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skriven för länge sedan ger eleverna en inblick i hur forna tiders människor tänk-
te men en boks karaktärer är inte nödvändigtvis representativa för den tidens 
människor. Inte heller behöver det ha varit författarens intention att skildra sin 
samtid som den var.

Så gott som alla författarna i antologin tar upp begreppet identitet. Vid bokens 
slut har de också visat hur historia och identitet hänger samman och därmed även 
förklarat varför historia är så viktigt i skolan och i samhället och varför det är 
viktigt att forska om förmedlingen av historien. Historia måste förmedlas för att 
vi skall förstå oss själva och vårt samhälle i dag: historien är nu!

 Sanna Henriksdotter

Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red), Genushistoria. En histo-
riografisk exposé, Studentlitteratur, Lund 2004. 272 s.

Genusvetenskapen har under de senaste 20 åren vuxit sig allt starkare som eget 
ämne och har nu så pass många år på nacken att det är dags att sammanfatta läget; 
hur har genushistoria utvecklats och vart är ämnet på väg?

I en historiografisk exposé har Lundahistorikerna och genusvetarna professor 
Christina Carlsson Wetterberg och den nydisputerade Anna Jansdotter samlat 
tio texter för att ge en bild av genusvetenskapens utveckling och av hur debatten 
kring ämnets innehåll och inriktning förts. Antologins texter är uppdelade i tre 
avsnitt, till viss del kronologiskt ordnade men framförallt tematiskt.

Den första delen tar avstamp i diskussionen mellan feministiskt respektive 
marxistiskt inriktade forskare om vad patriarkatet är och om och hur de båda 
teoribildningarna kan förenas. I artikeln ”Det olyckliga äktenskapet mellan marx-
ism och feminism” hävdar den amerikanska kvinnoforskaren Heidi Hartmann att 
marxismens kategorier är könsblinda och att det inte räcker med att utgå från 
kvinnornas förhållande till det ekonomiska systemet. Hon anser att vi bättre för-
står vårt samhälle om vi inser att det både är kapitalistiskt och patriarkalt. Mot 
detta invänder författarna till efterföljande artikel – Christina Carlsson Wetter-
berg och sociologerna och genusvetarna Joke Esseveld, Sara Goodman och Karin 
Widerberg. De menar att Hartmann varken lyckas reda ut vad som konstituerar 
patriarkatets egen dynamik eller övertyga om att det är i termer av patriarkala och 
kapitalistiska strukturer grunderna för männens dominans bör analyseras. I sam-
ma artikel diskuteras också de försök att förena marxistisk och feministisk teori 
som gjorts av kvinnoforskarnas Sandra Harding, Azizah Al Hibri och Iris Young. 
Diskussionen visar hur många skilda innebörder begreppet patriarkat kan ha.

I antologins andra del diskuteras det poststrukturalistiska inflytandet på ge-
nusvetenskapen och då särskilt den amerikanska historikern Joan Scotts bety-
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delse. Genom tre artiklar från Kvinnovetenskaplig tidskrift, ursprungligen publi-
cerade i slutet av 1980- och början av 1990-talet, redovisas tankar om hur genus 
kan fungera som analysverktyg. Först ut är genusforskaren och historikern Yvon-
ne Hirdman, som i en artikel från 1988 presenterar sin syn på begreppet genus-
system och grunddragen i sin teori. Hon menar att genussystemet delvis följer sin 
egen logik och att teorierna därför skall förstås som delförklaringar snarare än 
som teorier. I artikeln som följer invänder Christina Carlsson Wetterberg och 
framhåller att Hirdman får problem när hon applicerar sin modell på ett empi-
riskt material och att dessa problem bottnar i att Hirdman avfärdat varför-frågor 
och avstått från att klargöra de teoretiska premisserna för den historiska analy-
sen. Wetterberg tar också upp motsättningarna mellan en generell och en indivi-
duell kvinnlig underordning. Bokens andra del avslutas med en artikel av den 
norska historikern Gro Hagemann, som ligger nära den poststrukturalistiska 
uppfattningen. Hon diskuterar hur diskursanalysen skulle kunna utvecklas och 
argumenterar för det poststrukturalistiska förhållningssättet samtidigt som hon 
också kallar det en ”opålitlig allierad”. Hagemanns artikel skrevs 1994. Hur har 
poststrukturalismen påverkat genusforskningen sedan dess?

Det sista avsnittet tar upp just konsekvenserna av det poststrukturalistiska 
inflytandet och diskussionerna kring utvidgningen av genusvetenskapens forsk-
ningsfält. Artiklar om etnicitet, homosexualitet och den framväxande maskulini-
tetsforskningen får tjäna som exempel. Paulina de los Reyes, ekonomhistoriker, 
menar att svenskheten måste problematiseras och att etnicitet måste bli en kate-
gori även inom genusforskningen medan historikern Jens Rydström, verksam vid 
Centrum för genusstudier, tar upp homosexualiteten som ett försummat forsk-
ningsfält. Både Rydströms artikel och den efterföljande om maskulinitetsforsk-
ning skriven av historikern David Tjeder, som i sin avhandling behandlat just 
maskulinitet och manlighetsideal, ger goda inblickar i respektive ämnes forsk-
ningsläge. Tjeder är kritisk till de delar av genusforskningen som sätter likhets-
tecken mellan kön och kvinnor eller mellan kön och kvinnlig underordning.

I bokens avslutande del behandlas alltså konkret vad ämnet bör innehålla. 
Därigenom ges en tydlig bild av utvecklingen från kvinnohistoria till en mer dis-
kursinriktad genushistoria. Antologin avslutas med en epilog av Ida Blom, beteck-
nad ”den nordiska kvinno- och genushistoriska forskningens Grand Old Lady”, 
som i ett längre historiskt perspektiv reflekterar över det moderna och postmo-
derna subjektet.

Artiklarna erbjuder ett levande och konkret samtal samtidigt som de ger en 
god inblick i såväl ämnets utveckling som nuvarande forskningsläge, utan att göra 
anspråk på att teckna en heltäckande bild. Upplägget, där olika uppfattningar 
tillåts bryta och skava mot varandra, gör boken till undervisningslitteratur när 
den är som bäst, men den är också intressant och användbar för de mer initiera-
de. Boken visar att genusvetenskapen har lämnat vaggan, blivit mångfaldig och 
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pluralistisk och därför fått en intern debatt. Genushistoria antyder att en exposé 
om ytterligare 20 år kommer att bli bra mycket tjockare.

 Josefin Englund

Pelle Snickars & Cecilia Trenter (red), Det förflutna som film och vice versa. Om 
medierade historiebruk, Studentlitteratur, Lund 2004. 300 s.

Kan filmer verkligen göra seriöst anspråk på att skildra historien? Och vilka möj-
ligheter har filmmediet egentligen att fungera som historisk källa? Pelle Snickars 
och Cecilia Trenters antologi Det förflutna som film och vice versa tar upp sådana 
frågor till behandling. I bokens inledning ställs den retoriska frågan om bilden av 
det förflutna är ett forskningsfält. Redaktörerna diskuterar i sammanhanget två 
centrala frågeställningar, eller kanske snarare två områden i studiet av historia 
som film: dels de fiktioner som iscensätts i historiska spelfilmer, dels filmens roll 
som audiovisuellt källmaterial eller ”historiska verklighetsbilder”, som Frans Hall-
gren kallade dem redan 1914 i sin distinktion mellan de båda bildtyperna. Att 
den rörliga bildens sätt att betrakta och berätta samtidshistorien ger nya infalls-
vinklar på den traditionella historieskrivningen i bokform är ett obestridligt 
faktum, som också uppmärksammats av allt fler historiker på senare år.

Men redaktörerna föreslår ytterligare nyanseringar av bilden. De urskiljer fyra 
typer av historisk mediering inom filmen. Bland spelfilmerna kan, menar de, en 
åtskillnad göras mellan å ena sidan mer spektakulära och mindre seriösa iscen-
sättningar och å den andra mer historiskt korrekta sådana. Gemensamt för all 
historieförmedling i historiska spelfilmer, oberoende av deras grad av exakthet, är 
emellertid – det menar bland annat filmsociologen Pierre Sorlin – att de tenderar 
att säga mer om den samtid som producerat dem än om den historiska epok de 
har ambitionen att skildra.

På den dokumentära sidan låter sig historiska dokumentärer skiljas ut från mer 
oredigerat arkivmaterial, enskilda tagningar som trots – eller tack vare – sin frag-
mentariska karaktär bidrar till att förmedla historien. Paradoxalt nog innebär 
just graden av redigering i historiska dokumentärer att deras historieförmedlande 
status i motsvarande grad blir mindre. Inte minst de enskilda tagningarna har 
intresserat redaktörerna, därför att denna kategori ”närmar sig ett slags status 
som historiskt dokument”. Genom att representera det förflutnas nu blir de ”ett 
slags visuellt spår av det förgångna i bildform”. Intressant är noteringen att just 
dokumentärsekvenser av gatuliv från Stockholm i ett inlägg från filmcensorn Gus-
taf Berg 1915 användes som motivering för idén att börja arkivera film.

Antologins bidrag rör sig över ett brett historiskt fält, från den inledande ana-
lysen av Steven Spielbergs tongivande historieförmedling, signerad filmvetaren 


