gånger förenklad och inte minst selektiv, men inte direkt felaktig. Parallellt med den 

historiska skildringen avspeglas dock också värderingar från böckernas samtid. Det 

moderna barnboksidealet har tydligt slagit igenom och begrepp som moral, uppror och 

det lekande barnet är i fokus. Vad jag har funnit efter att också ha studerat andra 

böcker av Astrid Lindgren är att just leken verkar vara ett övergripande och 

grundläggande tema i så gott som alla böcker. Böckerna om Barnen i Bullerbyn, Lotta 

på Bråkmakargatan, Nils Karlsson Pyssling, Karlsson på Taken och så vidare utgörs 

även de av det lekande barnet. Samtliga exempel, förutom Barnen i Bullerbyn, utgör 

dessutom exempel på samtidshistoria, det vill säga de handlar om den tid de skrevs i. 

Eftersom leken även här får en så stor plats blir det rimligt att dra slutsatsen att lek är 

något Lindgren betraktar som allmängiltigt i barndomen, snarare än som en historisk 

variabel. Det upproriska barnet finns också i till exempel böckerna om Pippi och 

Rasmus, vilket underbygger uppfattningen om att detta rör sig om något generellt för 

Lindgren. Enligt Aronsson har ofta författare en ambivalent hållning till det historisk 

korrekta. Drivkraften ligger ofta i en åberopan på att det faktiskt har hänt, samtidigt 

som en konstnärlig frihet tas i beaktande för legitimiteten. Vad beträffar Lindgrens 

verk handlar de om fiktiva karaktärer i ett historiskt landskap. Sanningshalten i 

berättelserna ligger således främst i beskrivningen av den historiska miljön, som jag 

har konstaterat är tämligen korrekt, än i karaktärerna liv. Aronsson menar att ”de 

litterära landskapen” ofta förvandlas till ”tematiserade parker”, vilket jag anser går att 

urskilja i lantbruksmiljön i Emil och småstadsmiljön i Madicken. Aronsson menar 

vidare att just användningen av historien i litterärt och kommersiellt syfte, något som 

Lindgrens böcker utgör exempel på, har bidragit till en historieskapande turism. 

Aronsson menar vidare att detta bidrar till en etablering av historiska berättelser som 

centrala delar i den samtida historiekulturen. Lindgrens bild av historien blir således 

samtidens bild. Aronsson själv vill inte fälla några normativa omdömen om hur detta 

historiebruk är positivt eller inte. Han konstaterar dock att detta kulturarv görs i 

avseende att bland annat lära, underhålla och skapa identitet och att detta görs av såväl 

institutioner, som det kommersiella och populärkulturella fältet.        

 

Böckerna om Madicken och Emil kan räknas till kategorin historiska romaner 

eftersom de behandlar en historisk tid, och alltså inte sin samtid. Den historiska 

romanen kom till Sverige under 1800-talet, ungefär samtidigt som historia särskildes 
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från de sköna konsterna och blev ett vetenskapligt ämne där granskning av källorna 

utgör en viktig del. Vetenskap och fiktion bildade således två motpoler, och det har 

sedan dess existerat ett ambivalent förhållande dem emellan. Även om den historiska 

romanen inte ”godkänts” av den akademiska världen innebär det föga att boken inte 

läses, tvärtom är skönlitteraturen utbredd. Böckerna av Astrid Lindgren läses och 

älskas av många barn och även vuxna som tillgodogör sig böckerna vid exempelvis 

högläsning för barnen. Enligt Winberg är historieforskningens existensberättigande 

hotat om den inte ses som en kunskapsform som är skild från skönlitterära texter om 

historiska skeenden. Han menar att historieämnets vetenskapliga status ifrågasätts. 

Fokus, menar han, sätts snarare på framställningens form än innehåll och kravet att 

underhålla blir större. Enligt Winberg är faran med detta att viktigt innehåll kan få stå 

tillbaka för en spännande underhållning. Detta anser jag förefaller rimligt, men 

fortfarande kvarstå det faktum att skönlitteratur kan innehålla viktig information i sig 

själv, och dess framställningsform kan vara det mest lämpade sättet att förmedla detta. 

Enligt Winberg är forskarens uppgift att förstår varför förändringar sker, men 

skönlitteratur kan ju också ge en ökad insikt och förståelse av hur historien subjektivt 

uppfattades. Eftersom Winberg själv konstaterar att det rör sig om olika litterära genrer 

som kräver helt olika bedömningsgrunder, undrar jag om det inte då också är möjligt 

att det även rör sig om genrer som ger svar på olika saker. Ahlberger och Nilsson 

påpekar att en fördel för skönlitteraturen är dess förmåga att skildra människans insida 

och subjektiva inlevelse. Kylhammar menar att det knappast finns någon bättre källa 

än författaren om sin samtid. Detta handlar emellertid om böcker skrivna om sin 

samtid. Böckerna om Emil och Madicken är historiska romaner, det vill säga att de 

handlar om en förfluten tid och inte om sin samtid. Författarens egna självupplevda del 

är omstridd men heller inte explicit. Ett faktum är dock att Lindgren växte upp kring 

denna tid, i liknande miljöer. Vad jag dessutom har kommit fram till genom min 

undersökning är att det inte finns någon litterärpoäng att modifiera den historiska 

miljön. Kylhammar poängterar betydelsen i att författaren kan vara sin egen källa, 

vilket verkar vara fallet med Lindgren. Sättet att värdera skönlitteratur som historisk 

källa har varierat i tid. Det finns främst tre förhållningssätt: skönlitteratur som en 

”opålitlig” källa, som en ”illustration” och som en ”pålitlig” källa. Jag har framförallt 

anlagt det andra perspektivet, skönlitteratur som en illustration, och testat dess 

riktighet. Detta är för att jag också tillämpat ett historiebruksperspektiv, och sett hur 

historien har använts och vilket bild som har förmedlats. Syftet med detta har varit att 

undersöka den historiska romanens hållbarhet när den testas som en historisk källa. 

Detta blir intressant just därför att böckerna faktiskt förmedlar en historiebild genom 

sitt historiebruk. Poängen med att testa en allmänt spridd historiebild förefaller 

tämligen självklar. Risken med romanförfattarens historia är enligt Winberg att 

författaren kan ge en snedvriden och selektiv bild av historien. Detta upplever jag är 

fallet med Lindgrens berättelser, vilket jag har understrukit tidigare. Det idylliska livet 

på landet och det förskönade livet i småstaden för de båda protagonisterna skapar en 

vinklad bild av uppfattningen om historien. Karaktärer vars livsöden knappats skulle 

ses som ideala finns emellertid också med, dessa får dock inte någon större plats i 

böckerna. Att Lindgrens böcker ofta stämplas som alltför idylliska beror förmodligen 

just på denna snedfördelning, som helt enkelt är en följd av fokuseringen på 

huvudkaraktärerna.       
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Enligt Kylhammar är det viktigt att genrebestämma texten för att sedan anta ett 

välgrundat förhållningssätt till den. Böckerna jag har läst är historiska romaner och jag 

har valt att betrakta Lindgrens böcker som en historisk källa för brytpunkten mellan 

det svenska bondesamhället och det mer industrialiserade och urbaniserade samhället. 

Samtidigt har jag valt att studera böckerna utifrån den kontext de blev skrivna i, 

nämligen som bidrag till den nya moderna barnboken. Renander anser att 

skönlitteratur är värdefullt dels som historisk källa, dels för att öka ett historiskt 

medvetande om den tid då texten skrevs. Enligt Renander har en litterär 

historieförmedling en folkbildande kraft. Detta är sant angående Lindgrens verk, som 

nått ut och fortfarande når ut till en stor läsekrets. Renander ser också en 

meningsfullhet i att den historiska romanen granskas och undersöks av historiker 

genom att på detta vis bidra med en mer populär form av historieförmedling för en 

bredare publik. Den bild Lindgren ger av det svenska samhället under början av förra 

seklet är således den som når större delen av det svenska folket, inte minst de 

mottagliga barnen, indirekt. På så vis blir historiekunskapsförmedlingen en biprodukt 

till en litterär upplevelse. Om syftet är att finna mer underhållande och lättillgängliga 

kunskapsförmedlingsformer, förefaller denna typ av historiebruk, idealisk.  
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Kategorier och makt – En kritisk undersökning av 

intersektionalitet som teori 

Av Elin Björk 

 

1 Inledning 

Intersektionalitet är ett av de nyare begreppen som introducerats inom feministisk och 

antirasistisk forskning. Liksom alla andra nyare begrepp har det ännu inte utvecklats 

en tydlig teoribildning och metodologi för denna forskning, men en debatt kring detta 

uppstod framförallt i början av 2000-talet och fortgår även idag. Nya angreppssätt 

inom forskning behöver alltid debatteras och studeras kritiskt och denna uppsats är ett 

försök att bidra till denna debatt. Genom att analysera tre historiska avhandlingar som 

uttalat använder ett intersektionellt angreppssätt, är min förhoppning att kunna belysa 

både de styrkor och fördelar detta begrepp medför, men även dess brister och 

svagheter.  

1.1 Disposition  

För att genomföra min undersökning har jag valt att lägga upp uppsatsen på följande 

sätt. Efter en redogörelse för avgränsningar och uppsatsens syfte och frågeställningar 

kommer några korta begreppsförklaringar som är centrala för undersökningen. Dessa 

inledande delar följs sedan av en redogörelse för begreppet intersektionalitet och dess 

historia. Detta avsnitt innehåller även diskussioner och kritik som framförts kring 

intersektionalitet och fungerar därför som en kombinerad bakgrund och redogörelse 

för intersektionalitets forskning, främst i Sverige. För att kunna genomföra den 

undersökning jag tänkt mig kommer sedan en redogörelse för tre metoder som kan 

användas vid intersektionell forskning. Denna följs av en matris där jag definierar 

intersektionalitet och de tre metoderna för att kunna gå vidare till själva 

undersökningsdelen. I denna del kommer jag sedan, utifrån mina frågeställningar, att 

analysera tre historiska avhandlingar som uttalat använder sig av intersektionalitet 

utifrån min matris. Undersökningen följs av en sammanfattningsdel och sedan en 

analysdel där jag vidare kommer att diskutera resultatet från min analys, och ställa 

detta mot den tidigare forskning som tagits upp i bakgrundsdelen.  

1.2 Avgränsningar 

Jag gör inte anspråk på att här redogöra för hela den diskussion och den kritik som 

framkommit sedan begreppet intersektionalitet myntades. För att göra en begränsning 

av ett annars allt för stort material för en uppsats av denna längd har jag valt att främst 

redogöra för diskussionen i Sverige och då främst inlägg och argument av de mest 

aktiva debattörerna. Det är utifrån detta som jag sedan definierat begreppet för den 

matris som används i analysen. Jag anser ändå detta vara en för uppsatsen relevant 

avgränsning eftersom alla analyser görs av avhandlingar skrivna i Sverige och den 

svenska kontexten. Flera av författarna stödjer sig dock i sin definition av 

intersektionalitetsbegreppet på icke-svenska teoretiker, men alla har åtminstone en 

svensk teoretiker som referens vid sin definition.  
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1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats är att efter en genomgång av intersektionalitetsbegreppet 

och dess användning, applicera min matris över intersektionalitet, en hypotetisk 

definition, på tre avhandlingar med ett historiskt perspektiv, för att undersöka hur de 

olika forskarna använder begreppet. Syftet är även att jämföra dessa avhandlingar och 

utifrån McCalls tre förhållningssätt studera vilken metod som använts, och om den går 

att identifiera som en av dessa, en sammanblandning av flera eller om en helt annan 

metod använts. Motiveringen för detta är att McCall är den enda forskare jag under 

uppsatsarbetet stött på som gör ett försök att redogöra för och problematisera 

metodförfarandet vid intersektionell forskning. Jag anser det därför intressant att 

undersöka om befintlig forskning som genomförts och använder sig av 

intersektionalitet metodologiskt kan tillskrivas någon av dessa. Slutligen är också 

målet att omformulera min hypotetiska definition av intersektionalitet utifrån resultatet 

av undersökningen.  

1.4 Frågeställningar 

Hur definierar och förstår författaren begreppet intersektionalitet och dess 

användning? 

Följer författaren sin egen definition av begreppet och vad får det för konsekvenser för 

avhandlingen?  

Är det angreppsätt som används verkligen intersektionellt i den mening att 

analyskategorierna analyseras i intersektion med varandra?  

Vilken metod används av författaren och går det att spåra den till någon av McCalls tre 

förhållningssätt? 

1.5 Begreppsförklaringar 

Att göra kön: Detta begrepp innebär att man ser kön som något vi gör i mellan 

mänskliga relationer och som något som ständigt förhandlas och omvandlas, till 

skillnad från att se kön som något man är eller har. Detta är en könskonstrutionistisk 

teoretisering av hur kön skapas.
133

   

     Diskurs: Ett artikulerat sätt att uttala sig och samtala om något utifrån gemensamma 

antaganden om vad som är konstitutivt för detta.
134

 En uppsättning metaforer, 

berättelser, föreställningar, och materialiseringar som tillsammans skapar en viss 

ordning.
135

  

     Kön/Genus: Den begreppsmässiga skillnaden mellan kön och genus utvecklades av 

psykoanalytikern Robert Stoller under 1960-talet när han arbetade med transsexuella. 

Behovet av att skilja mellan det biologiska könet och det känslomässigt upplevda, 

uppstod då personerna tillhörde ett biologiskt kön men känslomässigt ansåg sig tillhöra 

ett annat. Översättningen av begreppen sex/gender till svenskans kön/genus är inte helt 

oproblematisk då kön har en kulturell innebörd i svenskan som engelskans sex saknar. 

                                                 
133

 Nina Lykke (2010) Genusforskning - en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. 

Stockholm: Liber. s. 219. 
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 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari (2005) Intersektionalitet: kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap. Liber. 
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 Paulina de los Reyes & Lena Martinsson (2005) Olikhetens paradigm - intersektionellt perspektiv 

på o(jäm)likhetsskapande. Studentlitteratur, Lund. s. 11. 
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Den förste att använda begreppsparet i feministisk forskning var antropologen Gayle 

Rubin 1975. Under 1970-talet sågs kategorin kön som oväsentlig av feministiska 

forskare eftersom den biologiska kroppen sågs som en väldigt liten del av den 

personliga identiteten. 1990-talets feminism hade dock en annan inställning till det 

hela eftersom, kön nu hade börjat förstås som något som genomsyrade och dominerade 

personer. Biologins framgångar hade förändrat perspektivet och framförallt kvinnan 

sågs nu som styrd av sina kroppsliga och biologiska funktioner. Inom feminismen 

hade tidigare genus varit det som fokus lagts vid eftersom det ansågs vara den 

föreställda uppfattningen om könen, och den som borde förändras. Nu blev dock 

distinktionen mellan det biologiska och sociala ifrågasatt.
136

   

 

2 Intersektionalitetens bakgrund, utveckling och problemställningar 

2.1 Begreppet 

Begreppet intersektionalitet är en skandinavisering av engelskans “intersectionality” 

vilket i sin tur kommer av verbet “to intersect” som betyder “att genomskära, att 

korsa”. Begreppet används för att beskriva samverkan mellan olika makthierarkier så 

som kön, klass, etnicitet/ras, sexualitet, ålder, funktionshinder etc. Det innebär dock 

inte att man enligt en additativ princip lägger till olika perspektiv, utan det handlar om 

en förståelse för att alla dessa olika makthierarkier oupplösligt påverkar och 

interagerar med varandra.
137

 Perspektivet ger en möjlighet att hantera multipla 

ojämlikheter och har gett könsfrågorna en plats utanför genusforskningen då även 

andra maktrelationer hamnar i fokus.
138

 Inom intersektionalitet ligger fokus på hur kön 

görs i samspel med andra samhälleliga maktordningar och sociokulturella kategorier. 

Begreppet används dock inte av alla som forskar kring interaktion mellan olika makt- 

och identitetskonstruerande processer då vissa ställer sig kritiska till begreppet och 

dess metafor “vägkorsning” och istället väljer att använda ex. skillnader.
139

 

     Andra begrepp som används för detta är exempelvis “interlocking oppressions”, 

“interferens”, “differential powers, politics and consciousness”, “inappropriate/d 

otherness” eller “hypernated identities”.
140

 En viktig utgångspunkt för 

intersektionalitetsforskningen har varit att fokusera på institutionella sammanhang och 

diskursiva tolkningsramar för att belysa hur dessa skapar skillnad och bevarar 

maktordningar. Fokus ligger alltså mer på hur olikhet skapas och vad detta får för 

konsekvenser än på hur olika grupper eller kategorier skiljer sig från varandra.
141
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2.2 Begreppets historia 

Begreppet introducerades först av antirasistiska feminister i USA i slutet av 1980-talet 

och var en kritik mot den vita, hegemoniska feminismen
142

. Även i Sverige har 

feminismens problem att förhålla sig till klass och etnicitet diskuterats länge, och kritik 

har framförts av bland annat queerforskare. Detta har lett till en kritik av att den vita, 

heterosexuella, medelklassens erfarenheter har varit de dominerande inom den 

hegemoniska feminismen.
143

 Kritik har också riktats mot feminismens oförmåga att 

kunna hantera kön som ett differentierat analytiskt begrepp inom olika maktregimer. 

Syftet med intersektionalitet är, enligt bland andra Paulina de los Reyes och Diana 

Mulinari, att utveckla teoretiska modeller bortom de endimensionella maktanalyserna 

som tidigare använts.
144

 Kerstin Sandell och Diana Mulinari skriver också i 

introduktionen till antologin Feministiska interventioner. Berättelser om och från en 

annan värld. att intersektionalitet kan tvinga fram andra berättelser om Sverige och 

världen, och på detta sätt öppna för andra visioner och andra sätt att tänka kring kön.
145

  

     Nina Lykke ser dock en längre tradition för detta perspektiv, som hon menar har 

rötter i 1800-talets kvinnorörelse med dess förbindelser med antislaverirörelsen och 

1880-talets och det tidiga 1900-talets socialistiska kvinnorörelse, och dess betoning av 

samspelet mellan kön och klass.
146

 Lykke kritiserar även bell hooks
147

, författare till 

den klassiska texten om feministsik teori From Margin to Center, som menar att det 

intersektionella tänkandet uppstod kring början av 1980-talet. Lykke anser att detta är 

ett allt för amerikacentrerat sätt att se på feminismens historia, då socialistisk feminism 

och feministisk marxism i Europa redan under 1970-talet handlade mycket om 

intersektionen mellan genus och klass.
148

 I exempelvis Storbritannien inleddes 

debatten under 1970-talet då feminister från olika etniska minoriteter trädde in i 

debatten på den politiska arenan. Här talade man om ett “trippelförtryck” då svarta 

kvinnor ansågs diskriminerade av tre olika anledningar: för att de var kvinnor, för att 

de var svarta och för att de tillhörde arbetarklassen.
149

  

                                                 
142

 Jag kommer här att använda mig av begreppet hegemoni i samma bemärkelse som de los Reyes och 

Mulinari, som i sin tur använder sig av begreppet i Gramscis bemärkelse. Alltså, hegemoni innebär en 

dominansform som är baserad på konsensus och socialt sanktionerade överenskommelser om vad som 

är rätt, verkligt och normalt. (Paulina de los Reyes & Diana Mulinari (2007) Intersektionalitet. kritiska 

reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber. s. 79.) Utifrån detta definierar sedan de los 
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2.3 Begreppets användning 

Det råder dock inte konsensus kring frågan om hur perspektivet intersektionalitet ska 

användas. Kimberlé Crenshaw, som introducerade begreppet 1989 när hon skrev om 

svarta amerikansk kvinnor och arbete, använder ett additativt perspektiv.
150

 Det 

additativa perspektivet skiljer sig från den mer utvecklade formen av intersektionalitet 

som oftast används idag. Skillnaden är att det additativa endast lägger fler sociala 

kategorier till varandra för att förklara att det finns upplevda skillnader mellan olika 

grupper av kvinnor.
151

 Andra som Lykke och de los Reyes, menar att dessa olika 

identiteter inte kan separeras från varandra eftersom de konstituerar varandra och inte 

går att skilja åt, och att syftet med intersektionalitet är att undersöka just denna 

intersektion mellan sociala kategorier och hur ojämlikhet skapas genom denna.
152

 

Debatten om intersektionalitet ska ses som en additativ eller konstitutiv process i 

förhållande till sociala maktordningar pågår fortfarande.  

 

Nira Yuval-Davis och Floya Anthias har kritiserat det så kallade “trippelförtrycket” 

och menar att det inte går att urskilja när någon diskrimineras på grund av kön, 

etnicitet eller klass. Alla dessa kategorier har dock olika ontologisk grund, men i 

verkligheten är det omöjligt att skilja dem åt och säga när någon diskrimineras för det 

ena eller andra. Detta beroende på att det exempelvis innebär mycket olika saker att 

vara “svart” om man är man eller kvinna, eller om man är medelklass eller 

arbetarklass.
153

 Lykke menar att Crenshaws alternativ att ersätta en tidigare 

antingen/eller med ett både/och, inte löser problemet. Hon anser, som jag nämnt 

tidigare, att det inte är möjligt att studera dessa olika kategorier på detta sätt. Eftersom 

alla dessa delar av en individs identitet konstant är sammanflätade och konstituerar 

varandra i en ständig förändring och omformning.
154

  

     Crenshaw gör också en skillnad mellan strukturell och politisk intersektionalitet. 

Strukturell intersektionalitet innebär, i detta fall, det sätt på vilket maktasymmetrier 

som kön, ras och etnicitet etc. är sammanvävda med varandra. Politisk 

intersektionalitet innebär att motstånd mot maktasymmetrierna måste bygga på 

motsvarande multipla principer för att vara effektiva.
155

   

2.4 Problemområden 

de los Reyes identifierar två olika problemområden som i dag finns för den 

feministiska agendan när det gäller det intersektionella perspektivet. Det första är den 

klassiska frågan inom feminismen om kvinnans natur och förhållandet mellan könen 

som, enligt de los Reyes, kan ges ett nytt perspektiv genom intersektionaliteten därför 

att man nu kan förhålla sig till kvinnors multipla identiteter och olika positioner i 

maktstrukturer. I Sverige introducerades dock perspektivet med utgångspunkt i den 

antirasistiska och postkoloniala forskningen kring maktanalys. Detta innebar att det 
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överskred feminismens politiska och teoretiska gränser.  Här innebär ett 

intersektionellt perspektiv, enligt de los Reyes, en möjlighet att upplösa gränserna 

mellan olika kategorier (kön, etnicitet, klass osv.) och i stället fokusera på hur dessa 

konstituerar, intervenerar och transformerar varandra. de los Reyes anser dock att 

oavsett vad som skiljer dessa två perspektiv så exponerar de båda tillkortakommanden 

inom den traditionella feminismen.
156

   

     Kritik har också riktats mot det Lykke benämner som konkurrerande 

intersektionalitet, vilket innebär att vissa analyskategorier prioriteras framför andra. 

Det finns alltså enligt Lykke hegemoniska hierarkier inom feminismen där exempelvis 

feministiska marxister kritiserats för att prioritera klass framför andra sociala 

kategorier, eller kritiken mot att sexualitet, etnicitet, ras etc. prioriteras av andra 

grupper. Svagheten med att i förhand ha definierat en kategori som viktigare än andra, 

är enligt Lykke, att det blir för enkelt att bortse från andra perspektiv, och man missar 

det faktum att människor i verkligheten “gör” alla dessa kategorier samtidigt och i 

interaktion med varandra.
157

  

     En annan problematik som tagits upp i intersektionalitetsdebatten är att inom den 

hegemoniska feminismen har det inte funnits något utrymme för forskning kring 

underordning och förtryck mellan olika grupper av kvinnor. Detta har kritiserats 

utifrån ett intersektionellt perspektiv, eftersom det vuxit fram en bild av kvinnor som 

en homogen och konfliktfri grupp, där strategier formuleras utan hänsyn till olika 

erfarenheter av klass, ras/etnicitet och sexualitet. Paulina de los Reyes, Diana Mulinari 

och Irene Molina menar att för att feminismens emancipatoriska potential ska kunna 

uppfyllas, måste man identifiera de olika historiskt specifika situationer som skapat 

olika former av förtryck och underordning, och relatera dessa till de olika erfarenheter 

av maktstrukturer som gör att kvinnor står i olika maktposition till varandra.
158

  

     Nina Lykke identifierar tre olika sätt som feministiska idéer kring intersektionalitet 

uppträtt. För det första finns det forskning som explicit använder begreppet 

intersektionalitet, för det andra finns det forskning där det används implicit utan bruk 

av etiketter som intersektionalitet och för det tredje finns det forskning som använder 

andra begrepp för att hänvisa till intersektioner och gör det explicit.
159

 I min 

undersökningsdel har jag valt avhandlingar som alla explicit använder ett 

intersektionellt perspektiv och använder det begreppet i undersökningen. Vid en 

sökning i Libris i dag, på avhandlingar i Sverige som uttryckligt använder ett 

intersektionellt perspektiv, blir resultatet att en övervägande majoritet behandlar 

intersektionen mellan de sociala kategorierna kön, ras/etnicitet och klass.  

     Intersektionalitet lyfts fram av många som en möjlighet att utforska hur olika 

sociala kategorier inverkar och konstituerar varandra, och på detta sätt vidga fältet för 

genusforskning, men även för att upptäcka hur andra former av förtryck inverkar. 

Keith Pringle riktar dock kritik mot denna, kanske allt för positiva, bild av hur 

                                                 
156

 de los Reyes (2006) s. 37. 
157

 Lykke (2005) s.10. 
158

 Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari (2006) Maktens (o)lika förklädnader. Atlas. s. 

12. 
159

 Lykke (2005) s. 9. 



61 

 

intersektionalitets perspektivet kan användas. Han menar att perspektivet även kan 

användas för att dölja förtryckande maktförhållanden i samhället.
160

 

     Pringle menar, att i den studie han gjort av det  nordiska välfärdssystemet, med 

Sverige som fallstudie, framträder de nordiska länderna som de mest upplysta när det 

gäller kön, klass, sexualitet, etnicitet/ras, ålder och handikapp. Det finns dock en stor 

brist i de välfärdsanalyser som gjorts, enligt Pringle. Denna brist är att allt för stort 

fokus lagts på vad som gjorts bra, och allt för lite på de områden vad det gäller kön, 

klass, etnicitet/ras, ålder, sexualitet och handikapp som har nackdelar.
161

 Enligt Pringle 

beror detta på att man till stor del bortsett från den akademiska debatten kring 

intersektionalitet.
162

 Professionella personer inom det svenska välfärdssystemet, i 

Pringles studie, lyfter många gånger fram diskurser som förstärker bilden av Sverige 

som välfungerande när det gäller kön, klass, etnicitet/ras, ålder, sexualitet och 

handikapp. Detta trots att dessa diskurser många gånger inte var empiriskt 

välgrundade.
163

  

     Enligt Pringle är intersektionalitetsperspektivet ett bra instrument för att undersöka 

hur olika maktförhållanden påverkar och inverkar på varandra, men det är också 

viktigt att undersöka vilka samhälleliga maktförhållanden som man undviker att 

problematisera. Genom att ge vissa sociala kategorier eller intersektioner ges prioritet 

på bekostnad av andra, döljs maktförhållanden som dominerande grupper i samhället 

kan tjäna på att undanhålla.   

     Bra intersektionell forskning bygger alltså på en väl underbyggd empiri och 

forskning, och att man ta hänsyn till så mycket tillgänglig forskning som möjligt för att 

kunna undvika att utesluta perspektiv som kan vara obekväma.
164

   

     de los Reyes och Mulinari ser också en uppenbar risk i att allt för oreflekterat 

inkorporera intersektionalitet i feministisk forskning, då detta inte skulle påverka 

kunskapsproduktionen inom forskningsområdet utan vidare teoretiska och 

metodologiska reflektioner. Att bara använda ett radikalt begrepp ser de inte som en 

lösning, utan detta kräver att kunskapsproduktionen, och den akademiska praktiken 

som denna uppkommer inom, kritiskt granskas.
165

 de los Reyes och Mulinari menar 

också, som Pringle, att osynliggörandet, tystnaden och förbiseendet av olika 

maktförhållanden är viktiga redskap i skapandet och reproducerandet av den vita 

hegemoniska feminismen. Detta precis som inom andra maktdiskurser.
166

  

     de los Reyes och Mulinari påpekar också att det är viktigt att intersektionellt 

undersöka individuella, institutionella och strukturella nivåer i samhället, för att kunna 

förstå hur dessa olika nivåer påverkar och förstärker varandra genom de olika förtryck 

som artikuleras inom dessa nivåer.
167

 Samtidigt ville de också lyfta fram vikten av att 

inom denna kritiska tradition rikta uppmärksamheten mot den akademiska hegemonin, 
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eftersom den akademiska kunskapen kan ses som ett maktutövande. Vad som blir 

föremål för kunskap och inom vilka ramar denna kunskapsproduktion sker påverkas 

också av maktrelationer i samhället.
168

  

2.5 Möjliga problem vid användningen av begreppet 

En viktig uppgift för intersektionaliteten, är enligt de los Reyes och Mulinari, att 

fortsätta på den kritiskt granskande väg av den hegemoniska feminismen som utgjorde 

starten för denna forskning. Det räcker inte med att konstatera att alla människor har 

flera identiteter (som ex. kvinna, invandrare och arbetarklass) om man inte samtidigt är 

medveten om det urval som görs angående vilka maktasymmetriaxlar som prioriteras, 

och att detta val är kontextbaserat. Att vara medveten om dessa olika identiteter fyller 

ingen funktion om man inte samtidigt kan förklara hur de uppkommit och hur de 

relaterar till varandra. de los Reyes och Mulinari ser ett hot i detta genom att bara ett 

erkännande av dessa olika identiteter riskerar att förstärka de essentialistiska 

tendenserna inom feminismen och försvaga intersektionalitetens teoretiska och 

politiska potential. Styrkan med det intersektionella perspektivet anses vara att detta 

teoretiska perspektiv kan koppla makt och ojämlikhet till individens möjligheter att 

agera inom samhällets strukturer, institutioner och ideologier.
169

  

     Nina Lykke menar att det inom feminismen också finns en rädsla för att ett större 

fokus på mångfald i det intersektionella perspektivet ska leda till att de kvinnopolitiska 

frågorna tonas ner. Detta till förmån för andra sociala kategorier där förtryck 

förekommer som etnicitet, funktionshinder osv.
170

 Lykke menar dock att det är just 

detta som intersektionaliteten skulle kunna motverka genom att erbjuda ett perspektiv 

där det inte blir legitimt att glömma könsmaktssystemet men samtidigt inte bidrar till 

en dikotomi mellan “jämställdhetsfeminism”, alltså de som anser att fokus bör ligga på 

könsfrågor, och “mångfaldsfeminism”, de som anser att mångfaldsfrågor är 

viktigast.
171

  

2.6 Sociala kategorier och det intersektionella begreppet 

I sammanfattning anser Lykke att en intersektionell analys bör baseras på följande 

principer: det måste alltid göras ett val av vissa maktasymmetrier framför andra, att 

som genusforskare alltid hålla fast vi genusaxeln, men inte nödvändigtvis som den 

hierarkiskt överordnade, och argumentera för vilka andra axlar som ska inräknas i 

analysen, dessa måste räknas in i en intersektionell analys och styrs av vad som anses 

vara viktigt i det konkreta analysarbetet, och detta innebär också konkreta argument 

för vilka som väljs bort och vilka som räknas in, de axlar som väljs bort bör ändå 

användas för att kritiskt granska analysen för att se om andra perspektiv som är viktiga 

kan tillföras genom detta, det är också strategiskt viktigt att hålla fast vid 

genuskategorins analytiska och politiska betydelse i ett könsmaktsbaserat samhälle. 

Enligt Lykke innebär detta att inkludera kön och genus i större omfattning än vad som 

görs i dag.
172
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     Mikela Lundahl menar dock att det är dags att lämna frågan om vilken social 

kategori som är viktigast och inse att det är många faktorer som simultant är viktiga 

för människors identiteter och villkor. Hänsyn måste tas till att en individ tillhör 

många olika sociala kollektiv och att de alla påverkar, men även att varje kollektiv 

består av många olika individer med olika erfarenheter. Lundahl ser intersektionalitet 

som en metod för att komma ifrån diskussionen kring vilken sociala kategori som är 

viktigast och istället fokusera på skärningspunkterna mellan de många skillnader som 

varje kollektiv innehåller.
173

 

     Detta kan jämföras med de los Reyes och Mulinari som ifrågasätter hur vi i denna 

situation kan försvara ett fasthållande vid genuskategorins strategiska roll som 

analytiskt och politiskt viktig?
174

 De menar att överfokusering på denna och 

underfokusering på andra sociala relationer gör kvinnor till offer. I förlängningen 

innebär detta också att vissa kvinnor utesluts från maktutövandet.
175

 Vidare menar de 

att eftersom ojämlika könsstrukturer finns inom alla samhällsgrupper, både i nutid och 

historiskt, har detta använts som argument inom genusforskningen att framhålla kön 

som en grundläggande princip för maktens strukturering och därför legitim att se som 

en social kategori viktigare än andra. de los Reyes och Mulinari framhåller dock att 

klass och ras kan ses som mer förtryckande än kön då kvinnor och män samarbetar 

oftare över könsgränserna än över klass- och rasgränser. Av detta drar de sedan 

slutsatsen att en ensidig fokusering på maktrelationer aldrig kan medföra den 

teoretiska utveckling som skulle kunna åstadkomma en radikal förändring av ojämlika 

maktstrukturer.
176

  

     Tiina Rosenberg menar däremot att för henne kommer alltid genus att vara en 

självskriven kategori, eftersom hon forskar inom feminism och genusvetenskap. Men 

detta betyder inte att det måste vara den kategori som ständigt kommer först. 

Rosenberg anser att det är materialet som måste avgöra vilka kategorier som är viktiga 

att räkna in i den intersektionella analysen för en specifik forskningsuppgift.
177

   

     Kerstin Sandell och Diana Mulinari hävdar dock att inom dagens feministiska 

forskning har kön, etnicitet, sexualitet och klass gjorts till samma sak, kategorier, och 

bland annat denna förskjutning har fått till följd att genus nu mera är det begrepp som 

det riktas starkast fokus mot och kön är den sociala kategori som studeras primärt 

inom denna forskning, trots intersektionalitetsdebatten.
178

 Användandet av begreppet 

kategorier blir problematiskt då en spänning uppstår mellan hur analysen artikuleras 

och vad man säger sig vilja undersöka, vilket i detta fall är ojämlikhetsskapande och 

förtryck. När alla kategorier hierarkiskt jämställts och intersektionen mellan dessa 

tolkas som universell för alla förtryckta grupper, missar man det faktum att hierarkin 

hur dessa kategorier är organiserade ger olika konsekvenser för olika grupper. Att 

använda begreppet kategorier skapar också en falsk känsla, enligt dem, att vi alla vet 
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vad vi pratar om och att alla menar samma sak. 
179

 När “allt” blir samma, alltså att alla 

kategorier jämställs hierarkiskt, menar de även att den genusvetenskapliga analysen av 

hur ojämlikheter skapas försvagas. Intersektionalitet är möjligheten för osynliggjorda 

och felrepresenterade grupper att kritisera vetenskapen och genusvetenskapen, för att 

genom denna kritik kunna teoretisera makt och ojämlikhet utifrån sina historiska 

erfarenheter.
180

  

2.7 Intersektionalitet och globaliseringen  

Intersektionaliteten har under åren haft olika fokus. Följer vi Lykkes historieskrivning 

för detta perspektiv började det med maktaspekterna kön och ras för att sedan följas av 

kön och klass. Under 1980-talet var det åter igen kön och ras som hamnade i centrum 

och under 1990-talet kombinerades detta med ett postkolonialt perspektiv. Den senare 

forskningen inom intersektionalitet har utvidgats till att omfatta många fler identiteter 

hos människor, men fokus har ändå till stor del legat på kön - ras/etnicitet och detta 

från ett allt mer globalt perspektiv.
181

 Klassperspektivet har därför nästan försvunnit ur 

dagens intersektionella debatt och forskning.
182

  

     Det globala perspektivet har bland annat kunnat belysa hur framsteg och frigörelse 

för vissa grupper av kvinnor även inneburit fördjupad och beständig exploatering av 

andra grupper. de los Reyes och Mulinari menar att detta perspektiv är viktigt för att 

kunna förstå institutionell och strukturell rasism i dagens Sverige. Det förklarar även 

vardagsrasismen och ger möjligheter att analysera bilden av “den andra kvinnan” som 

vuxit fram inom den hegemoniska feminismen. Perspektivet belyser även det faktum 

att klass allt mer rasifieras i Sverige, enligt de los Reyes och Mulinari. Allt detta leder 

till en ökad ojämlikhet mellan olika grupper av kvinnor som är viktig att analysera. 
183

 

Enligt de los Reyes och Mulinari finns det inom feminismen ett bristande intresse för 

att artikulera feminismen till globala processer. Detta kan enligt dem inte längre 

hänföras till bristande teoretiska resurser eller okunskap om området. Här riktas också 

kritik mot feminismens oförmåga att tänka kön utifrån en mer mångdimensionell och 

dynamisk förståelse av makt.
184

 Enligt de los Reyes och Mulinari finns det både inom 

den svenska välfärdsstaten och den hegemoniska feminismen en strävan efter 

normalisering och anpassning, och normalisering förutsätter efterlikningsstrategier. 

Därför blir efterlikning en av de strategier som underordnade grupper kan använda sig 

av för att skaffa sig makt och inflytande i samhället.
185

    

3 Intersektionalitet och historieskrivningen 

Inom postkolonialismen anses det att historieskrivningen i väst har hjälpt till att bygga 

upp en bild av Västeuropa som norm och de västeuropeiska erfarenheterna som 

allmängiltiga för mänskligheten. Genom detta har moderniseringsprojektet och den 

västerländska hegemonin i världen rättfärdigats. Det handlar även om att legitimera en 
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bild av samhällets nödvändiga utvecklingsriktning.
186

  Här, anser jag, kan ett 

intersektionellt perspektiv hjälpa historieforskaren att belysa och lyfta fram grupper 

och aspekter som hamnar utanför denna hegemoni. de los Reyes som även stödjer sig 

på Doreen Masseys teser om tiden och rummets betydelse för maktens konstruktion, 

menar i likhet med henne att historieskrivningens makt ligger i möjligheten att 

diskursivt konstruera ojämlikheter som ett tidsbundet fenomen.
187

 

     Gunlög Fur argumenterar i sin text Historiska marginaler - genusforskarens 

arbetsfält? för en annorlunda form av intersektionalitet, den mellan teori och 

konkrektion. Fur menar att som historiker är det viktigt att även uppmärksamma det 

som finns i marginalen, det som sticker ut som avvikande och vid första anblick kan 

verka oväsentligt. Som genushistoriker har hon funnit flera exempel på händelser i 

källmaterial som många gånger är mycket bristfälliga på grund av att de nedtecknats 

av vita, manliga kolonisatörer vilka inte ansett händelsen viktig att dokumentera, men 

som vid närmare analys kunnat ge intressanta resultat. Kvinnor nämns ofta kortfattat, 

om alls, och deras handlingar får ingen närmare förklaring. Fur menar dock att genom 

att studera dessa marginella händelser i källmaterialet kan vi få insyn i bland annat 

andra kulturers könsmaktsordning. Ett av exemplen som Fur tar upp är en konflikt 

mellan svenska och holländska kolonisatörer i Amerika om vem som är den rättmätiga 

ägaren till mark som båda grupperna anser sig ha köp av lenapeindianerna. Svenskarna 

tillkallar då ett vittne som omnämns som “änkan Notke” och hon dömer i tvisten, 

denna gång till svenskarna fördel. Fur menar att det här är lätt att släppa denna korta 

och bristfälliga beskrivning i källmaterialet, men istället bestämde hon sig för att 

forska vidare. Genom detta upptäckte hon en mycket annorlunda och fascinerande 

genusordning hos lenapeindianerna som kunde förklara varför denna änka besatt så 

pass mycket makt och kunde döma i frågan. Enligt Fur är det därför viktigt att inte 

nöja sig med källmaterials ibland rena avfärdande av exempelvis kvinnor som oviktiga 

bara för att författaren av källmaterialet inte förstått eller ansett det viktigt att belysa ett 

annat sätt att konstruera makthierarkier. Med västerlandet som norm marginaliseras 

andra sätt att leva och konstruera samhällen och det kan vara svårt att hitta de få 

ledtrådar som finns i källmaterial.
188

 

     Även om samhället i dag många gånger är mer komplext när det gäller hur olika 

sociala kategorier påverkar och konstituerar varandra, så finns det ett värde i att beakta 

dessa vid historisk forskning. Det kanske inte alla gånger handlar om intersektionen 

mellan samma sociala kategorier som står i fokus för mer nutida forskning, men vikten 

av att inte bara fokusera på en social kategori för att förklara historiska händelser och 

relationer kan jag inte understryka mer. Att inte heller nöja sig med någon form av 

additativ metod utan verkligen studera hur intersektionen mellan dessa i olika 

situationer konstituerar och befäster olika maktordningar. En av det intersektionella 

perspektivets styrkor är att de kategorier som kan räknas in i en analys är obegränsade 
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både i form av vilka man väljer att studera och hur många. Som framkommit i den 

tidigare debatten kring intersektionalitet finns det naturligtvis ett syfte med att 

begränsa, och också motivera sin begränsning av sociala kategorier, för att analysen 

ska bli hanterbar. Egentligen kan alla de argument som förts fram i debatten också 

föras fram här för att motivera ett intersektionellt perspektiv i historieforskning. Bara 

för att genus studeras i ett historiskt perspektiv så försvinner inte intersektionen med 

andra sociala kategorier, och dessa kategorier har även historiskt konstituerats och 

påverkat varandra intersektionellt. Det är också viktigt att ha en förståelse för att 

sammanflätningen av olika kategorier inte ser likadan ut i alla historiska sammanhang. 

De ekonomiska, politiska och sociala processer som påverkar utformningen vid varje 

historiskt tillfälle måste undersökas.
189

 

 

4 McCalls definitioner av antikategorisk komplexitet, intrakategorisk 

komplexitet och interkategorisk komplexitet (även kallat det kategoriska 

förhållningssättet)
190

 

McCalls syfte med denna redogörelse för om det finns specifika metoder för att 

studera intersektionalitet, och hur dessa i så fall ser ut, är att det i och med denna teori 

uppstått nya metodologiska problem. Eftersom intersektionalitet på ett helt nytt sätt 

försöker spegla den sociala och samhälleliga världens komplexitet ställer det nya krav 

på vilken metod som används. Om det redan fanns ett brett spektrum av olika metoder 

för intersektionell forskning eller om det funnits tidigare använda metoder som lätt 

kunnat överföras till denna forskning, skulle detta inte vara ett problem. McCall menar 

dock att eftersom detta inte är fallet har det tyvärr lett till en begränsning i vilka 

metodologiska förhållningssätt som används vid intersektionell forskning. Detta blir 

problematiskt då olika metoder ger olika resultat och kan besvara olika 

frågeställningar vilket får till följd att den intersektionella forskningen begränsas på 

grund av de metoder som används. I min analys av avhandlingar som använder sig av 

det intersektionella begreppet har jag därför valt att undersöka om författarens metod 

kan tillskrivas någon eller flera av dessa metoder.  

     Dessa tre förhållningssätt definieras i princip av sitt förhållande till användandet av 

kategorier, alltså hur de uppfattar och använder analyskategorier. All forskning inom 

intersektionalitet kan inte hänföras till dessa tre metoder. Det förekommer även 

forskning som överskrider gränserna mellan dessa. Antikategorisk och Intrakategorisk 

komplexitet är de två metodologiska huvudriktningarna inom 

intersektionalitetsforskningen.  

4.1 Antikategorisk komplexitet  

Denna grundas på en metodologi som dekonstruerar sociala kategorier. Man anser att 

det sociala livet är alltför komplext för att kunna delas in i fasta kategorier, dessa blir 

endast överförenklade sociala fiktioner som skapar ojämlikheter och skillnader. Detta 

förhållningssätt är enligt McCall det som bäst tillgodosett kravet på komplexitet. 

Förhållningssätt förknippas framförallt med feministiska poststrukturalister. Både det 

antikategoriska och intrakategorisk förhållningssättet grundas på tanken att 

dekonstruktionen av sociala kategorier kan användas för att åstadkomma social 
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förändring. Genom denna dekonstruktion hoppas man kunna befria förtryckta grupper 

från hegemonins normerande tvång och skapa ett mer komplext och inkluderande 

samhälle. Eftersom den filosofiska grunden till detta resonemang är att sociala 

kategorier inte har någon grund i verkligheten utan skapas diskursivt, blir följden att 

forskning som bygger på användandet av sociala kategorier i analysen blir suspekt, 

enligt förespråkare för denna metod.   

4.2 Intrakategorisk komplexitet 

Denna metod var den som forskningen kring intersektionalitet inleddes med. Den 

gränsskapande och gränsdefinierande processen analyseras i denna form av forskning, 

precis som den som bedrivs med en intrakategorisk metod. I likhet med interkategorisk 

komplexitet erkänner man att sociala kategorier vid en given tidpunkt representerar 

stabila och varaktiga relationer samtidigt som man intar en kritisk hållning till 

kategorier. Ofta fokuseras en specifik grupp inom denna forskning och 

undersökningen rör försummade skärningspunkter, där man med hjälp av dessa 

punkter försöker visa på komplexiteten i de levda erfarenheterna inom sådana grupper. 

Detta förhållningssätt förknippas främst med den tidiga intersektionella forskningen 

där ickevita feminister kritiserade den hegemoniska feminismen för att använda 

kategorier som kvinna och kön som om de vore homogena och speglade en kvinnlig 

essens. Kritiken från dessa handlar dock mer om en kritik mot stora svepande 

kategorier än själva kategoriserandet i sig, man förespråkar istället en mer kritisk 

användning och ett mer komplext förhållningssätt till kategorier. Teoretiska och 

empiriska undersökningar inom detta förhållningssätt har fokuserat på att använda 

finare intersektioner av kategorier för att kunna analysera multipla underordnade 

positioner inom större sociala kategorier. Enligt McCall är den vanligaste riktningen 

inom detta förhållningssätt att man i narrativa essäer utgår ifrån en persons 

erfarenheter och sedan rör sig utåt i undersökningen till den grupp som den enskilda 

personen representerar. Gruppen som undersökningen fokuserar på är ofta en “ny” 

grupp i den bemärkelsen att man vid en dekonstruktion av en huvudkategori 

identifierat en mindre grupp inom denna. Komplexiteten i analysen hanteras genom  

att man just fokuserar på den grupp som personen representerar. Det multipla i dessa 

intersektionella undersökningar består inte i en komplexitet inom gruppen eller 

kategorin utan i de multipla intersektioner som sker mellan olika kategorier. En person 

som är svart, homosexuell, arbetarklass och kvinna befinner sig i skärningen mellan de 

multipla kategorierna etnicitet/ras, sexualitet, klass och kön, men personen avspeglar 

endast en dimension av varje. Komplexiteten hanteras alltså genom att analysera 

enstaka dimensioner där multipla kategorier skär varandra.  

     Inom intersektionalitetsforskning är det vanligt att forskningen inte entydigt tillhör 

varken den antikategoriska eller den intrakategoriska komplexiteten utan rör sig fram 

och tillbaka över gränsen mellan dessa. Inom denna forskning används ofta kategorier 

som analysverktyg samtidigt som man är kritisk mot att kategorierna döljer mångfald 

och heterogenitet. Kategoriernas betydelse förnekas inte, varken diskursivt eller 

materiellt, men det viktiga är att granska hur de produceras, upplevs, reproduceras och 

möter motstånd i vardagslivet.   
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4.3 Interkategorisk komplexitet (det kategoriska förhållningssättet) 

Detta förhållningssätt kan man säga ligger i andra änden av skalan i förhållande till 

den antikategoriska komplexiteten. Här använder man sig av befintliga sociala 

kategorier strategiskt för att analysera ojämlika förhållanden mellan olika sociala 

grupper, men också för att analysera “ojämlikhetens konfigurationer i multipla och 

motstridiga dimensioner.”
191

 Utgångspunkten är alltså att det finns ojämlikheter mellan 

redan existerande sociala kategorier, hur instabila och bristfälliga dessa än är. 

Relationen mellan kategorierna fokuseras och uppgiften blir att förklara denna. För att 

kunna göra detta måste kategorier användas, om än provisoriskt. Intresset ligger alltså 

vid relationen mellan olika sociala grupper och hur dessa förändras. Här finns också ett 

intresse för att undersöka om dessa olika ojämlikheter verkligen existerar, hänsyn tas 

därför till regionella skillnader men även till historisk förändring. Frågor man ställer 

sig är om det finns en meningsfull ojämlikhet i dag eller om relationen förändrats 

mellan vissa kategorier, eller om det finns en skillnad i relationen mellan dessa två 

kategorier på olika platser. Komplexiteten hanteras inom detta förhållningssätt genom 

att man erkänner möjligheten att större sociala grupperingar speglar den empiriska 

verkligheten även i detaljerade sociala grupperingar. Det som skiljer detta 

förhållningssätt från de två tidigare är att ojämlikhetsrelationerna står i fokus för hela 

undersökningen och utgör målet för den. I det antikategoriska och intrakategoriska 

förhållningssätten kommer ojämlikhetsrelationerna in som diskurser, bakgrundsfakta 

eller ideologiska faktorer men i interkategorisk forskning utgör den alltså fokus för 

forskningen, och detta innebär att kategorisering är oundviklig. Att empiriskt kartlägga 

de föränderliga relationerna mellan multipla sociala grupper är själva syftet. För att 

kunna hantera det faktum att användningen av kategorier riskerar att homogenisera 

och överförenkla, fokuserar denna forskning på komplexiteten mellan olika sociala 

grupper inom och tvärsigenom olika analyskategorier. Det är alltså inte komplexiteten 

inom en social grupp eller kategori som undersöks utan multigrupper och metoden 

som används är systematiskt komparativ, alltså alla analys kategorier som är 

intressanta för undersökningen jämförs systematiskt med varandra.  

     Komplexiteten består i att för varje ny analyskategori som tillförs blir det 

ytterligare multipla grupper inom denna kategori att ta hänsyn till i analysen. 

Exempelvis gör införandet av kategorin kön att två grupper måste jämföras med 

varandra, kvinnor och män (eller om man har en mer queerfeministisk inriktning, 

ytterligare könsgrupper). Tillförs ytterligare kategorier som klass och etnicitet kan 

grupperna som ska jämföras med varandra bli många fler. Därför kräver mer 

detaljerade undersökningar inom denna metod att forskaren begränsar sig för att 

antalet analyskategorier inte ska bli oöverstigligt. Denna metod kan till en börja se 

reduktionistisk ut då man fokuserar en eller två av relationerna mellan grupperna åt 

gången, exempelvis tittar man kanske först på inkomstskillnader mellan män och 

kvinnor för att sedan utöka med inkomstskillnaden mellan kvinnor i olika 

samhällsklasser, men blir en mer holistisk metod då alla dessa analyser på slutet förs 

samman och bildar en mycket komplex och detaljerad bild av förhållandena.  

     Detta förhållningssätt används inte ofta inom genusvetenskapen för att göra 

intersektionella undersökningar. McCall menar att det finns ett antal anledningar till 
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detta. För det första har intresset för att studera exempelvis skillnaden mellan fattig 

och rik intersektionellt uppståt efter att genusvetenskapen blev en etablerad 

forskningsgren, och frågan som då uppstod var vad man gör när ett område av intresse 

uppstår inom ett annat forskningsfält som nu befinner sig ganska långtifrån det nya 

(intersektionalitet)? För det andra används ett mycket kvantitativt förfaringssätt med 

stora mängder data insamlade från opersonliga enkäter. McCall anser att aversionen 

mot den kvantitativa metoden, som av många förknippas med positivismen, begränsar 

den intersektionella forskningen då man inte vill använda sig av den ens när det skulle 

vara berättigat och berika analysen. Slutligen anser McCall att de feministiska 

teorierna många gånger inte utvecklats för att studera de perspektiv som hon menar att 

det kategoriska förhållningssättet kan göra. Hon efterfrågar därför en större 

tvärvetenskaplighet mellan feministisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

     Enligt min mening lämpar sig nog interkategorisk eller kategorisk komplexitet bäst 

som metod pga användandet av statistiska fakta och analysen av dessa. Det är svårt för 

en historiker att göra något som liknar en fallstudie där komplexiteten kan belysas på 

det sätt som görs i det antikategoriska eller intrakategoriska förhållningssättet. 

Däremot att jämföra olika sociala kategorier som McCall gör enligt det interkategorisk 

förhållningssättet är absolut genomförbart för historiker och dessutom fruktbart för att 

det ger en annan komplexitet till analysen som kan vara både intressant och berikande. 

Att ge ett historiskt sammanhang en komplexitet som gör det mer levande och mindre 

statiskt är en fördel, speciellt när det gäller undersökningar som rör sociala relationer 

och maktrelationer i samhället. Detta för att undersöka och kunna lyfta fram 

annorlunda konstitutioner av kategorier och relationen mellan dessa. I historiska 

perioder har inte alltid intersektionen mellan sociala kategorier sett ut som de gör i dag 

och detta skulle kunna belysas genom att använda denna metod. Det är naturligtvis 

beroende av källmaterial vilken metod som fungerar bäst. Vid exempelvis användning 

av någon form av självbiografiskt material eller person studier eller gruppstudier i 

mindre skala skulle de andra förhållningssätten även kunna vara användbara för 

historiker. Analysen kan dock bli begränsad när det gäller vissa intersektioner pga 

begränsad information om dessa sociala kategorier eller relationen mellan en viss 

kategori och andra. Om lite uppgifter finns om ojämlikhet mellan olika sociala 

kategorier när det gäller etnicitet exempelvis kan det vara svårt att göra den analysen 

fullt ut, men denna begränsning bör ändå inte avgöra om intersektionalitet ska 

användas som perspektiv över huvud taget. Intersektionen mellan andra kategorier kan 

ändå ge intressanta resultat. En begränsning som egentligen inte skiljer sig från annan 

historisk forskning. 

5 Matris för undersökningen 

För min analys har jag valt att hypotetiskt definiera begreppet intersektionalitet på 

följande sätt: Analysen fokuserar på intersektionen mellan olika sociala kategorier så 

som kön, klass, etnicitet/ras, sexualitet, funktionshinder osv. Detta genom en förståelse 

för att alla dessa kategorier konstituerar varandra och interagerar med varandra i 

ständig förändring, och inte går att separera. Det innebär också en dekonstruktion av 

större sociala kategorier som kvinnor och män för att i analysen kunna identifiera 

skillnader inom dessa grupper. Men också en förståelse för att kategorier så som kön 

görs och inte är preexisterande tillföljd av någon inneboende essens hos kvinnor och 
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män. Detta för att kunna identifiera ojämlikheter inom men också mellan olika sociala 

grupper och förklara förtryck och diskriminering. Det handlar om att förklara kön 

genom en maktanalys av flera identiteter som påverkar människors position i 

samhället. Med andra ord anser jag att oavsett vilken av McCalls tre metoder som 

används kan analysen kallas intersektionell så länge den uppfyller de andra kriterierna.  

     Vad det gäller McCalls tre metodiska förhållningssätt följer här ett förtydligande av 

vilka aspekter ur de olika metoderna jag kommer att leta efter för att identifiera 

forskarnas metoder som den ena eller andra.  

     Antikategorisk komplexitet: För att en metod ska kunna hänvisas till detta 

förhållningssätt krävs det för det första att en dekonstruktion av sociala kategorier 

förekommer. Sociala kategorier anses inte ha någon grund i verkligheten utan skapas 

diskursivt vilket betyder att en analys inte kan bygga på användandet av sociala 

kategorier. 

     Intrakategorisk komplexitet: För att en metod ska kunna hänvisas till detta 

förhållningssätt kräver det att en dekonstruktion av sociala kategorier förekommer, 

men endast för att identifiera nya och “mindre” analyskategorier som ökar analysens 

komplexitet. Samtidigt accepterar man användningen av analyskategorier i 

undersökningen även om en kritisk hållning inför stora svepande kategorier behålls. 

Det är den multipla intersektionen mellan olika sociala grupper som fokuseras.  

     Interkategorisk komplexitet: Redan befintliga sociala kategorier används för att 

studera ojämlikheter mellan dessa och förändringen som sker i dessa relationer. 

Relationen mellan kategorierna fokuseras alltså och uppgiften är att förklara denna. 

Målet för undersökningen är ojämlikhetsrelationen som står i fokus. Det görs en 

systematisk jämförelse mellan de olika sociala kategorier som är intressanta för 

undersökningen. Metoden är mycket kvantitativ då stora mängder data samlas in för 

att jämföras med varandra och analyseras.  

 

6 Tre avhandlingar med ett intersektionellt angreppssätt  

 

6.1 Presentation av avhandlingarna 

I denna del av uppsatsen kommer jag först att kort presentera de tre avhandlingar jag 

valt att analysera. Efter detta kommer en tematiskt uppdelad analys utifrån min 

frågeställningar där jag kommer att analysera och diskutera de tre avhandlingarnas 

användning av intersektionalitet.  

6.1.1 Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens 

representationer av olympiska spel 1948 - 1972. 

Den första avhandlingen som jag valt att undersöka är Helena Tolvheds Nationen på 

spel. Kropp kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 

1948 - 1972. Syftet med avhandlingen är att undersöka den språkliga diskurs kring 

kropp och nation som uttrycks i ett antal veckotidningar under perioden. Både 

tidningar riktade främst till män, kvinnor och familj har använts som källmaterial. 

Kropp och nation utgör de två främsta analyskategorierna för avhandlingen men även 

de diskursiva maktordningarna kön, sexualitet, “ras”/etnicitet, klass och 
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ålder/generation spåras och blir del av analysen. Tolvhed använder genomgående 

begreppet kön i avhandlingen istället för genus eftersom hon anser det problematiskt 

att kunna skilja det biologiska könet från det sociala och kunskapsteoretiskt upprätta 

en tydlig distinktion emellan dessa. Avhandlingens syfte är även att genom detta 

belysa hur den nationella svenska självförståelsen formulerades. För att precisera 

handlar syftet om att analysera de betydelser och egenskaper som tillskrivs de kroppar 

som deltar som representanter för nationen. I avhandlingen analyseras sedan text och 

bilder från källmaterialet för att lyfta fram den språkliga diskurs som var gällande när 

det gällde mäns och kvinnors kroppar i detta sammanhang.  

     För att genomföra denna analys använder Tolvhed framförallt diskursanalys 

förstådd utifrån Joan Scotts poststrukturalistiska historieforskning. Foucaults 

konstruktivistiska syn på mänsklig identitet är också en viktig analytisk utgångspunkt i 

avhandlingen liksom hans maktteorier. När det gäller metod är det en form av 

textanalys som används med fokus på kontexten för att fördjupa förståelsen.  

6.1.2 Soviet People with Female Bodies. Performing Beauty and Maternity in 

Soviet Russia in the mid 1930-1960s. 

I denna avhandling, skriven av Yulia Gradskova, behandlas sovjetiska kvinnors 

uppfattning om moderskap och skönhet under perioden mitten av 1930-talet till mitten 

av 1960-talet. Syftet är att undersöka hur kvinnorna genom skönhets- och 

moderskapspraktiker producerar sovjetisk kvinnlighet(er). För att genomföra denna 

studie har Gradskova använt sig av flera olika källmaterial. För det första undersöker 

hon tryckt material som böcker, pamfletter, tidningsartiklar och så vidare som tar upp 

och behandlar skönhet och moderskap och riktar sig till kvinnor. För det andra har hon 

intervjuat ett antal kvinnor som fick barn under denna tid om deras bild av moderskap, 

men även skönhet. Urvalet har här gjorts av kvinnor som bott och fött sina barn i 

städer, men som många gånger levt större delen av sina liv på landsbygden.  

     De teorier och metoder som Gradskova använder är genusteori utifrån Joan 

Wallach Scott och hennes kritik av den historiska forskningen, men även Candace 

West och Don Zimmerman som trycker mer på performativitet och “att göra kön”. 

Historisk antropologi och Michel de Certeaus vidareutveckling av Foucaults idéer 

kring disciplin används också, liksom kritisk diskursanalys. Eftersom Gradskova även 

har muntliga källor använder hon sig av muntlig historisk metod. Exakt vad Gradskova 

menar med “muntlig historisk metod” är dock något oklart. Främst argumenterar hon 

för att muntliga narrationer går att använda inom forskning och att historikern inte bör 

fästa sig för mycket vid vad som är sant och falskt utan fokusera på “turning points” 

discontinuities, identities, taboos, meta-narrativs and objects of reference”
192

. Slutligen 

använder hon sig av det intersektionella angreppssättet i ett avslutande kapitel baserat 

på muntliga källor.   

     Avhandlingen har för det första ett mycket stort källmaterial och fokuserar två 

områden, skönhet och moderskap, som undersöks separat, vilket delar in avhandlingen 

i ett antal delundersökningar. Först undersöks moderskap utifrån det tryckta materialet 

och sedan skönhet. Där efter skiftar Gradskova över till intervjumaterialet och 

undersöker dessa berättelser utifrån skönhet och moderskap. Först i kapitel 7, Doing 
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femininity: some case studies of beauty and maternity, använder sig Gradskova av den 

intersektionella analysen. Det är därför endast detta kapitel som har någon större 

relevans för min undersökning.  

6.1.3 Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk 

dampress i början av 1900-talet. 

Ulrika Holgerssons avhandling har som syfte att skapa en uppfattning om hur 

klassamhället konstruerades språkligt i en av Sveriges tidiga damtidningar, Svensk 

Damtidning. Syftet är även att undersöka kampen om olika representationer och de 

tankestrukturer som styrde hur människor tänkte om sig själva och andra. 

Undersökningen rör medel- och överklassens syn på arbetarklassen men även de olika 

samhällsklassernas självbilder.
193

 Källmaterialet består alltså av noveller, dikter, 

sociala reportage, etikettspalter och insändare i denna tidning mellan åren 1900-

1910.
194

 

     För att genomföra denna undersökning har begreppen diskurs, ideologi och 

hegemoni använts.
195

 Holgersson använder sig framförallt allt av de två post-

marxisterna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes vidareutveckling av Foucaults 

diskursbegrepp och Gramscis hegemoni begrepp. Holgersson knyter även an till ett 

antal andra teorietiker för att utreda identitet, erfarenhet och framför allt 

klassbegreppet.
196

  

 

6.2 Tematisk analys  

6.2.1 Hur definierar och förstår författaren begreppet intersektionalitet och dess 

användning? 

Gradskova ägnar inte mycket plats till att utreda och förklara sin definition av 

intersektionalitet och hur hon kommer att använda detta angreppssätt i avhandlingen. 

Hon definierar dock angreppssättet som ett som placerar speciellt fokus vid olika 

sociala kategorier men även sociala och makthierarkier genom “mutuality, interference 

and co-enactment”.
197

 Med andra ord menar hon att sociala kategorier ömsesidigt 

påverkar och konstituerar varandra. Vidare noterar hon att dessa kategorier inkluderar 

kön, etnicitet, social grupp och ålder, men att de även kan utökas med fler.
198

 Om 

Gradskova här menar att socialgrupp är lika med klass är svårt att avgöra eftersom hon 

inte utvecklar detta vidare. Detta är hela definitionen i teoriavsnittet, men Gradskova 

kommenterar intersektionalitet vid fler tillfällen i avhandlingen.  

     Gradskova skriver i ett tidigare stycke i sin avhandling att hon inspirerats av Nina 

Lykke att använda det intersektionella konceptet, som även Tolvhed och Holgersson 

till stor del refererar till.  Hon förutsätter här att sociala kategorier konstruerar och 

förändrar varandra genom att samspela och på detta sätt bygger och transformerar 
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hierarkier. Gradskova ser här tolkningen av skönhets- och moderskapspraktiker som 

ett exempel på intersektionalitet “a co-enactment of hierarchical relationships between 

various fluctuant definitions of social belonging.” 
199

 Intersektionalitet fokuserar enligt 

Gradskovas definition på maktasymmetrier och är speciellt användbart när man ska 

undersöka personers levda erfarenheter.
200

  

     Här blir det dock något förvirrande då definitionen av vilka sociala kategorier som 

hon är intresserad av att undersöka varierar. Vid inledningen av kapitel 7, där det 

intersektionella angreppssättet ska användas, definierar Gradskova sina 

analyskategorier som olika kategorier av social tillhörighet nämligen professionell 

status, etnisk/religiös tradition, generation och klass. Detta är de kategorier som 

aktualiserades under intervjuerna.
201

 Några sidor senare skriver hon att det är hur dessa 

kvinnors framställning av normativ skönhet kan placeras i intersektionen mellan 

femininitet och kategorier av social tillhörighet, inkluderat begrepp som “the 

generation of modernisation”, “education” och “ethnic tradition” som hon vill 

undersöka.
202

 Ytterligare några sidor senare utökar Gradskova “etnisk/religiös 

tradition” med “social och kulturell tradition” som analyskategorier.
203

 “categories of 

culture”, till vilka Gradskova räknar “utbildning”, “etnisk/religiös tradition”, utökas 

senare med “smak och/eller hög social status”.
204

 Familjens status och bostadsort 

räknas även in, något senare, som kategorier som är viktiga vid intersektionen med 

kön och skapandet av de hierarkier som existerade i skönhets- och 

moderskapspraktikerna.
205

  

     I sammanfattningen av kapitel 7 får jag uppfattningen att det är intersektionen av 

kategorierna etnisk/religiös tradition, kultur/utbildning, generation och social status 

som Gradskova själv menar att hon undersök.
206

 Detta gör läsningen något förvirrande 

och Gradskova har tydligt frångått det Lykke lyfter fram som mycket viktigt vid en 

intersektionell analys, nämligen definierandet av och resonerandet kring vilka 

kategorier som ska användas och varför. Gradskovas intersektionella analys verkar 

snarast baseras på de kategorier hon under undersökningens gång finner intressanta 

och relevanta. Detta skulle dock inte vara ett problem om hon i början av 

undersökningen redogjorde för vilka analyskategorier hon kommer att använda. Nu 

dyker snarare kategorierna upp som resultat i undersökningen. Det blir därför något 

svårt att greppa vad hon faktiskt vill göra och vad hon faktiskt gör.  

     Gradskova har inte heller kategorin kön som en uttalad analyskategori. Denna 

kategori blir dock implicit eftersom det är intersektionen mellan att vara biologiskt 

kvinna och ett antal andra sociala kategorier som hon undersöker. Hon nämner dock på 

exempelvis på sidan 226 att det är intersektionen mellan femininitet och kategorier av 

social tillhörighet som hon är intresserad av att undersöka. Det jag skulle vilja 

ifrågasätta med detta är att som jag uppfattar det så är det snarare så att personer som 

tillhör det biologiska könet kvinna i intersektion med andra sociala kategorier skapar 
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femininitet. Kön och femininitet är inte för mig synonymer eftersom femininitet är ett 

performance och för mig är kopplat till genus. Genus skulle jag därför definiera som 

olika praktiker och beteenden som är kopplade till att vara biologiskt kvinna, men det 

är inte biologiskt determinerade. Därför kan femininitet lika gärna iscensättas av 

biologiska män och blir på detta sätt inte utbytbart mot kön.  

     Gradskova skriver även att hon bara använder religiös tillhörighet, social status och 

etnisk tillhörighet som utgångspunkter i analysen då dessa behövs för att särskilja de 

personer hon intervjuat. Gradskova hävdar att hon är mer intresserad av att i sin studie 

undersöka hur dessa kategorier förändras i en intersektionell analys och hur detta 

påverkat skapandet och förändrandet av olika hierarkier i specifika historiska, 

geografiska och interagerande kontexter.
207

 

     Tolvhed menar att intersektionalitet innebär “ett synsätt där olika sociala positioner 

är sammanflätade”
208

. Som en föregångare till detta begrepp identifierar hon den 

feministiska forskningen kring könsimplikationer inom nationalismen. Denna har visat 

att en nations konstruktion vilar på en komplimentär könsuppfattning.
209

Alltså att de 

två könen män och kvinnor kompletterar varandra i den nationalistiska föreställningen 

om nationen. Tillskillnad från exempelvis Lykke menar Tolvhed att intersektionalitets 

forskningen började med Crenshaws myntande av begreppet och Patricia Hill-Collins 

vidareutveckling av perspektivet i slutet av 1990-talet. I linje med min egen 

uppfattning, och de flesta jag refererat till i bakgrunden, fortsätter hon sedan att 

identifiera begreppet som dynamiskt och inte additativt. Tolvhed menar alltså att det 

inte handlar om att tillföra fler analyskategorier genom att lägga dessa parametrar 

bredvid varandra utan “att uppmärksamma interaktion och dynamisk samverkan”
210

. 

Tolvhed förhåller sig till problemtiken kring antalet möjliga analyskategorier genom 

att konstatera att forskaren måste göra ett urval men också vara mycket tydlig med 

vilka som väljs ut, och utgår här ifrån Lykke. Hon menar vidare att fullkomlighet och 

fullständighet aldrig kan avkrävas kvalitativ forskning. Hon menar dock att 

intersektionalitet kan bidra till en “mer nyanserad och teoretiserande förståelse av 

kulturella sammanhang” 
211

. Detta genom att använda perspektivet för att förklara hur 

maktdimensioners samspel positionerar människor genom det kulturella 

meningsskapandet. Utifrån att hon använder de två analytiska utgångspunkterna kropp 

och nation analyseras maktordningarnas samspel. Tolvheds strävan är att undvika att 

determinera de olika positionernas inbördes ordningar eller relationer eftersom hur 

olika positioner aktualiseras är beroende av den historiska kontexten och empirin. Det 

är alltså omöjligt att en gång för alla fastställa dessa relationer.
212

 

     Holgerssons definition går ut på att sociala kategorier så som genus, etnicitet osv. är 

något som människor gör. Det finns alltså ingen essentiell eller stabil egenskap hos 

dem som människor har eller är. Holgersson ser också en fördel i att klassbegreppet på 

detta sätt kan analyseras i intersektion med genus och andra kategorier utan att behöva 
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ses som kunskapsteoretiskt överordnat dessa. Problemet som Holgersson här vill 

komma bort ifrån är att arbetarklass, enligt den klassiska historiematerialismen, 

definieras som en klass bestående enbart av män och definierad utifrån position i 

produktionen. Genom att istället förutsätta att “klass” precis som “kvinna” är något 

som ständigt förändras och omförhandlas i sin betydelse kan Holgersson nu undersöka 

den kvinnliga delen av arbetarklassen och diskursen kring denna i Svensk Damtidning. 

Holgersson vill här visa på identitetskonstruktioners instabila karaktär och samtidigt 

ifrågasätta Lykkes antagande, som enligt Holgersson är, att diskursiva kategorier 

tidigare i historien gett upphov till relativt stabila identiteter men idag resulterar i mer 

flytande diskurser.
213

 

     Genom detta vill Holgersson placera sig själv i den kritiska feministiska traditionen 

där en stark kritik mot begreppet “klass” lyfts fram. Holgersson menar att sedan 1970-

talet har olika grupper av feminister insett att olika förtrycksdimensioner hänger 

samman och därför måste analyseras tillsammans. I detta är det framför allt Nina 

Lykke som Holgersson hämtar sin definition av intersektionalitet i från, även om bland 

annat le los Reyes, Mulinari, Molina m.fl. nämns i en not.
214

  

     Så långt kan vi alltså konstatera att det är intersektionen mellan de sociala 

kategorierna genus och klass som Holgersson främst intresserar sig för i denna 

undersökning. Detta för att kunna analysera främst konstruktionen av identiteten 

“arbetarklasskvinna” och om det verkligen fanns en sådan stabil identitet. 

     För att försöka sammanfatta Gradskovas definition av det intersektionella 

angreppssättet, som hon kallar det, skulle jag säga att det enligt henne handlar om att 

sätta fokus vid ömsesidighet, påverkan och konstitution av sociala kategorier samt hur 

dessa i interaktion bygger och transformerar makthierarkier i samhället och skapar 

maktasymmetrier. För att kunna göra detta använder hon ett antal, vad jag för tillfället 

kommer att referera till som sociala kategorier
215

, som innefattar professionell status, 

etnisk/religiös tradition, klass, generation, utbildning, “moderniseringsgenerationen”, 

social/kulturell tradition, smak och hög/låg social status. 

     Tolvheds definition går i sammanfattning ut på att intersektionalitet handlar om att 

studera olika sociala positioners sammanflätning och hur dessa interagerar och 

samverkar. Detta för att få en ny och mer nyanserad bild av kulturella sammanhang. 

En viktig del i detta är enligt Tolvhed att tydligt definiera sina analyskategorier och 

redogöra för varför just dessa används i analysen. Tolvhed strävar även efter att 

motverka att de olika positionernas inbördes ordning eller relationer determineras. 

     Vid en jämförelse av dessa tre avhandlingsförfattares definitioner av 

intersektionalitet kan konstateras att alla använder sig till viss del av Lykkes definition 

och utgår från problemställningar hon tagit upp. Alla författarna menar även att sociala 

kategorier är sammanflätade hos individer och grupper. Detta gör att de både påverkar 

och konstituerar varandra ömsesidigt och innebär att intersektionalitet är inte är 

additativt. Tolvhed är den enda av författarna som tydligt tar upp Lykkes ståndpunkt 

                                                 
213

 Holgersson, s. 56-57. 
214

 Holgersson, s. 56. 
215

 Gradskova använder ett antal olika begrepp för att referera till dessa kategorier till exempel 

“concepts” s. 232, “definitions of social belonging” s. 27, “social categories” s. 29, “categories of 

social belonging” s. 223, “categories” s. 231. Detta gör det hela något förvirrat men det huvudsakliga 

problemet med dessa kommer jag att diskutera längre fram I analysen.   



76 

 

att analyskategorier måste definieras innan analysen och motiveras. Gradskova anger 

Lykke som inspiration men har, som jag tidigare noterat, tydligt frångått eller inte tagit 

hänsyn till detta vid sin undersökning. Holgersson skriver aldrig rakt ut att detta är 

viktigt, men följer dock tydligast av alla detta i sin avhandling. Alla författarna 

definierar analyskategorier, även om det i Gradskovas fall är något svårt att ringa in 

vilka dessa mer precist är. Holgersson skiljer sig från Tolvhed och Gradskova genom 

att tydligt markera genus, etnicitet osv. som något som människor gör i sin 

intersektionella definitioner.  

 

6.2.2 Följer författaren sin egen definition av begreppet och vad får det för 

konsekvenser för avhandlingen?  

För att besvara denna fråga har jag i analysen av Gradskovas avhandling valt ett 

underkapitel som exempel. I börja av kapitel 7.3 klargör Gradskova att det är 

intersektionen mellan femininitet och att identifiera sig själv som försörjare av 

familjen eller inte, med eller utan utbildning och de olika implikationer som att tillhöra 

en specifik tradition (etnisk, religiös, social eller kulturell) innebär som är fokus för 

analysen.
216

  

     Gradskova noterar att flera av kvinnorna valde att döpa sina barn, antingen för att 

de själva ville eller för att det var ett krav eller önskemål från den äldre generationen, 

men hon redogör inte eller analyserar hur den religiösa traditionen påverkade 

kvinnornas skönhets- eller moderskapspraktik.
217

 Det finns alltså ingen intersektionell 

analys av hur intersektionen mellan att vara kvinna och religiös konstruerade deras 

uppfattningar om dessa praktiker.  

     I slutet av kapitlet konstaterar Gradskova att femininiteter görs genom 

intersektionen  mellan socialstatus (beroende på profession), familjens ekonomiska 

situation och slutligen traditionen eller kulturen att tillhöra en specifik kulturell 

omgivning.
218

  

     För det första är det här problematiskt att Gradskova inte håller sig konsekvent till 

samma begrepp. I slutet har, som jag tolkar det, analyskategorin “med eller utan 

utbildning” blivit “social status (beroende på profession), “försörjare av familjen eller 

inte” har blivit “familjens ekonomiska situation” och “etnisk, religiös, social eller 

kulturell tradition” och bilvit bara “tradition eller kultur”. Detta gör att det blir något 

förvirrat och texten måste läsas flera gånger för att de nya begreppen ska kunna 

jämföras med de tidigare. Dessutom är det vi vissa tillfällen tveksamt om begreppen är 

synonyma och kan bytas ut på det sätt som Gradskova gör. Med tanke på den tyngd 

som av många teoretiker läggs vid att tydligt definiera och redogöra för sina 

analyskategorier är detta ytterst problematiskt.  

     Vidare är detta konstaterande att femininiteter görs genom dessa intersektioner den 

enda kommentar Gradskova gör i avslutningen. I själva kapitlet förekommer ett antal 

berättelser och på vissa ställen gör Gradskova kortare analyser och kommenterar dem, 

men ingen tydlig analys ur ett intersektionellt perspektiv, så som hon definierat det, 

görs. Det finns ingen redogörelse för hur detta gått till eller vad det får för konkreta 
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konsekvenser. Utifrån materialet som Gradskova presenterar kan helt klart en 

intersektionell analys på hennes premisser göras, men hon nöjer sig med att presentera 

materialet och slutsatsen utan att redogöra för analysen hur detta resultat framkommit. 

Der är därför svårt att bedöma om hon gjort en intersektionell analys eftersom jag som 

läsare bara sitter med denna information.  

     Går vi då vidare till sammanfattningen av hela kapitel 7, som innehåller fler 

undersökningar än den i 7.3, skriver Gradskova att hennes resultat visar att det finns 

tydliga skillnader mellan kvinnorna i hennes analys vad det gäller den dagliga 

praktiken av skönhet och moderskap. Denna skillnad, menar Gradskova vidare, 

kommer fram genom att hon studerat intersektionen mellan etnisk/religiös tradition, 

kultur/utbildning, generation och socialstatus.
219

 Även här stannar dock analysen vid 

detta konstaterande utan att jag som läsare kan följa hur detta resultat framkommit.  

     Holgersson följer däremot tydligt sin definition av intersektionalitet genom att för 

det första göra en ordentlig dekonstruktion av klassbegreppet
220

, men även begreppet 

arbete
221

. Dessa analyseras sedan i intersektion med begreppet kvinna och Holgersson 

kan på detta sätt tydligt visa dels hur flytande begreppen som “arbetarklasskvinna” och 

andra arbetsklasser
222

 för kvinnor är i texterna, men även hur kvinnorna själva konstant 

omförhandlar och skiftar mellan dessa.
223

   

     Holgersson använder dock enligt min mening fler analyskategorier än vad hon själv 

anger. Förutom arbete, klass och genus undersöker hon enligt min mening även 

intersektionen mellan kropp, generation, bildad/obildad, religion och 

moderskap/sedlighet.
224

 Detta ger en ännu mer komplex och nyanserad bild av hur 

dessa diskursiva begrepp konstruerades och förhandlades under denna tid. Holgersson 

konstaterar att det inte finns ett sätt som “arbetarklasskvinnor” eller för den delen 

“medelklasskvinnor” beskrivs eller uppfattas ens under denna tid. I olika kontexter och 

i intersektion med andra identitetsskapande kategorier konstitueras ständigt nya 

definitioner som också avgör personernas hierarkiska position i samhället.
225

  

     För det första har Tolvhed, precis som hon presenterade i sin genomgång av 

intersektionalitetsbegreppet, begränsat sig genom att välja ut ett antal analyskategorier. 

De två övergripande kategorierna för undersökningen är kropp och nation, men även 

kön, sexualitet, “ras”/etnicitet, klass och ålder/generation används. Dock i olika stor 

utsträckning. Kropp, nation och kön är de kategorier som till största del studeras i 

intersektion med varandra. I den första undersökningsdelen om maskulinitet och 

nation konstaterar Tolvhed att det sker en förändring över tid när det gäller att ha en 

manlig svensk kropp.
226

 Intersektionen mellan manlighet, svenskhet och den kropp 

som manifesterar detta har diskursivt förändrats från den tidiga periodens “djärvhet, 
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tapperhet, disciplinering, obeveklighet och kraftfullhet”
227

 till den senare periodens 

playboyideal där “ungdom, oberoende och sexuell frigjordhet”
228

 används för att 

beskriva idrottsmannen. När det gäller kvinnor och intersektionen mellan kön, kropp 

och nation spårar Tolvhed istället kontinuitet i den språkliga diskursen under 

perioden.
229

 Genomgående under perioden fäster både bilder och text 

uppmärksamheten främst på de kvinnliga idrottarnas utseende.
230

 Tydligast kanske i 

artiklarna som talar om “Miss Olympiad” en, enligt Tolvhed, kompensatorisk teknik 

där OS blir en skönhetstävling för de kvinnliga deltagarna.
231

 Tolvhed menar dock att 

hon genom den intersektionella analysen kunnat identifiera åtminstone en diskurs där 

betydelsen kön sätts ur spel. När det gäller nationens diskurs menar hon att det finns 

ett utrymme för aktiva och kraftfulla kvinnliga kroppar då hänvisningar till en 

folkhälsosund nation och ungdom lyfts fram. Eller när medaljer som symboler för 

nationell ära omtalas. Vid dessa tillfällen anser Tolvhed att det finns ett utrymme för 

en annan sorts kvinnokroppar.
232

 Tolvhed anser här att hon identifierat en 

representation som “går på tvärs “ med det dominerande diskursiva mönstret. Detta går 

dock inte tydligt att utläsa i analysen då den kvinnliga idrottsprestationen visserligen 

omtalades med ord som “kamp”, “karsk” och “kräver viljestyrka, energi och ibland 

försakelse”
233

 men samtidigt kompenseras med “den lilla rara och rosenkindade”
234

 

och dylikt. Och även om kvinnor anses representera den svenska sundheten, 

aktiviteten och kopplingen till naturen i diskursen om den svenska nationen, så kan jag 

inte på något ställe i Tolvheds redovisning av källmaterialet hitta uttalanden som 

skulle göra en exempelvis muskulös kvinnlig kropp acceptabel. Så vad det är för 

annorlunda kvinnliga kroppar Tolvhed anser sig ha funnit ett utrymme för är oklart. 

Jag kan inte heller hålla med om att denna diskurs skulle sätta betydelsen av kön ur 

spel, då det alltid framgår vilket kön en medaljör, exempelvis, har och att det alltid 

påverkar hur och vad man skriver om denna person. Återigen har Tolvhed inte på 

något ställe lyft fram en text där kvinnor och män omtalas på samma sätt. Även om 

ord som vanligtvis används för att beskriva män i dessa sammanhang kan appliceras 

på kvinnor, så sker det alltid i ett sammanhang där det också kompenseras genom att 

framhålla kvinnan som just kvinnlig, genom kommentarer som “den lilla rara”.  

     Tolvhed menar själv i sina slutsatser att den intersektionella analysen fördjupas 

successivt i avhandlingen.
235

 Detta kan utläsas genom att det i den första delen handlar 

om kropp, nation, kön och ålder. I nästa del, där fokus ligger mer på de kvinnliga 

deltagarna, fördjupas analysen genom att ojämlikheten mellan män och kvinnor 

förtydligas. Kategorin ålder hamnar också tydligare i intersektion med kategorin 

kvinnor då de ofta omnämns som “flickor” och deras “egentliga” liv beskrivs som livet 

utanför idrotten, ett “vanligt flickliv” som det flera gånger lyfts fram att de egentligen 
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vill leva.
236

 Här blir också intersektionen med den förmodade heterosexualiteten 

tydligare. Kvinnornas sexualitet betonas både genom att deras heterosexuella 

relationer kommenteras och att de i bild och text framställs som sexuella objekt, 

tillgängliga för den heterosexuella mannen.
237

 I det femte kapitlet läggs även kategorin 

etnicitet till på ett tydligare sätt då fokus ligger på hur svenska deltagare ställs i 

kontrast till deltagare från andra delar av världen. I första delen av 

undersökningsperioden är det fram för allt väst som ställs mot öst. Både manliga och 

kvinnliga deltagare beskrivs i kontrast med det svenska. Intersektionen mellan kön, 

kropp, nation, sexualitet och “ras”/etnicitet blir här kanske tydligast i delen om 

kvinnor, där kvinnorna från östblocket målas upp som maskuliniserade hotbilder i 

kontrast till de svenska feminina och heteronormativa kvinnorna.
238

 Under den senare 

delen av undersökningsperioden var det istället den svarta kvinnan som ställdes i 

kontrast mot den vita. Här, precis som när det gällde kvinnorna från öst, konstrueras en 

bild där även klass blir en kategori i intersektionen då kvinnorna beskrivs som 

kroppsarbetande och icke-respektabla.
239

  

     Utifrån detta anser jag att Tolvhed följer sin uppsatta definition av 

intersektionalitets begreppet och dess användning. Det är tydligt genom avhandlingen 

hur hon menar att de olika sociala kategorier hon valt ut för undersökningen i 

intersektion med varandra skapar olika former av ojämlikhet mellan män och kvinnor 

men även mellan människor av olika “ras”/etnicitet. Min genomgång av avhandlingen 

är dock en något stiliserad variant eftersom dessa kategorier inte går att separera så 

tydligt från varandra. Det går inte att tala om män utan att samtidigt tala om kvinnor 

och intersektionen mellan manlighet och exempelvis sexualitet blir endast begriplig i 

kontrast till intersektionen mellan kvinnlighet och sexualitet. Den utveckling jag 

beskrivit är dock tydlig i avhandlingen även om många intersektioner diskuteras på 

flera ställen och detta visar tydligt det faktum som jag tidigare påpekat att det inte går 

att separera dessa olika sociala kategorier från varandra i en analys.  

     Sammanfattningsvis är det svårt att uttala sig om Gradskova genomför en 

intersektionell analys. Resultatet är också tunna och består bara av kommentarer som 

att kvinnors bild av ex. moderskap konstrueras i intersektion mellan olika sociala 

kategorier. Men detta är egentligen inte ett resultat eftersom den intersektionella 

analysen förutsätter att det är så. Det intressanta är vilka kategorier som samverkar, 

hur och vad det får för konsekvenser när det gäller grupper och individers ställning i 

den sociala hierarkin och vilka faktorer som skapar förtryck detta avslöjar. Problemet 

är här att Gradskova egentligen inte använder intersektionalitet som en maktteori. Det 

finns ingen egentligt förtryck eller ojämställdhetsförhållande som hon vill undersöka 

och förklara. Analysen går istället ut på att visa att kvinnors bild av moderskap och 

sedlighetspraktiker konstrueras i intersektion mellan eller kanske snarare influenser 

från olika håll. Den ekonomiska, sociala, religiösa, kulturella och geografiska 

positionen kommer att påverka hur kvinnorna skapar sig en bild av dessa praktiker.  de 

los Reyes och Mulinari påpekar att det inte räcker med att konstatera att människor har 

flera identiteter eftersom det är urvalet av vilka maktasymmetriaxlar som prioriteras 
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och deras kontextuella bundenhet som avgör hur ojämlikheter skapas. Att förstå hur 

olika identiteter uppkommit och hur de relaterar till varandra är grunden för att kunna 

använda det intersektionella perspektivet utan att förstärka de essentialistiska 

tendenser som de anser att feminismen har.  

     Ska detta jämföras med Tolvhed och Holgerssons undersökningar är den tydligaste 

skillnaden att Tolvhed och Holgersson gör maktanalyser. Detta blir också mycket klart 

då båda ställer kvinnor inom ett område i kontrast till män. Kvinnliga idrottare mot 

manliga i den språkliga och bildliga diskursen i pressen och kvinnliga arbetare mot 

manliga i den språkliga diskursen i pressen. Tolvhed och Holgersson talar tydligt om 

möjliga kvinnliga handlingsutrymmen i kontrast till manliga och varför dessa uppstår. 

Den intersektionella analysen visar i båda fallen hur kvinnor inom idrottsrörelsen 

respektive arbetarklassen diskrimineras och förtrycks, inte bara för att de är kvinnor, 

utan även pga att de tillhör andra sociala kategorier som klass, ras/etnicitet, ålder osv. 

Detta perspektiv fattas som sagt i Gradskovas intersektionella analys. Gradskovas 

analys blir mer ett okommenterat redogörande för vilka uppgifter som framkommit 

under intervjuerna, som till viss del analyseras men inte intersektionellt.  

     En annan skillnad är att Tolvhed och Holgersson tydligt redogör för vilka 

kategorier de kommer att använda i analysen och sedan använder dessa. I Holgerssons 

analys dyker det dock upp andra, som enligt min mening är analyskategorier, men som 

hon inte benämner som sådana. Detta är dock inte problematiskt enligt min mening 

eftersom hon sedan använder dem konsekvent och tydligt i analysen. Gradskova som 

också inför analyskategorier under analysens gång gör detta på ett mycket mer 

inkonsekvent sätt. Hon byter namn på analyskategorierna under undersökningens gång 

och är inte konsekvent med vilka som presenteras i inledningen och vilka som sedan 

redovisas i analysens resultat.  

     Alla avhandlingsförfattarna anger att de mer eller mindre stödjer sig på Lykke i sin 

uppfattning av intersektionalitetsbegreppet och dess användning. Lykke i sin tur 

trycker mycket på vikten av val och argumentation kring vilka analyskategorier som 

används och varför. Tolvhed och Holgersson följer här till stor del Lykke, även om 

Holgersson som tidigare nämnts studerar fler intersektioner än vad som anges. 

Gradskova är däremot mycket ostrukturerad i sin beskrivning av analyskategorierna 

och nämner aldrig kön som en kategori i undersökningen. Detta har lett mig till frågan 

om kön måste vara en analyskategori? Skulle man inte kunna tänka sig, att kön i den 

undersökning som Gradskova gör, helt enkelt inte är en social kategori som påverkar 

kvinnors skapande av skönhets- och moderskapspraktiker? Mitt svar på denna fråga är 

dock att så är inte fallet. När olika makthierarkier analyseras, även om detta sker inom 

en grupp som endast består av ett biologiskt kön, kommer detta kön alltid att vara 

relevant för hur intersektionen av andra sociala kategorier skapar ojämlikhet. Eftersom 

vårt samhälle så tydligt är uppdelat i två biologiska kön kommer vi aldrig ifrån det 

faktum att vi som individer måste förhålla oss till detta. I vårt identitetsskapande 

kommer kön, så länge samhället ser ut som det gör, vara en av grundstenarna för vår 

identitet. Vid en undersökning som Gradskovas kommer därför kön att vara en 

relevant analyskategori, eftersom dessa kvinnor är kvinnor och begränsas i sina 

möjligheter att handla inom ramarna för samhället på grund av detta. Skönhet och 

moderskap är två diskurser som definitivt påverkas av vilket kön personen tillhör. Det 

är dessutom så att skönhet, och den uppfattning som kvinnorna skapar kring detta, inte 
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är beroende av bara andra kvinnors uppfattningar och åsikter, utan i allra högsta grad  

även mäns.  

6.2.3 Är det angreppsätt som används verkligen intersektionellt i den mening att 

analyskategorierna analyseras i intersektion med varandra?  

Denna frågar blir svårbesvarad i Gradskovas fall till följd av konstaterandena i tidigare 

avsnitt. För det första skulle Gradskovas analyskategorier kunna ifrågasättas. Vid 

utgångspunkten att intersektionalitet handlar om att analysera intersektionen mellan 

olika sociala kategorier, som antingen dekonstrueras först eller inte, måste dessa 

definieras innan analysen. Gradskova gör som tidigare noterat inte detta.  

     Ett större problem blir dock hur den intersektionella analysen kan användas. 

Gradskova har i sitt teorikapitel definierat intersektionalitet, som jag tidigare 

konstaterade, “att sätta fokus vid ömsesidighet, påverkan och konstitution av sociala 

kategorier och hur dessa i interaktion bygger och transformerar makthierarkier i 

samhället och skapar maktasymmetrier.” Eftersom Gradskova då uttryckligt definierat 

intersektionalitet som något som ska förklara konstitutionen av sociala kategorier 

frågar jag mig om skönhets- och moderskapspraktiker är sociala kategorier? Enligt 

min mening är de inte det eftersom det helt enkelt är praktiker. Då uppstår frågan om 

intersektionalitet kan definieras bara som att analysera hur olika faktorer påverkar 

skapandet av exempelvis en praktik? Är intersektionalitet bara att undersöka 

intersektionen mellan olika influenser eller faktorer? Ytterligare en fråga är hur 

mycket en teori eller ett angreppssätt kan förändras och anpassas innan vi börjar tala 

om en ny teori eller ett nytt angreppssätt?  

     Gradskova har enligt min mening kommit långtifrån den ursprungliga definitionen 

av intersektionalitet, och även den definition hon själv gjort av begreppet. I 

Gradskovas analys handlar det inte om att undersöka hur olika sociala kategorier 

interagerar och konstituerar varandra utan att undersöka hur olika influenser och 

faktorer som ekonomisk position, etnisk/religiös tradition, utbildningsnivå osv. 

påverkar hur kvinnor under denna period i Sovjet skapade skönhets- och 

moderskapspraktiker. Detta kan dock inte enligt min mening kallas intersektionalitet. 

Teorin är helt klart omdiskuterad och det råder inte konsensus om hur den bör 

användas, men det finns några grundläggande antaganden som jag grundat min 

definition på. Detta är att det handlar om en maktanalys vars syfte är att förklara kön 

och ojämlikheter mellan olika grupper i samhället. Hur detta sedan ska genomföras 

med den intersektionella analysen varierar. Gradskova gör dock inget av detta.  

     Min hypotetiska definition och förståelse av intersektionalitet grundar sig på den 

svenska debatten och dess influenser från postkolonial teori och antirasistisk feminism. 

Det var här den intersektionella teoriutvecklingen började och även om andra former 

av intersektionalitet sedan utvecklats är frågan, hur långt från ursprunget man kan gå 

utan att börja tala om ett helt nytt perspektiv? Min position, i den hypotetiska 

definition jag gjort, är att det finns vissa aspekter av den intersektionella teorin som 

man inte kan frångå. Dessa är att det är en teori som använd för att studera 

maktförhållanden i samhället och att det måste handla om intersektionen av olika 

sociala kategorier och hur dessa förklarar underordning och kön. Med förklara kön 

menar jag att det intersektionella begreppet används för att förklara varför vissa 

grupper av exempelvis kvinnor är mer underordnade och förtryckta än andra. Detta 
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genom att fler analyskategorier tas med i beräkningen, som etnicitet/ras, sexualitet, 

ålder, klass, funktionshider osv. för att förklara underordningen. Jag vill poängtera 

detta eftersom en teori alltid kan utvecklas i olika riktningar men när den förlorar det 

som definierats som dess grund och viktigaste beståndsdelar handlar det, enligt min 

mening, plötsligt om något annat.   

     Tolvhed gör en intersektionell analys utifrån tanken att det är intersektionen mellan 

de olika kategorierna kön, nation, kropp, sexualitet och etnicitet som undersöks och 

hur de konstituerar varandra i denna språkliga diskurs. Jag har även funderat kring om 

hon gör någon form av dekonstruktion, men denna finns liksom inbyggd i hela 

utgångspunkten eftersom hon från början valt en dekonstruerad grupp av kvinnor, 

alltså svenska, kvinnliga idrottare som ställt upp i olympiska spelen. Det skulle 

naturligtvis gått att driva dekonstruktionen ännu längre, men frågan är om analysen 

kunnat vinna något på det? Som historiker är man alltid bunden på ett annat sätt av 

källmaterialet och vad som kan utläsas ur detta, än som nutidsforskare. Möjligheten att 

intervjua eller göra en fältstudie finns inte på samma sätt för historiker. Så en möjlig 

dekonstruktion som att dela in kvinnorna efter sexualitet och analysera hur 

sexualiteten på detta sätt är med och konstituerar även andra maktrelationer är inte 

möjlig. Men kanske inte heller önskvärd då det är den språkliga diskursen i tidningarna 

som undersöks, och kände inte tidningarna till de kvinnliga deltagarnas sexualitet, blir 

detta oväsentligt. Det Tolvhed istället undersöker är den förgivettagna och många 

gånger uttalade uppfattningen om kvinnornas heterosexualitet och hur denna hjälper 

till att legitimera deras position som kvinnor inom ett manligt område. Eftersom de är 

heterosexuella, kvinnliga (inga synliga muskler, sminkade, kvinnliga frisyrer, kläder 

som framhäver deras kvinnliga former) och deras prestationer inte lyfts fram på 

samma sätt som männens blir de oskadliggjorda och utgör inte längre ett hot mot 

manliga idrottare. De tolereras därför som något av en kuriositet som inte tas på 

samma allvar som männen. Tolvhed påpekar vid flera tillfällen hur kvinnornas 

idrottande många gånger omtalas som lek, något de gör för att det är kul osv.
240

 Inte 

alls på samma allvar som männens prestationer som ur nationalistisk synpunkt är 

mycket viktiga. Kvinnornas roll blir istället att visa upp den svenska nationens 

utseende rent kroppsligt.  

     Holgersson genomför en tydlig och mycket noggrann intersektionell analys av sitt 

källmaterial,  noggrannare än vid första anblick då endast genus, klass och arbete är 

angett som kategorier.  Genom en tydlig dekonstruktion av de begrepp som hon själv 

anger som analyskategorier fortsätter hon sedan att undersöka hur dessa i intersektion 

med varandra och andra sociala kategorier konstituerar olika klasskategorier. 

Holgersson visar också tydligt hur intersektionen mellan dessa olika kategorier 

hierarkiskt placerar dessa kvinnogrupper i samhället och pekar på ojämlikheterna 

mellan dessa.  

     Alla de avhandlingar som jag valt att analysera för uppsatsen använder någon from 

av diskursanalys som sin främsta teori. Det intersektionella begreppet kommer in som 

en komplettering till detta för att fördjupa och nyansera analysen ytterligare. Detta är 

tydligast i Holgerssons avhandling där det intersektionella perspektivet är invävt i hela 

texten. Tolvhed följer ett annat upplägg där det intersektionella perspektivet används 

mer och mer, men ändå många gånger förblir mer otydligt. De los Reyes och Mulinari 

                                                 
240

 Exempel på detta se Tolvhed, s. 130. 
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varnar för att använda det intersektionella angreppssättet allt för oreflekterat   eftersom 

detta inte påverkar kunskapsproduktionen inom området utan att teoretiska och 

metodiska reflektioner görs. Denna kritik skulle främst kunna riktas mot Gradskovas 

avhandling. Gradskova problematiserar varken teorin eller sin metod vid användandet 

av det intersektionella perspektivet, eller för den delen sina analyskategorier. Jag 

skulle även vilja ifrågasätta vad användningen av intersektionalitet egentligen tillför 

hennes analys. Kapitlet som kommer ifråga för denna analys innehåller en väl utförd 

diskursanalys, men den intersektionella analysen finns endast som kommentarer i 

resultatet. I detta fall anser jag att Gradskova allt för oreflekterat använt ett begrepp 

som inte problematiseras eller används fullt ut i analysen.  

6.2.4 Vilken metod används av författaren och går det att spåra den till någon av 

McCalls tre förhållningssätt? 

Utifrån min matris för analys av dessa avhandlingar och hur jag valt att definiera 

McCalls tre olika förhållningssätt anser jag att den metod som skulle kunna spåras i 

Tolvheds avhandling är den interkategoriska. Tolvhed gör för det första ingen 

dekonstruktion, som jag diskuterade ovan, och därför utesluts direkt den 

antikategoriska komplexiteten.  

     Även den intrakategoriska komplexiteten kräver någon form av dekonstruktion och 

kritiskt förhållningssätt till kategorier. Tolvhed för ingen diskussion alls i 

avhandlingen rörande eventuella problem med att använda de sociala kategorier hon 

valt. Inte heller skulle man kunna säga att det är den multipla intersektionen mellan 

olika sociala grupper som hon fokuserat på att undersöka, eftersom det framför allt är 

diskursen kring svenska manliga och kvinnliga OS deltagare hon valt att analysera. 

Hennes intersektionella analys ligger inte på den dekonstruktionsnivå att en sådan 

intersektionell analys kan genomföras.  

     Kvar har vi då den interkategoriska komplexiteten, som jag redan tidigare pekat ut 

som den mest användbara för historiker. Här tycker jag mig helt klart kunna urskilja 

metodiska likheter med Tolvheds avhandling. För det första använder hon redan 

befintliga sociala kategorier och undersöker just relationen mellan dessa och hur de 

förändras över tid. Tolvheds analys förklarar också relationen mellan kategorierna och 

det är ojämlikhetsrelationen mellan manliga och kvinnliga OS-deltagare som står i 

fokus för undersökningen. Vad som dock inte stämmer med den interkategoriska 

komplexiteten är att det inte är ett stort kvantitativt material som används för 

undersökningen utan ett kvalitativt. Jag anser dock att det är detta förhållningssätt som 

har mest likheter med Tolvheds metod. Som historiker är Tolvhed hänvisad till ett 

material som inte går att använda på vissa sätt och också hänvisad till att använda 

sociala kategorier som någon annan redan satt upp, i detta fall tidningsskribenterna. 

Eftersom hon också valt textanalys som metod för att bearbeta materialet blir en större 

kvantitet ohanterbar och att göra en mer kvantitativ presentation av materialet fyller 

inget syfte i detta fall.   

     I Gradskovas fall kan den antikategoriska komplexiteten direkt avvisas eftersom 

hon överhuvudtaget inte diskuterar eller dekonstruerar sina sociala kategorier. 

Gradskova problematiserar endast kategorierna genom att på några ställen i texten, 

exempelvis sidan 231, notera att dessa kategorier är flexibla och förändras över tid.  
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     Den intrakategoriska komplexiteten skulle också kunna avfärdas på samma 

grunder, men här har Gradskova en viss likhet med annan forskning som McCall 

räknar in i detta angreppssätt. Nämligen att hon använder narrativa berättelser som 

källmaterial och sedan rör sig utifrån dessa för vidare analys. Jag har dock inte valt 

detta som en av de viktiga aspekterna i min matris eftersom metodernas specifika 

skillnader rör inställningen och användandet av kategorier.  

     Slutligen är det även i detta fall den interkategoriska komplexiteten som visar störst 

likhet med Gradskovas metod. Gradskova använder redan befintliga sociala kategorier 

och gör ingen dekonstruktion av dessa. Dock slutar likheterna vid detta eftersom 

Gradskova inte studerar ojämlikheter mellan olika sociala kategorier och förändringar 

som sker i dessa relationer. Det är inte heller ojämlikhetsrelationen som står i fokus för 

hennes undersökning och det görs inte en systematisk jämförelse mellan olika 

analyskategorier. Gradskovas undersökning är inte heller kvantitativ utan kvalitativ, 

hon har valt att analysera några få intervjuer på djupet. Ett argument för att det 

möjligtvis finns ytterligare en likhet med den intrakategoriska komplexiteten.  

     Holgersson använder inte den interkategoriska komplexiteten eftersom hon 

accepterar användandet av analyskategorier. Dekonstruktion förekommer men inte för 

att visa på kategoriers oanvändbarhet. 

     Jag skulle identifiera Holgerssons metod som tillhörande den intrakategoriska 

komplexiteten. Holgersson genomför en dekonstruktion av sina främsta sociala 

kategorier för att visa på komplexiteten inom dessa för att sedan gå vidare med mindre 

analyskategorier. Det kanske tydligaste exemplet på kritiken av stora svepande 

kategorier som Holgersson dekonstruerar för att kunna analysera på nya sätt är klass, 

och då främst arbetarklass. Holgerssons analys innebär även att hon gör en analys av 

den multipla intersektionen av olika sociala grupper.  

     Trots att Holgerssons avhandling är en historisk sådan och hon precis som Tolvhed 

är bunden av sitt källmaterial, har hon kunnat genomföra en analys som inte metodiskt 

kan hänföras till den interkategoriska komplexiteten. Eftersom Holgerssons 

källmaterial ser ut som det gör har hon med hjälp av diskursanalysen kunnat identifiera 

fler sociala kategorier och även dekonstruera dessa. Materialet låser därför inte 

Holgersson så som ofta sker när någon annan konstruerat de sociala kategorierna. 

Mycket av materialet består dessutom av narrationer från läsare av tidningen och detta 

öppnar på ett helt annat sätt möjligheterna för analysen. Holgersson är därför inte 

hänvisad till att genomföra någon form av kvantitativ analys där kategorierna är på 

förhand bestämda. På detta sätt är det inte heller en systematisk jämförelse mellan en 

mängd kategorier som görs, utan intersektionen av olika kategoriers 

identitetsskapande.  

6.3 Sammanfattning  

För att sammanfatta resultatet av undersökningen av de tre avhandlingarna har det 

varit en ganska svår uppgift att besvara vissa av frågeställningarna. Den första frågan 

om författarnas egna definitioner var i Tolvhed och Holgerssons fall inte speciellt svår 

att besvara. Mer komplicerat var det då att försöka förstå och sammanställa 

Gradskovas definition. Problemet här var främst att hon dels valt att sprida ut sin 

definition på flera ställen i avhandlingen, men även att hon inte på något tydligt sätt 

kunnat redogöra för vad analysen skulle handla om genom en tydlig definition av 
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analyskategorier. Den andra frågeställningen, om författarna följt sin egen definition, 

var mer svår besvarad. Här var en del av problemtiken att tänka bort min egen 

hypotetiska definition och verkligen sätta mig in I, och förstå, vad författarna menade 

att en intersektionell analys i detta fall innebar. Även här var Gradskovas avhandling 

den som krävde mest arbete. Efter många genomläsningar fick jag dock konstatera att 

det var omöjligt att avgöra detta, eftersom själva analysen var osynlig i texten. 

Tolvhed och Holgersson kunde jag dock konstatera att de följde sina definitioner, även 

om dessa alla gånger inte stämde med min hypotetiska definition. Vad det gäller 

frågan om analysen verkligen är intersektionell, dök det även här upp många problem 

med Gradskovas text. Det blev framförallt problematiskt att hon verkade hamna långt i 

från sin egen definition, men även min hypotetiska. En fråga som jag här ställde mig 

var om det i Gradskovas fall egentligen handlar om något annat eller en annan form av 

intersektionalitet? Detta skulle inte varit så problematiskt om hon själv definierat 

intersektionalitet på detta sätt. Tolvhed och Holgersson gjorde dock intersektionella 

analyser enligt sina egna uppfattningar, men även till stor del i överensstämmelse med 

min hypotetiska definition. En brist som dock fanns i både Gradskovas och Tolvheds 

avhandlingar var frånvaron av en djupare diskussion och problematisering av 

intersektionalitet i sig, men även valet av analyskategorier. Holgersson ägnade å sin 

sida mycket mer plats åt detta och genomförde dessutom en ordentlig dekonstruktion 

av sina analyskategorier. Den sista frågeställningen som rörde metoden visade att 

källmaterialet är viktigt för vilken metod som kan användas. Tolvhed som var mer 

bunden av sitt källmaterial hamnade också närmast den interkategoriska 

komplexiteten, något jag tidigare i uppsatsen antog skulle vara den mest användbara 

för historiker. Gradskovas avhandling hade på grund av sitt källmaterial, som i denna 

del av avhandlingen bestod av intervjuer, potentialen att hamna närmare den 

intrakategoriska komplexiteten. Hon ägnar sig dock inte av någon form av 

dekonstruktion av sociala kategorier. Gradskova hamnade därför även hon närmast 

den interkategoriska komplexiteten, även om det bara är det faktum att hon använder 

redan befintliga sociala kategorier utan att dekonstruera dem som gör att jag placerar 

henne närmast denna. Så långt hade två av avhandlingarna hamnat närmast den 

interkategoriska komplexiteten som jag antagit att de skulle göra. Holgerssons 

avhandling bröt dock med detta. Henne placerade jag närmast den intrakategoriska 

komplexiteten. Till skillnad från Gradskova utnyttjade Holgersson sitt källmaterials 

fulla potential. Även Holgersson använde sig av tidningar, precis som Tolvhed, men i 

hennes fall gjorde de många personliga breven och livsberättelserna att hon kunde 

använda materialet och dekonstruera sociala kategorier på ett annat sätt än Tolvhed 

hade möjlighet till. Detta visar alltså tydligt att för en historiker är källmaterialet 

avgörande när det gäller val av metod.  

7 Avslutande analys 

Den här uppsatsen har varit mycket intressant och tankeväckande att skriva. Jag har 

många gånger fått gå tillbaka och omvärdera mina tidigare antaganden och slutsatser. 

Under större delen av arbetet med uppsatsen har jag fokuserat andra personers 

definitioner av intersektionalitet, både de teoretiker och forskare som bakgrunden 

bygger på, men även de tre avhandlingsförfattarnas definitioner. Nu i sluttampen av 
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arbetet har dock frågan kring min hypotetiska definition av intersektionalitet dyktupp 

och om den bör omformuleras?  

     Debatten och diskussionen kring intersektionalitet har inom forskarvärlden gått 

vidare, och ett av de senaste bidragen i Sverige är tidskriften Scandias temanummer 

2010:01, som har just intersektionalitet som tema. Helena Tolvhed har författat en 

artikel i denna som tar upp problem och kritik som riktats mot 

intersektionalitetsforskningen. En av de problem som hon tar upp är diskussionen 

kring bristen på en självklar metod för den intersektionella undersökningen.
241

 Denna 

problematik har varit en av utgångspunkterna i denna uppsats. Genom att använda 

McCalls tre förhållningssätt har undersökningen delvis handlat om att försöka 

identifiera om någon eller flera av dessa metoder används i avhandlingarna. Det är 

dock inte förrän nu mot slutet jag börjat ifrågasätta om det behövs en specifik metod 

för intersektionalitet? Jag återkommer senare till denna diskussion.  

     Alla avhandlingar jag undersökt i uppsatsen har krävt noggrann genomläsning och 

analys. Detta eftersom det är svårt att avgöra om en intersektionell analys verkligen 

genomförts. För vad innebär egentligen intersektion? Jag skulle definiera det som att 

olika sociala kategorier samverkar vid positioneringen av grupper eller individer i 

samhällshierarkin. Men skiljer sig detta verkligen från annan forskning som inte 

benämns som intersektionell? När intersektionalitetsforskningen introducerades fanns 

det helt klart en brist i hur problematiken med förtryck av kvinnor analyserades och 

förklarades. Inom den hegemoniska feminismen var alla kvinnor en homogen grupp, 

och det faktum att olika grupper av kvinnor levde under olika förhållanden 

osynliggjordes av att vita, heterosexuella medelklassnormer var dominerande. Därför 

var introduktionen av detta synsätt ett stort steg framåt både för feministisk och 

antirasistisk forskning. Tolvhed lyfter i sin artikel en annan fråga som till stor del 

påverkat hur mitt resonemang kring intersektionalitet utvecklats. Är inte 

intersektionalitet egentligen en hållning som kan sägas utgöra en självklarhet i en 

poststrukturalistiskt inspirerad, kritisk forskning? Tolvhed går vidare med att 

konstatera att intersektionalitet i dag inte kan sägas vara en utvecklad och 

sammanhållen teoretisk modell användbar för att utforska konkreta hypoteser för 

empirisk prövning.
242

 Detta har framgått mycket tydligt för mig under min analys av 

avhandlingarna. Det finns ingen egentlig teori och det finns ingen tydlig metod vilket 

gör att det blir upp till den enskilda forskaren att formulera detta själv. Denna 

problematik gör att uppgiften att försöka identifiera om en intersektionell analys 

utförts eller inte blir mycket svår. I min analys är det författarnas egen definitioner och 

min hypotetiska definition som legat till grund. Jag skulle dock vilja ta tillfället att i 

slutet av denna analys formulera en annan definition av intersektionalitet som bygger 

på mina erfarenheter av att skriva denna uppsats.  

     Jag anser att Tolvheds uttalande korrekt så till vida att det inte finns någon 

utvecklad teoretisk modell i dag. Jag anser inte heller att det finns någon poäng med att 

utveckla en sådan. Intersektionalitet är, enligt min mening, inte en teori, det är en 

utgångspunkt, som i linje med vad Tolvhed skriver är en självklar utgångspunkt vid en 

poststrukturalistiskt inspirerad, kritisk forskning. Detta gör också att 

metoddiskussionen förlorar sin relevans. Om utgångspunkten för en undersökning är 
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att olika sociala kategorier samverkar vid grupper och individers positionering i 

samhället, medför detta att för att vi ska kunna förstå ojämställdhet och förtryck så 

måste vi också förstå hur dessa samverkar och varför de samverkar på detta sätt. Detta 

för att kunna förklara makthierarkier i samhället, men också för att kunna förklara 

varför ett visst kön kan medföra mer eller mindre förtryck för olika grupper. Detta 

medför inte att undersökningen måste genomföras på ett specifikt sätt, det är snarare 

undersökningens utformning och källmaterialet som måste styra hur den genomförs. 

Det innebär också att någon annan teori bör kunna användas i undersökningen, 

exempelvis diskursanalys för att kunna besvara dessa frågor.  

     En annan problematik, som gör dessa undersökningar ännu mer komplexa, är att en 

grupp eller individ inte alltid utsätts för samma grad av förtryck. Förtryck är snarare 

situationellt. I vissa situationer utsätts individer och grupper för förtryck, men samma 

personer kan i en annan situation behandlas mer jämställt. Det är också så att en viss 

social kategori kan ibland innebära diskriminering och förtryck och i andra fall inte 

alls göra detta. Ett tydligt exempel är att som invandrare i Sverige är diskriminering 

och förtryck till mycket stor del kopplat till vilket land du utvandrat ifrån. Ytterligare 

en dimension av forskning kring detta är, vilken ojämställdhet och diskriminering är 

det vi undersöker? Det strukturella förtrycket, det informella eller det förtryck som 

upplevs av en grupp eller individ? Mycket av dagens könsdiskriminering och rasism 

har flyttat från den strukturella nivån ner på en informell nivå, som också osynliggör 

det. de los Reyes och Mulinari påpekar också att det som de kallar intersektionell 

forskning bör bedrivas på både individuell, institutionell och strukturell nivå.   

     För att underlätta den fortsatta analysen kommer jag i fortsättningen att tala om den 

“intersektionella utgångspunkten” och “intersektion” i den betydelse jag redogjort för 

ovan. Jag kommer även att fortsätta omtala den tidigare forskningen som 

“intersektionell forskning” eftersom det är under detta namn den bedrivits och de 

analyser som gjorts i dessa för “intersektionella analyser”.  

     En av de saker som framgår tydligt i litteraturen är att redan tidigt inom den 

intersektionella forskningen kan en emancipatorisk strävan spåras, som framkommer 

hos flera av de teoretiker jag tar upp i bakgrundsdelen. Bland andra talar de los Reyes, 

Mulinari och Molina om feminismens emancipatoriska strävan som de anser att den 

intersektionellaforskningen är en viktig del av. Crenshaw delade tidigt upp den 

additativa intersektionaliteten i en strukturell och politisk del, där den politiska har ett 

uttalat mål att leda till förändring av samhället. I de avhandlingar jag valt att undersöka 

i denna uppsats finns dock inga tydliga spår av den emancipatoriska strävan som så 

tydligt finns i intersektionell forskning kring nutida förhållanden. Beror detta på att det 

historiska källmaterialet inte tillåter en sådan undersökning eller att det inte finns något 

syfte med att ha denna utgångspunkt i en historisk undersökning? Holgerssons 

avhandling innehåller dock något mer av en emancipatorisk eller politisk vilja. 

Holgersson pekar framåt mot dagens samhälle och våra definitioner av klass på ett sätt 

som inte förekommer i de två andra avhandlingarna. Genom dekonstruktionen av 

begrepp som klass vill Holgersson upplysa om klassbegreppets komplexitet, historiskt 

och i dag. Holgersson har dock ingen uttalad politisk strävan, utan avhandlingen har 

ett syfte i sig som är rent historiskt.  

     Här ifrågasätter jag även att en forskare från början överhuvudtaget har en agenda 

med sin forskning. Precis som bland andra Pringle, de los Reyes och Mulinari ser jag 
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ett problem i att intersektionalitet även kan leda till att dölja förtryckande 

maktförhållanden i samhället. de los Reyes och Mulinari verkar dock inte se ett 

problem med att forskningen har en tydligt uttalad emancipatorisk strävan. Detta ser 

jag dock som problematiskt eftersom det lätt kan leda till att forskaren ser det som 

förväntas, men missar händelser och maktförhållanden i marginalen. Enligt min 

mening bör en forskare starta sitt projekt med en mer förutsättningslös, hypotetisk 

inställning och, som Gunlög Fur menar, vara uppmärksam på det som finns i 

marginalen och som vid första anblick kan verka ovidkommande.
243

  

     Intersektionalitet har, enligt bland andra  de los Reyes och McCall, ett syfte att 

belysa ojämlikheter och diskriminering. Jag anser dock att utgångspunkten inte 

behöver vara att belysa ojämlikheter, men att i en analys av olika analyskategoriers 

samverkan i makthierarkier förmodligen kommer att leda till att man hitta 

ojämlikheter, men utgångspunkten bör dock vara mer förutsättningslös. Att leta efter 

förtryck kommer sannolikt leda till att forskaren finner det. I samverkan med en tydligt 

emancipatorisk strävan kommer forskaren förmodligen också att finna de ojämlikheter 

som är förväntade. Detta hjälper inte genusforskningen överlag framåt, utan hämmar 

endast denna strävan. När ett forskningsresultat väl uppnåtts ser jag dock inget 

motsättning i att resultatet används för emancipation eller annan politisk aktion, men 

detta bör inte vara utgångspunkten.  

     Den intersektionella utgångspunkten är dock enligt min mening mycket användbar 

vid olika former av analyser och är dessutom möjligt att forma på en mängd olika sätt 

för att belysa olika perspektiv. Detta är både dess styrka och svaghet. Precis som bland 

andra Pringle påpekat finns det en risk att vid synliggörandet av vissa intersektioner 

blir andra osynliggjorda. En annan risk, som jag ser det, är att de blir nedtonade i sin 

betydelse. Detta innebär dock inte att jag anser att vi bör låsa den intersektionella 

utgångspunkten vid vissa analyskategorier eller peka ut vissa som ett måste för 

analysen. Vore det möjligt är jag öppen för idén att inte ens kön behöver användas som 

analyskategori, men som framgått av min tidigare diskussion anser jag inte att detta är 

möjligt. För att dessa ska vara användbara vid en analys anser jag dock, precis som 

Lykke med flera, att det är ytterst viktigt att redogöra för vilka kategorier som är 

analyskategorier i undersökningen, varför just dessa valts ut och varför andra valts 

bort. Detta för att i möjligaste mån motverka osynliggörande och göra det möjligt för 

läsaren att avgöra vad det är som undersökts. Denna problematik är dock enligt min 

mening inte ett specifikt problem för intersektionell forskning, utan snarare en 

problematik som är poststrukturell. När sociala kategorier dekonstrueras och görs om 

till analyskategorier för att en viss undersökning ska kunna genomföras, är det alltid 

viktigt att redogöra för varför just dessa valts för analysen. Detta eftersom valet av 

analyskategorier avgör vad som faktiskt undersöks och vilka resultat som kommer 

fram. Det är enligt min mening inte försvarbart att utesluta en analyskategori från en 

intersektionell utgångspunkt som uppenbart påverkar identitetsskapandet för 

människor i en viss grupp, utan en mycket välgrundad motivation för detta. För att rent 

praktiskt kunna genomföra en analys behöver forskaren i många fall begränsa antalet 

intersektioner, men detta måste motiveras mycket väl. Holgerssons avhandling är ett 

bra exempel på en undersökning där alla relevanta analyskategorier ingår, även om 

hon, enligt min mening, missar att redogöra för dem innan själva analysen.  
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     Med intersektionalitet som utgångspunkt blir inte heller undersökningen låst vid att 

röra sociala kategorier. Det är inte bara sociala kategorier som påverkar grupper och 

individers identiteter, utan även andra faktorer. Här rör sig diskussionen dock bort 

ifrån den tidiga intersektionaliteten och hamnar närmare identitetsforskningen. Med 

denna inställning blir Gradskovas undersökning mer intressant, eftersom det hon 

faktiskt undersöker är hur kvinnor skapar sina identiteter i intersektion mellan olika 

faktorer när det gäller moderskap/sedlighet och skönhetspraktiker. Tolvhed nämner i 

sin artikel i Scandia Jasbir K. Puars kritik av det faktum att intersektionalitet 

förutsätter viss stabilitet i personers identiteter. Puar talar hellre om “messines” eller 

“assemblages” än intersektionalitet eftersom hon vill understryka identiteters ständiga 

omvandling och rörlighet utan möjlighet att frysa beståndsdelarna. Puar vill istället 

rikta fokus mot de processer där normer vidmakthålls och förhandlas än att rikta fokus 

mot att bestämma maktrelationers komponenter. Det är processerna som skapar 

avvikande snarare än avvikare som är intressanta enligt henne.
244

  

     En del av diskussionen kring detta har handlat om kategorin kön. Det finns enligt 

Lykke en rädsla för att kvinnopolitiska frågor ska tonas ner om mer fokus läggs på 

kategorier som etnicitet/ras och klass. Jag menar dock i likhet med Lykke att den 

intersektionella utgångspunkten kan erbjuda ett perspektiv där det inte blir legitimt att 

glömma könsmaktssystemet. Detta på grund av det jag tidigare diskuterat att kön inte 

går att komma ifrån när en analys med denna utgångspunkt ska genom föras. Utifrån 

de tre avhandlingar som jag undersök i denna uppsats anser jag inte heller att detta 

skulle vara en överhängande risk. Även om avhandlingarna både har styrkor och 

svagheter i sin intersektionella analys är det ingen av författarna som frångått det 

faktum att det är genusforskning det handlar om. Ingen av författarna till 

avhandlingarna jag analyserat för dock en diskussion kring att analyskategorierna kan 

ordas hierarkiskt och exempelvis kön ses som viktigare än andra. Tolvhed påpekar att 

hon kommer att använda kön istället för genus, eftersom hon anser att begreppet är 

problematiskt, men annars lämnas det som en självklar och okommenterad kategori.  

     Av de teoretiker som jag refererat till vid diskussionen kring intersektionalitet är 

det ingen som förnekar vikten av att använda kön som kategori, men åsikterna går isär 

om det är en självklar kategori och om den hierarkiskt ska jämställas eller överordnas 

andra kategorier. Exempelvis Lundahl ser intersektionalitet som möjligheten att 

komma ifrån diskussionen kring vilka kategorier som är viktigast medan Sandell och 

Mulinari ser det som problematiskt att alla kategorier gjorts till samma sak.  

     Själv måste jag hålla med Lundahl till största del, eftersom jag inte ser det som 

problematiskt att etnicitet/ras, klass, sexualitet osv. jämställs med kön i den 

intersektionella utgångspunkten. Alla dessa sociala kategorier påverkar i olika grad 

grupper och individers identitetsskapande och deras hierarkiska placering i samhället, 

men att säga att exempelvis kön är viktigare än de andra i alla situationer kan jag inte 

hålla med om. Vilka kategorier som påverkar mest i olika situationer är  

kontextbundet, men också mycket mer problematiskt än så eftersom det kan vara 

mycket svårt att avgöra. Eftersom alla dessa kategorier konstant formas och 

konstitueras i intersektion med varandra blir de till stor del omöjliga att separera från 

varandra. I en specifik situation kan det vara omöjligt att avgöra om personen mest 

diskrimineras på grund av etnicitet/ras, kön eller någon annan kategori. Jag skulle 
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kunna tänka mig att situationen dekonstrueras och att kategorierna placeras hierarkiskt 

för just denna situation, men det skulle inte fylla någon intressant funktion eftersom i 

slutänden är det ändå kombinationen av alla dessa kategorier som placerar individen i 

en ojämlikpostion. Eftersom alla kvinnor inte har samma position i samhället, och inte 

heller alla män, är det ointressant att konstatera att det är mest för att personen är 

kvinna som ojämlikhet uppstår. Det intressanta är varför just denna kvinna hamnar där 

hon hamnar i hierarkin av kvinnor, och då är det analysen av olika sociala kategoriers 

samverkan som är vägen att gå för att kunna förklara detta. Därför ser jag det som 

tillstor del ointressant att göra en hierarkisk uppdelning av kategorier eftersom de alla i 

olika situationer påverka lika mycket. Och som jag nu nämnt vid ett flertal tillfällen 

kan kön inte räknas bort ur den intersektionella utgångspunkten eftersom analysen då, 

helt enkelt inte skulle vara komplett. Därför anser jag att genusforskningen inte på 

något sätt hotas av användandet av andra kategorier och att dessa jämställs med kön.  

     I senaste numret av Scandia har även Maria Vallström publicerat en artikel med en 

intersektionell undersökning. En av de slutsatser hon kommer fram till i denna 

undersökning är att det är viktigt som historiker att inte begränsa sig till de vanliga 

kategorierna kön, klass, och etnicitet och att reproducera dessa som avvikelser. 

Vallström menar även att som historiker måste man undvika att utgå från nutida 

definitioner av ex. genus, klass och etnicitet. Hon anser vidare att potentialen hos 

intersektionell historisk forskning är att destabilisera de kategoriseringar som utgör 

utgångspunkten för dagens identitetspolitik genom att bidra med en historisk 

distans.
245

 Detta anser jag vara en av de stora fördelarna med att ha en intersektionell 

utgångspunkt vid undersökningar kring grupper och individers identiteter historiskt. 

Det är viktigt att få en förståelse för att vår nutida förståelse av olika sociala kategorier 

lätt blir historieimperialistisk. Något som Holgersson visar i sin avhandling genom att 

dekonstruera begreppet “arbetarklasskvinna” och visa på alla de olika arbetarklasserna 

som existerade samtidigt under denna tid. Att tala om en arbetsklass är en 

efterhandskonstruktion som minskar vår förståelse för förhållandena under denna tid. 

Även de los Reyes hävdar att historieskrivningens potentiella makt är att kunna 

diskursivt konstruera ojämlikheter som tidsbundna fenomen. Detta är kanske ett av de 

tyngsta argumenten för en intersektionell utgångspunkt vid historisk forskning, 

eftersom en förståelse för att sociala kategorier och hierarkier inte är stabila och 

beständiga utan i ständig förändring.   

     de los Reyes och Mulinari framför även en annan åsikt som kan kopplas till detta 

och det är att klass och etnicitet/ras kan ses som mer förtryckande än kön. 

Resonemanget är intressant eftersom de menar att kvinnor och män oftare samarbetar 

över könsgränserna än över klass- och rasgränser. Personligen har jag inte tillräckligt 

mycket kunskap om detta för att kunna kritisera uttalandet i sig, men det är intressant 

att fundera över. Detta skulle dock kunna ställas mot Ann Sofie Ohlander som i sin 

forskning kring kvinnor och arbete kommit fram till att män många gånger historiskt 

samarbetat över klassgränser för att hålla kvinnor borta från vissa arbeten. Kvinnorna 

förväntades dock att vara solidariska med männen i sin samhällsklass.
246

 Detta talar 

alltså emot de los Reyes och Mulinaris påstående. Trots detta menar de los Reyes och 
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Mulinari att forskning inte bör fokusera ensidigt på vissa maktrelationer, eftersom det 

inte skulle innebära den teoretiska utveckling som skulle kunna åstadkomma en 

verklig förändring av ojämlika maktstrukturer. I detta håller jag med eftersom att 

återgå till en ensidig fokusering av kön endast skulle föra genusvetenskapen bakåt, till 

den hegemoniska feminismens tidigare ståndpunkt. Även om det stämmer att män och 

kvinnor i vissa situationer samarbetar mer över könsgränserna, och att ras och klass på 

detta sätt kan ses som mer förtryckande, är det inte ett argument att hierarkiskt 

överordna dessa i en intersektionell analys som mer förtryckande. Slutligen kommer 

det i alla fall att handla om intersektionen av dessa kategorier vid en förklaring av 

ojämlikheter. Jag kan dock hålla med om att etnicitet/ras och klass inte lyfts fram 

tillräckligt i tidigare forskning och att detta bör göras mer i framtida, eftersom det är 

kategorier som definitivt påverka ojämlika förhållanden. 

     Jag skulle även vilja återknyta till debatten kring vilket begrepp som är lämpligt för 

denna utgångspunkt, så här i avslutningen. Under större delen av arbetet med 

uppsatsen har jag inte ifrågasatt begreppet intersektionalitet, men mot slutet nu 

uppkommer ändå tanken om det verkligen är det bästa begreppet för att beskriva vad 

som faktiskt genomförs i denna forskning? Ordet intersektionalitet kommer från det 

engelska ordet för korsning, intersektion, som jag nämnt i början av uppsatsen. Vid 

närmare eftertanke anser jag inte att det är en bra beskrivning av vilket sätt de olika 

sociala kategorierna i intersektionell forskning samverkar. Det är inte bara i denna 

korsning av två kategorier i en människas identitet som konstruktionen av 

underordning och ojämlikhet uppstår. I likhet med de flesta forskare jag refererat till 

anser jag att dessa olika sociala kategorier är oseparerbara i en människas 

identitetskonstruktion, och i processen som skapar ojämlikhet. Jag skulle snarare vilja 

likna detta vid en fläta eller något liknande. Flera forskare som Lykke och Tolvhed 

talar också om att sociala kategorier är “sammanflätade”. Det handlar om flera olika 

sociala kategorier som löper parallellt med varandra och vid multipla punkter skär in i 

varandra och därför inte kan separeras vid en analys där kön eller någon annan social 

kategori ska förklaras. Det är denna komplexa “fläta” som gör det så svårt att enkelt 

förklara underordning och diskriminering i samhället eftersom människor inom en 

grupp, som kvinnor eller invandrare, som individer kan ha så många olika trådar i sin 

“fläta”. Plockar vi sönder flätan och studerar de olika trådarna kommer de enskilt bara 

ge en delförklaring, det är först när vi åter igen flätar ihop dem som vi kan få en 

helhetsbild av olika individers position i samhällshierarkin och förklara deras 

underordning.  

     Slutligen ska jag nu göra ett försök att utifrån min något förändrade inställning till 

intersektionalitet formulera en ny hypotetisk definition.  

     Försök till en ny hypotetisk definition av intersektionalitet: Utgångspunkten innebär 

alltså att ojämställdhet och förtryck aldrig är så enkelt att det kan förklaras med hjälp 

av en social kategori. Kön eller etnicitet tillexempel kan aldrig i sig förklara en grupp 

eller individs position i samhället. Som historiker måste man ta hänsyn till att flera 

faktorer är avgörande när det gäller att förklara varför samhällshierarkin ser ut som 

den gör under en viss tid. Utgångspunkten medför också att det är makthierarkier som 

kommer att undersökas och förklaras. Den medför också att forskaren till viss del 

måste ha ett genusperspektiv som utgångspunkt, detta behöver dock inte vara 

överordnat andra sociala kategorier, eftersom vi aldrig kan fly undan eller bortse från 
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hur kön inverkar på grupper och individers positioner i samhället. Genom att definiera 

detta som en utgångspunkt och inte en teori öppnas också möjligheterna upp. Valet av 

teori och metod blir friare och medför att forskningen inte blir låst vid vissa perspektiv 

eller kategorier.  

7.1 Framtida forskning  

Något som forskning i framtiden bör uppmärksamma mer är hur maskulina identiteter 

också skapas i intersektion av flera sociala kategorier. Inom den manliga delen av 

mänskligheten förekommer också ojämlikheter, och även om feminismen många 

gånger haft en emancipatorisk strävan och kvinnor därför stått i centrum för 

forskningen, finns det ett värde i att även förstå makthierarkier bland män och hur 

deras identitetsskapande ser ut. Det manliga könet har inte heller någon essens och hur 

män gör kön är lika viktigt för forskningen som hur kvinnor eller transvestiter osv. gör 

det. Framförallt i historisk forskning skulle jag i framtiden vilja se undersökningar 

kring hur män historiskt, i intersektion mellan olika sociala kategorier, skapat sina 

identiteter och iscensatt sitt kön.  

     Vidare skulle jag vilja se forskning med en intersektionell utgångspunkt som inte 

fokuserade “den svarta kvinnan” som enligt Jennifer C. Nash fortfarande är “the 

quintessential intersectional subject”
247

. Forskning om den vita, heterosexuella, 

medelklass kvinnan, eller mannen, skulle enligt min mening ytterligare kunna belysa 

förtryck och ojämlikheter i det svenska samhället. Även vita kvinnor har en etnicitet 

som behöver undersökas och förstås för att deras position i samhället ska kunna 

förklaras och ställas i kontrast till kvinnor från andra grupper. Gruppen vita, 

heterosexuella, medelklass kvinnor är inte heller homogen eftersom andra faktorer 

som att välja en avvikande subjektsposition även kan leda till förtryck och 

diskriminering. 
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