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Historiografiska berättelser om 
kvinnohistoria och arbetarhistoria

Daniel Nyström

Inledning

Det finns en självbiografi skriven av den amerikanska historikern Margaret A. 
Judson (1899–1991) med titeln Breaking the Barrier: A Professional Autobiography 
by a Woman Educator and Historian Before the Women’s Movement (1984). 
Merparten av sin karriär spenderade Judson vid Dauglass College i New Jersey 
där hon forskade och undervisade om engelsk tidigmodern historia. Då hennes 
namn förekommer i amerikansk historiografisk litteratur är det antingen för 
hennes uppmärksammade arbete The Crisis of the Constitution: An Essay in 
Constitutional and Political Thought in England 1603–1645 (1949) eller för hennes 
engagemang i The Berkshire Historical Association – ett ännu existerande nätverk 
för kvinnliga historiker etablerat 1928.1 Judsons forskning och feministiska insats 
är i en svensk kontext föga känd, hennes böcker finns inte att få tag i vid landets 
universitetsbibliotek och hon hör inte till de personer som brukar förekomma i 
översiktsverk över tidiga kvinnliga historiker.

Jag stötte av en slump på Judsons självbiografi på ett antikvariat och stannade upp 
vid uttrycket i undertiteln ”before the women’s movement”. Hur kom det sig att en 
historiker som gick i pension 1967 refererade till sin karriär som något som utspelat 
sig före kvinnorörelsen? I inledningen fann jag en förklaring till formuleringen: 
Judson hade blivit uppvaktad av yngre kollegor som nyfiket undrat över hennes 
erfarenheter av att vara kvinna inom akademin före 1960- och 1970-talen. ”Please 
write that sad story down while you are alive”, hade de uppmanat henne; det vill 
säga berätta allt om sexismen och de stängda karriärvägarna.2 Judsons inledning 
har en syrlig underton. Visst hade hon upplevt mycken ojämlikhet som frustrerat 
henne, det kunde hon tillstå, men dessa inslag hade på intet sätt varit definierande 
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för hennes karriär: ”This story, however, will surprise some of those urging me to 
write it. Of course it will include frustrations and inequities, but only in part. For it 
tells of many opportunities and satisfactions, and, I believe, some successes along 
the way.”3

Den syrliga undertonen till trots var mitt kvardröjande intryck att referensen till 
kvinnorörelsen var underdånig, att den gav sken av att Judson ansåg att händelser 
efter hennes karriär var av sådan magnitud att hennes egna insatser bleknade vid 
jämförelse. Jag anslöt med andra ord till synsättet hos de yngre kollegorna som 
uppmanat henne att nedteckna sina minnen: även jag tänkte att hon av någon 
anledning fann sig underlägsen kvinnorörelsen. 

En genomläsning av självbiografin visar emellertid att detta är en förhastad 
slutsats. Boken innehåller inga underdåniga skrivningar om 1960- och 1970-talens 
feminism, istället ger den uttryck för uppfattningen att kvinnors mobilisering 
genom historien på olika sätt hänger ihop. Vad gäller den amerikanska akademin 
som Judson porträtterar finns det kopplingar mellan de första kvinnorna som 
disputerade i historia kring sekelskiftet 1900 och den kvinnohistoriska forskning 
som växte fram vid mitten av 1900-talet.

Breaking the Barrier synliggör det faktum att kvinnors förbättrade villkor inom 
och utanför universiteten var en process som pågick under hela 1900-talet. Det 
nätverk Judson var engagerad i – The Berkshire Historical Association – träffades 
kontinuerligt vartannat år från 1928.4 Blotta handlingen att kvinnliga historiker 
träffades och samtalade om sina villkor inom det amerikanska historikerskrået var 
betydelsefull. Därtill mobiliserade de för att få kvinnor invalda på ledande poster i 
The American Historical Association, vilket de också lyckades med då historikern 
Nellie Neilson blev organisationens första kvinnliga ordförande 1943. Judson 
skildrar något som bekräftats av senare historiografiska undersökningar, nämligen 
att kvinnliga historiker under 1900-talets förra del var förhållandevis många till 
antalet; under perioden 1893–1935 disputerade 334 kvinnor i historia i USA.5

Judsons självbiografi får här illustrera en spänning som finns i förståelsen 
av vilken påverkan 1968-rörelserna – den nya vänstern och den andra vågens 
kvinnorörelse – hade på den forskning som bedrevs vid universitet runt om i 
västvärlden. Det är en spänning som återfinns inte bara i förståelsen av framväxten 
av kvinnohistoria utan även av arbetarhistoria.6 Som Judsons framställning gör 
gällande är kopplingen mellan kvinnliga historikers inträde på universiteten och 
framväxten av kvinnohistorisk forskning tydlig. De kvinnor som var först att 
utbilda sig var på olika sätt betydelsefulla för utvecklingen av kvinnoforskning. 
Problemet är att framväxten av kvinnohistoria sällan framställs på det sättet i 
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historiografisk litteratur.7 Istället är det 68-rörelserna som vanligen får stå som 
förklaring till utvecklingen. En typisk formulering är: ”Research in the history of 
European women on a significant scale was inspired by second-wave feminism.”8

Syftet med den här artikeln är att diskutera hur framväxten av kvinnohistoria 
och arbetarhistoria beskrivs i historiografisk litteratur i Sverige. Fokus ligger 
på beskrivningar av startpunkter: när anses kvinnohistoria och arbetarhistoria 
ha uppkommit och vilka impulsgivare anses finnas bakom denna utveckling? 
Vidare kommer jag att lyfta ett par empiriska exempel som utmanar etablerade 
föreställningar om forskningens startpunkter. Det handlar om kvinnohistoriska 
och arbetarhistoriska insatser före 1968 som intagit en marginaliserad plats i den 
historiografiska litteraturen. Avslutningsvis resonerar jag kring historiografi som 
genre och varför det tenderar att etableras tämligen förenklade berättelser om 
forskningens utveckling och förändring. 

Perspektiv och definitioner 

Eftersom titlar på publikationer är det första läsaren stöter på är de viktiga; jag 
hade aldrig inhandlat Judsons självbiografi om det inte var för titeln. Det kan 
därför finnas skäl att stanna upp vid titeln på den här texten – ”Historiografiska 
berättelser om kvinnohistoria och arbetarhistoria” – och redogöra för vad jag avser 
med termerna historiografi, berättelse, kvinnohistoria och arbetarhistoria. 

Historiografi

I den anglosaxiska världen används historiografi synonymt med historievetenskap, 
historiografi refererar till disciplinen historia.9 Detta är en betydelse som är ovanlig 
på svenska där historiografi istället är benämningen på den vetenskapshistoriska 
inriktning som studerar historieskrivningens historia.10 En sådan studie riktar in sig 
på att studera olika sätt som historien framställts, vilka historiker som varit aktiva, 
vilka normer som funnits för verksamheten, hur historiker profilerat sig, vilka 
ämnen som ansetts viktiga att forska om och så vidare. Utöver dessa betydelser kan 
historiografi även markera ett metaperspektiv på studiet av historieskrivningens 
historia.11 Detta perspektiv innebär att befintliga historiografiska framställningar 
granskas kritiskt. Syftet med ett sådant metastudium är främst att uppmärksamma 
hur utsagor om den egna verksamheten används som traditionsförmedling 
till studenter och unga forskare, som kanonisering av äldre historiker och 
forskningssammanhang och som legitimering av nutida satsningar och 
inriktningar.
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Den anglosaxiska betydelsen av historiografi förekommer inte i den här texten, 
utan det är i betydelserna historieskrivningens historia och metaperspektiv på 
historieskrivningens historia som begreppet används. 

Berättelse

I ökande grad uppmärksammas att historiografisk litteratur fyller strategiska 
och legitimerande syften. Historikern Joan Sangster argumenterar för att det i 
en kanadensisk kontext etablerats en framstegsberättelse om arbetarhistorisk 
forskning.12 Denna berättelse framställer äldre forskning som teoretiskt 
underutvecklad och problematisk ur genusperspektiv. Även om karaktäriseringen 
av äldre forskning i grova drag stämmer är den attityd den förmedlar olycklig:

I too have invoked a ”progressive narrative” when I describe labour his-
tory moving from a narrow focus on male artisans to a more expan-
sive focus that also took in women, family, and community. Perhaps, 
however, we can make some distinctions between recognizing certain 
advances in our writing (as well as possible setbacks) and claiming an 
ever onward-and-upward improvement over what came before […].13

Genusvetaren Clare Hemmings är inne på samma spår då hon argumenterar för 
att beskrivningar av äldre forskning tenderar att frikopplas från den historiska 
verkligheten.14 Med det menar hon att historiografi fungerar på samma sätt 
som annan historieskrivning, genom att en viss porträtteringen av det förflutna 
upprepas befästs föreställningar om hur det förflutna var. I sin studie av genus-
forskning skriver Hemmings: 

What if we start to dispute that which there ”is no disputing” and begin 
to query its relentless rhetoric? What if we approach the question of 
Western feminist theory’s recent past with greater hesitancy and ask 
both what is missed in the certainty of such progress narratives and 
what some of the effects of the same certainty might be?15

Vidare menar hon att när en specifik beskrivning av äldre forskning låter sig sägas 
med få eller inga belägg har det uppstått en berättelse, beskrivningen har blivit 
common sense. Berättelsen har ungefär samma innehåll varje gång den förmedlas 
oavsett om det är i klassrum eller i vetenskapliga publikationer. Det är viktigt att 
kritiskt granska dessa berättelser och fråga sig vilka funktioner de fyller och vilka 
strukturer de upprätthåller. 
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Kvinnohistoria och arbetarhistoria

Vad som framför allt utmärker kvinnohistorisk och arbetarhistorisk forskning 
är den omfattande mängden vetenskapliga studier som producerats genom 
åren. Dessa studier är mycket varierade vad gäller ämnesval, metodologi och 
ideologiska positioneringar.16 Kvinnohistorisk och arbetarhistorisk forskning har 
publicerats i tidskrifter som Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia (1972–
2009), Kvinnovetenskaplig tidskrift (1980–), Arbetarhistoria. Meddelande från 
arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (1977–). År 1982 inrättades en professur i 
kvinnohistoria vid Göteborgs universitet och år 2009 fick en av professorstjänsterna 
i historia vid Lunds universitet inriktning mot arbetarhistoria. Arkiv som 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Huddinge (grundat 1903 i Stockholm) och 
Kvinnohistoriskt arkiv i Göteborg (grundat 1958, idag KvinnSam) har varit viktiga 
resurser och mötesplatser.

Benämningarna arbetarhistoria och kvinnohistoria har båda varit föremål 
för diskussioner. Vad gäller arbetarhistoria har den omfattande produktionen 
och det stora antalet engagerade aktörer stundtals föranlett preciseringar som 
arbetarklasshistoria, fackförbundshistoria, arbetsprocesshistoria med flera. 
Arbetarhistoria tillsammans med benämningen historisk arbetslivsforskning 
har fungerat som paraplybegrepp.17 När det kommer till kvinnohistoria finns 
det även där exempel på preciseringar i stil med kvinnorörelsehistoria och 
kvinnokulturhistoria. Den största diskussionen har emellertid handlat om 
relationen mellan kvinnohistoria och genushistoria – huruvida den senare 
är en vidareutveckling av den förra eller om de är två skilda inriktningar 
med överlappande fokus.18 I den här artikeln definieras arbetarhistoria och 
kvinnohistoria som den forskning som benämnts sådan av verksamma aktörer – 
antingen då det begav sig eller i senare tiders historiografiska översikter.

Historiografiska berättelser och äldre forskning

På samma sätt som andra former av litteratur använder sig historiografiska 
framställningar av en mängd metaforer för att föra fram sitt budskap. Eftersom 
historiografi handlar om att beskriva generella tendenser i äldre forskning är 
metaforer användbara. Den kanske vanligaste metaforen är vändning (t.ex. den 
språkliga vändningen, den kulturella vändningen, den rumsliga vändningen) som 
brukas för att signalera att forskningen genomgått genomgripande förändringar. 
Metaforer som denna fungerar på samma sätt som andra typer av periodiseringar i 
historisk forskning: de skänker en känsla av enhet till en viss förfluten tid.19
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I konferensantologin Arbetarhistoria i brytningstid: Landskrona i maj 2005 
(2007) beskrivs året 1968 som en sådan vändning: ”Det är genom den retrospektiva 
tillbakablicken som man kan få syn på vändpunkten, eftersom det då är möjligt att 
avgöra att den betytt mycket för att påverka framtiden. […] En sådan vändpunkt 
har 1968 som brytår.”20 Framhållandet av 1968 i beskrivningar av uppkomsten av 
arbetarhistoria är typisk i det att den upprättar en koppling till tidens sociala och 
politiska rörelser.21 Denna koppling är allmängods i historiografisk litteratur som 
behandlar arbetarhistoria: ”Med 1960-talets radikaliseringsrörelse växte det fram 
ett nytt intresse för arbetarrörelsens och arbetarklassens historia”; ”Arbetarhistoria 
var nära knutet både till den allmänna samhällsradikaliseringen under 1960-talet 
och därmed också till marxismens uppsving”; ”Mycket av den nya forskningen har 
faktiskt haft sina rötter i ´1968´, men också i 1970-talets våg av vilda strejker”.22

Kopplingen till 68-rörelserna är förekommande även i beskrivningar av 
uppkomsten av kvinnohistoria. I antologin Genushistoria: En historiografisk exposé 
(2004) står det att läsa: ”Kvinnoforskningen hade en nära koppling till den nya 
kvinnorörelsen.”23 Och i en diskussion av nordisk kvinnohistoria uttrycks det på 
följande vis: ”Som bevegelse er den nordiske kvinnehistorien et barn av 1970-åra.”24 
Utöver kopplingen till kvinnorörelsen finns det i fallet kvinnohistoria ytterligare en 
figur som återkommande används för att karaktärisera forskningen. I en välkänd 
artikel av historikern Joan W. Scott beskrivs kvinnohistoria som en utveckling i 
tre steg: Herstory (studiet av framstående kvinnor i historien), socialhistoria 
(studiet av kvinnors liv och leverne) och genushistoria (studiet av könsrelationer 
och könsmakt i historien).25 Denna figur har fått stort genomslag i Sverige och är 
fortfarande det gängse sättet att presentera forskningens utveckling.26

Såväl kopplingen till sociala och politiska rörelser som den historiografiska 
trestegsraketen herstory–socialhistoria–genushistoria är exempel på vad 
historikern Ludmilla Jordanova benämner ”descriptions of a time period”.27 
Beskrivningar är enligt Jordanova ett slags konceptualisering av historisk tid som 
på ytan förefaller återge det förflutna på ett neutralt sätt, men som vid närmare 
granskning visar sig vara bärare av olika gränsdragningar och värderingar. I det 
aktuella fallet kommunicerar referensen till 68-rörelserna föreställningar om 
ett tydligt före och efter uppkomsten av arbetarhistoria och kvinnohistoria. 
Och trestegsraketen herstory–socialhistoria–genushistoria innehåller implicita 
värderingar om vetenskapliga framsteg.

Målet med att kritiskt granska dessa periodiseringar är dels att utmana 
beskrivningarnas räckvidd och empiriska grund, dels att diskutera de strategiska 
och legitimerande funktioner som periodiseringarna fyller. I sin studie av 
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genusforskning påpekar Hemmings att det kan vara problematiskt att göra anspråk 
på att korrigera historieskrivningen, att hävda en i någon mening bättre historia.28 
Även om det är värdefullt att omtolka historiska fenomen är risken att denna aspekt 
skymmer de teoretiska poänger som en sådan granskning genererar. Många gånger 
när bilder av det förflutna utmanas stannar diskussionerna vid vilken bild som är 
den mest korrekta och missar viktiga frågor om vad som gör vissa framställningar 
mer gångbara än andra och vilka som har att vinna på att en särskild framställning 
upprätthålls.29

På vilka sätt kan beskrivningarnas räckvidd och empiriska grund utmanas? Ett 
sätt som det låter sig göras är att närmare granska företeelser som framskymtar i 
den historiografiska litteraturen utan att inta en central position. När det kommer 
till kvinnohistoria och arbetarhistoria kan detta exempelvis vara den forskning 
som beskrivs som föregångare, tidiga uttryck eller undantag. I berättelser om 
kvinnohistoria och arbetarhistoria finns det skrivningar som i förbifarten påtalar 
att det förekommit insatser inom områdena före 1968, den nya vänstern och andra 
vågens kvinnorörelse. Dessa insatser ägnas ingen närmare diskussion som kräver 
att berättelsen stannar upp, utan de omnämns kort för att sedan försvinna, de 
tillskrivs inget förklaringsvärde gällande forskningens uppkomst och utveckling. 

Ett exempel på äldre forskning inom arbetarhistoria är det LO-finansierade 
forskningsprojektet Den svenska arbetarklassens historia initierat av politikern och 
skribenten Ture Nerman år 1936. Projektet genererade under perioden 1941–1957 
tolv omfångsrika delar skrivna av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker och 
folklivsforskare.30 När Den svenska arbetarklassens historia nämns i översikter över 
arbetarhistoria är det ofta som ett slags förhistoria, ”[e]tt intressant undantag”:

Trots den stora satsning som Den svenska arbetarklassens historia in-
nebar förblev länge arbetarhistoria ett marginellt område inom den 
akademiska forskningen. Från omkring år 1970 kom denna situation 
emellertid att radikalt förändras, något som givetvis hade att göra med 
den allmänna radikaliseringen av det kulturella klimatet i Sverige vid 
denna tid.31

Att Den svenska arbetarklassens historia skyndas förbi behöver inte vara ett 
problem per se. I den citerade texten är det explicita syftet att fokusera på forskning 
efter 1970. Avgränsningen legitimerar – så att säga – den marginella behandlingen 
av Den svenska arbetarklassens historia i det enskilda fallet. Frågan är hur det 
ska förstås att samtliga översikter fokuserar på perioden efter 1970, och därmed 
åstadkommer samma typ av marginalisering. Jag menar att avgränsningen är ett 
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exempel på hur berättelsen i vilken arbetarhistoria uppkommer under 1970-talet 
och knyts till de sociala och politiska rörelserna etableras.

Det finns en tendens att förstå Den svenska arbetarklassens historia som ett 
1930- och 1940-talsprojekt, men dylika förståelser bortser från att projektet 
redovisades perioden 1941–1957.32 För att konkretisera hur marginaliseringen 
av Den svenska arbetarklassens historia kommer till uttryck är en jämförelse 
mellan projektets avslutande arbete, ekonomhistorikern Gustaf Utterströms 
Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden 
till mitten av 1800-talet (1957), och historikern Christer Winbergs Folkökning och 
proletarisering. Kring den sociala strukturomvandlingen på Sveriges landsbygd under 
den agrara revolutionen (1975) klargörande.33 Avhandlingarna behandlar samma 
problemkomplex: Den strukturomvandling som skedde i Sverige under slutet 
av 1700-talet. Både Utterström och Winberg var intresserade av att utröna vilka 
faktorer som bidrog till utvecklingen och vilka de sociala verkningarna var. Äldre 
forskning hade utgått från merkantilistisk och malthusiansk teori vilket ansågs 
otillfredsställande då varken teknisk utveckling eller tillgång till mat ensamt ansågs 
utgöra fullödiga förklaringar. 

Utterström och Winberg studerade ett ämne som kan betecknas som den 
förindustriella perioden. I den historiografiska litteraturen är det emellertid den 
senare insatsen av Winberg som framhållits som föregångsarbete:

Den dominerande fokuseringen på industrialiseringsprocessen kom 
att utmanas vid 1970-talets mitt, när Christer Winbergs (1975) intresse 
inriktades på den kapitalistiska omvandlingen av den svenska lands-
bygden, vilken föregick den industriella revolutionen […]. Den agrara 
revolutionen innebar inte endast att en marknad för jordbruksproduk-
ter uppstod utan också att en marknad för arbetskraft skapades och att 
proletära grupper på landsbygden tillväxte.34

Som framgår av citatet anses Winberg tillfört studiet av den förindustriella 
perioden nya perspektiv. Detta stämmer så till vida att Winbergs studie med dess 
strikta hypotesprövning till formen skiljer sig från Utterströms. Vad gäller innehåll 
och slutsatser är skillnaderna inte lika drastiska. En ledtråd till att skillnaderna inte 
är så drastiska står att finna i inledningen till Winbergs studie. Det framgår där att 
det är ett problem för honom att de resultat han kommit fram till redan påtalats 
av Utterström. Istället är det vetenskapligheten i Utterströms undersökning som 
attackeras:
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Den [Utterströms avhandling] bygger inte på någon enhetlig, samman-
hängande teori, utan är helt enkelt en uppräkning av faktorer. ”Faktor-
er” kan vara ungefär vad som helst: klimat, adelsmän, parasiter, städer, 
epidemier m.m. I princip kan listan bli hur lång som helst. De olika fak-
torerna betraktas som sidoordnade, som visserligen kan samverka och 
påverka varandra, men inte enligt något bestämt system eller någon 
bestämd ordning. Med en sådan modell kan självfallet vad som helst 
förklaras.35

Denna korta jämförelse kan användas för att utmana beskrivningen av Winberg 
som föregångare. De historiografiska översikterna tenderar att anta att skillnader 
i metodologi även innebär skillnader i resultat. En konsekvens härav är att den 
kontinuitet som existerar mellan äldre och nyare forskning inte tas i beaktande. 
Marginaliseringen av äldre forskning låter sig enkelt göras genom att 1970-talet 
redan är befäst som startpunkt.

När Kvinnohistoriskt arkiv grundades 1958 var syftet med verksamheten 
tredelat: att samla bibliografiskt material, att arkivera handskrifter och att ge ut en 
egen skriftserie.36 Bland skriftseriens första publikationer återfinns två avhandlingar, 
historikern Gunnar Qvists Kvinnofrågan i Sverige 1809–1846: Studier rörande 
kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkena (1960) och litteraturhistorikern 
Karin Westman Bergs Studier i C. J. L. Almqvists kvinnouppfattning (1962).37 
Av dessa två arbeten är det främst Gunnar Qvists som beskrivits som ett tidigt 
exempel på kvinnohistoria: ”Kvinnehistorisk forskning har vært drevet i Norden 
også før 1970-åra. Særlig må framheves Gunnar Qvist.”38

Uppmärksammandet av Qvists avhandling synliggör en annan tendens 
i historiografisk litteratur, nämligen att den många gånger avgränsar sig till 
en disciplin. Både kvinnohistoria och arbetarhistoria var tvärvetenskapliga 
fenomen i gränslandet mellan ekonomisk historia, historia, litteraturhistoria, 
etnologi, idéhistoria med flera. Att framhålla Qvist som ensam föregångare inom 
kvinnohistoria vilar på en sådan avgränsning. En genomläsning av Kvinnofrågan i 
Sverige 1809–1846 visar att den bygger vidare på resultat från licentiatavhandlingar 
av Westman Berg och religionshistorikern Eva Åsbrink. Dessa två disputerade 
sedermera år 1962, Westman Berg på ovannämnda arbete och Åsbrink på 
avhandlingen Studier i den svenska kyrkans syn på kvinnans ställning i samhället 
1809–1866.39 

Exemplet Qvist, Westman Berg och Åsbrink är betydelsefullt för att det 
ådagalägger att det i början 1960-talet publicerades – inte bara ett – utan tre 
kvinnohistoriska arbeten i rask takt. Vad som dessutom är intressant att notera 
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är den korsverkan som finns mellan arbetena: Westman Berg och Åsbrink hade 
under 1950-talet lagt fram licentiatavhandlingar som Qvist hade tillgång till i 
skrivandet av sin doktorsavhandling. När sedan Qvist disputerade 1960 hade 
Westman Berg och Åsbrink tillgång till hans avhandling och kunde förhålla sig 
till denna i sina undersökningar. Mot bakgrund av dessa tre arbeten menar jag 
att det är missvisande att tala om Qvists insats som en enskild företeelse och den 
kvinnohistoriska forskningen som ”et barn av 1970-åra”.40

Avslutande reflexion

Frågan om kontinuitet och förändring inom forskningsområden som 
kvinnohistoria och arbetarhistoria är viktig av flera orsaker. Den främsta orsaken 
är att den riktar uppmärksamhet mot genealogiska funktioner hos historiografiska 
översikter, det vill säga att de är strategiskt skrivna för att legitimera något 
specifikt i nuet. Sammanlänkningen mellan 68-rörelser och kvinnohistoria och 
arbetarhistoria konstruerar en behändig startpunkt i vilken forskningens uppkomst 
förstås i relation till en synkron kontext. Det ska naturligtvis sägas att 1960- och 
1970-talens samhälleliga strömningar påverkade den forskning som bedrevs vid 
universiteten och att de gjorde så i hög grad. Samtidigt finns det anledningen att 
reservera sig mot en alltför kausal framställning där samhälleliga strömningar 
direkt sätter avtryck i den forskning som publiceras. Anledningen är att en sådan 
framställning bortser från att forskning förändras över tid och att det rent av är 
rimligare att förstå förändringar ur långa tidsperspektiv än korta.41

Den här artikeln har framför allt synliggjort textuella mönster som upprätthåller 
en viss version av historien. Det går att föreslå mer sociologiska förklaringar till 
varför historiografiska skildringar av kvinnohistoria och arbetarhistoria förlägger 
startpunkten till 1970-talet. De forskare som tog plats på universiteten under detta 
decennium har varit skickliga på att befästa bilden av att det de gjorde, såväl inom 
som utanför universiteten, varit av särskild vikt. Som historikern Ragnar Björk 
påtalat har akademiker tillhörande efterkrigstidens baby-boom varit framgångsrika 
i att definiera sig som en generation med tydliga karaktäristika.42

Slutpunkten för denna artikel är dock inte att korrigera historien genom 
att frånkänna befintliga berättelser deras giltighet. Ett mer produktivt sätt att 
uttrycka det är att det finns mängder med framställningar som fokuserar insatser 
från 1970-talet och framåt. Det finns tillnärmelsevis inte lika många skildringar 
av kvinnohistorisk och arbetarhistorisk forskning före 1968. Att lyfta fram dessa 
insatser innebär inte enbart ett slags balansering av historiografiska kunskaper, 
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utan det fördjupar även generella förståelser av de sätt på vilka forskning utvecklas. 
Mina historiografiska studier synliggör ett intressant spänningsfält mellan äldre 
forskning, nyare forskning och historiografiska berättelser.43

När Margret A. Judson bara några år efter sin pensionering 1967 konfronterades 
med yngre kollegors bilder av vilka erfarenheter hon måste ha från sin karriär 
är det ett tydligt exempel på hur snabbt olika skiljelinjer upprättas. Att granska 
konstruktionen av dylika skiljelinjer – deras räckvidd och empiriska grund såväl 
som de strategiska och legitimerande funktioner som de fyller – är en angelägen 
uppgift för historiografiska studier.



203

Noter

1. Jacqueline Goggin: “Challenging Sexual Discrimination in the Historical Pro-
fession: Women Historians and the American Historical Association, 1890–
1940”, The American Historical Review 97, nr 3 (1992); Julie Des Jardins: Wom-
en and the Historical Enterprise in America: Gender, Race, and the Politics of 
Memory, 1880–1945 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003); 
John Greville Agard Pocock: The Varieties of British Political Thought, 1500–
1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

2. Margaret A. Judson: Breaking the Barrier. A Professional Autobiography by a 
Woman Educator and Historian Before the Women’s Movement (New Jersey: 
Rutgers, 1984) s. 3.

3. Judson (1984), s. 3.
4. Judson (1984), s. 77, 86–87.
5. Goggin (1992), s. 771. Under samma period disputerade 1721 män. Kvinnorna 

utgjorde med andra ord 16 procent av de disputerade historikerna. 
6. Daniel Nyström: Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av 

arbetarhistoria och kvinnohistoria (Malmö: Universus Academic Press, 2015). 
Se särskilt inledning och kapitel 1. 

7. Med historiografisk litteratur avser jag här historiografisk forskning, 
översiktsartiklar, ämneshistoriker, kurslitteratur och encyklopediartiklar.

8. Jutta Schwarzkopf: “Women’s History: Europe”, i Kelly Boyd (red.): Encyclo-
pedia of Historians and Historical Writing, vol. 2 (Chicago: Fitzroy Dearborn, 
1999) s. 1316. Se även Olwen Hufton: “Women, Gender and the Fin de Siè-
cle”, i Michael Bently (red.): Companion to Historiography (London Routledge, 
1997) s. 930; Peter Novick: That Noble Dream. The “Objectivity Question” and 
the American Historical Profession (Cambridge: Cambridge University Press, 
1988) s. 491. 

9. Novick (1988), s. 8, not 6.
10. Gunnar Artéus & Klas Åmark: “Förord”, i Gunnar Artéus & Klas Åmark (red.): 

Historieskrivningen i Sverige (Lund: Studentlitteratur, 2012) s. 7. På engelska 
skulle denna inriktning benämnas ”the history of historiography” eller ”the 
history of historical writing”.

11. Wolf Lepenies & Peter Weingart: “Introduction”, i Loren Graham, Wolf Lepe-



204

nies & Peter Weingart (red.): Functions and Uses of Disciplinary Histories (Dor-
drecht: Reidel Publishing Company, 1983).

12. Joan Sangster: “Feminism and the Making of Canadian Working-Class History. 
Exploring the Past, Present and Future”, Labour / Le Travail 46, nr Fall (2000); 
Joan Sangster: Through Feminist Eyes. Essays on Canadian Women’s History 
(Edmonton: AU Press, 2011).

13. Sangster (2011), s. 20.
14. Clare Hemmings: “Telling Feminist Stories”, Feminist Theory 6, nr 2 (2005); 

Clare Hemmings: Why Stories Matter. The Political Grammar of Feminist Theo-
ry (Durham: Duke University Press, 2011).

15. Hemmings (2011), s. 32.
16. Bengt Berglund et al.: “Historisk arbetslivsforskning i Sverige under 

1990-talet. Ett forskningsstrategiskt program. Svenska kommittén för historisk 
arbetslivsforskning”, Historisk tidskrift 110, nr 4 (1990); Lars Edgren & Lars 
Olsson: “Arbetare och arbetsliv. Svensk arbetarhistorisk forskning”, i Klaus 
Misgeld & Klas Åmark (red.): Arbetsliv och arbetarrörelse. Modern historisk 
forskning i Sverige (Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 1991); Sten 
O Karlsson: När industriarbetaren blev historia. Studier i svensk arbetarhistoria 
1965–1995 (Lund: Studentlitteratur, 1998).

17. Lars Edgren: “Arbetarhistoriens marginaler. Några reflektioner angående 
svensk arbetarhistorisk forskning”, i Victor Lundberg (red.): Arbetarhistoria i 
brytningstid. Landskrona i maj 2005 (Landskrona: Centrum för arbetarhistoria, 
2007) s. 38.

18. Gro Hagemann: “Om å gjøre det enkle komplisert og det usynlige synligt. Noen 
dilemmaer i kvinnehistorien”, i Christian Kvium & David Kirby (red.): Historien 
og historikerne i Norden efter 1965. Oplæg fra den 21. Nordiske fagkonference 
i historisk metodlære, Åland, 27–31 maj 1989, Studier i historisk metode, 21 
(Århus: Aarhus universitetsforlag, 1991); Maria Sjöberg: “Från kvinnohistoria 
till genushistoria”, i Magnus Perlestam (red.): Genusperspektiv i historia (Lund: 
Studentlitteratur, 2001); Cecilia Åsberg: “Debatten om begreppen – ’Genus’ i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1980–1998”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 19, nr 2 
(1998).

19. Ludmilla Jordanova: History in Practice (London: Bloomsbury Academ-
ic, 2006); Judith Surkis: “When Was the Linguistic Turn? A Genealogy”, The 
American Historical Review 117, nr 3 (2012); Gary Wilder: “From Optic to 
Topic. The Foreclosure Effect of Historiographic Turns”, The American Histori-



205

cal Review 117, nr 3 (2012). 
20. Lars Berggren & Hans Wallengren: “Arbetarhistoria i brytningstid”, i Victor 

Lundberg (red.): Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005 
(Landskrona: Centrum för Arbetarhistoria, 2007) s. 11.

21. Nyström (2015), kap. 1.
22. Klas Åmark: “Teoriernas intåg i svensk historieforskning”, i Gunnar Artéus & 

Klas Åmark (red.): Historieskrivningen i Sverige (Lund: Studentlitteratur, 2012) 
s. 160; Edgren (2007), s. 37; Klas Åmark: “Från kaos till ordning. Forskning på 
80-talet”, Arbetarhistoria. Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
8, nr 31–32 (1984) s. 46.

23. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter: “Inledning”, i Christina 
Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red.): Genushistoria. En historiografisk 
exposé (Lund: Studentlitteratur, 2004) s. 5.

24. Hagemann (1991), s. 64–65.
25. Joan W. Scott: “Women in History. The Modern Period”, Past and Present, nr 

101 (1983).
26. Varianter på denna figur finns i Anita Göransson: Om teori och historia. 

Mening, makt och materialitet (Uppsala: Ekonomisk-historiska institutionen, 
1993); Yvonne Hirdman: “Vad är kvinnohistoria?”, i Sonja Falk-Thaning (red.): 
Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar (Stockholm: 
Utbildningsradion, 1992); Sjöberg (2001).

27. Jordanova (2006), s. 113–114.
28. Hemmings (2011), s. 12–14.
29. Se liknande resonemang i Kristina Fjelkestam: “Antropomorf anakronism. 

Historiens gestalt i Anna-Karin Palms Snöängel och Faunen”, i Victoria 
Fareld & Hans Ruin (red.): Historiens hemvist. Den historiska tidens 
former, vol. 1 (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2016); Ulla Manns: “För 
framtiden? Emancipatorisk forskning och glapp mellan text och tanke”, i 
Patricia Lorenzoni & Ulla Manns (red.): Historiens hemvist. Etik, politik och 
historikerns ansvar, vol. 2 (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2016).

30. Åsa Linderborg: Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som 
ideologisk maktresurs 1892–2000 (Stockholm: Atlas, 2001) s. 195–202.

31. Edgren & Olsson (1991). Se även Karlsson (1998), 20–21; Klas Åmark: 
“Arbete, arbetarrörelse, arbetarkultur. Skandinavisk historisk forskning”, 
Arbetarhistoria. Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 26, nr 
3–4 (2002), s. 6.



206

32. Exempel på denna tendens, se Karlsson (1998), s. 20–21; Åmark (2002), s. 6.
33. Christer Winberg: Folkökning och proletarisering. Kring den sociala 

strukturomvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen 
(Göteborg: Historiska institutionen, 1975); Gustaf Utterström: Jordbrukets 
arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden 
till mitten av 1800-talet. Del 1–2 (Stockholm: Tiden, 1957). En fördjupad 
undersökning av Utterström och Winberg finns i Nyström (2015), kap. 4.

34. Edgren & Olsson (1991), s. 9.
35. Winberg (1975), s. 25.
36. Anna Cnattingius: Pionjärer inom svensk kvinnoforskning [dokumentärfilm] 

(Uppsala: Centrum för kvinnliga forskare & kvinnoforskning, 1987).
37. Gunnar Qvist: Kvinnofrågan i Sverige 1809–1846. Studier rörande kvinnans 

näringsfrihet inom de borgerliga yrkena (Göteborg: Akademiförlaget 
Gumperts, 1960); Karin Westman Berg: Studier i C. J. L. Almqvists 
kvinnouppfattning (Göteborg: Akademiförlaget Gumpert, 1962).

38. Hagemann (1991), s. 81, not 1. Se liknande formuleringar i Göransson (1993), s. 
3; Beata Losman: “Kvinnohistoriskt arkiv och de kvinnohistoriska samlingarna 
i Göteborg”, Bibliotheca feminarum. Om de kvinnohistoriska samlingarna i 
Göteborg, kvinnoliv och kvinnotanke under 300 år, Kvinnohistoriskt arkiv, 
21 (Göteborg: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, 1984) s. 6; 
Birgitta Odén: “Forskande kvinnor inom svensk historievetenskap”, Historisk 
tidskrift 100, nr 3 (1980) s. 258.

39. Eva Åsbrink: Studier i den svenska kyrkans syn på kvinnans ställning i 
samhället åren 1809–1866. Genom portar 2 (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 
1962).

40. Hagemann (1991), s. 64.
41. David Armitage & Jo Guldi: “The History Manifesto: A Reply to Deborah Co-

hen and Peter Mandler”, The American Historical Review 120, nr 2 (2015); 
Jo Guldi & David Armitage: The History Manifesto (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014). 

42. Ragnar Björk: “Var är 30-talisterna?”, i Ragnar Björk & Alf W. Johansson (red.): 
Samtidshistoria och politik. Vänbok till Karl Molin (Stockholm: Hjalmarson & 
Högberg, 2004).

43. Nyström (2015).


