
 

 

 

 

 

 

 

 

Mot alla odds 

En studie om Kristina av Sverige ur ett genusperspektiv 

 

 

 

Johanna Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats i historia 

Högskolan på Gotland 

Vårterminen 2010 

Handledare: Margaretha Mellberg 

Avdelningen för historia 



 

 

Abstract 

 

Queen Kristina of Sweden (1626-1689) was in many ways an interesting, fascinating but also 

a very complicated woman, who has been studied widely by historians and other scholars 

throughout the years. However, there are few people who have considered the queens attitude 

towards the male norm which characterize Sweden, and most of Europe, during the 

seventeenth century. 

 

My purpose with this essay is therefore to apply the historian and gender expert Yvonne 

Hirdman´s theory about the gender system and the hierarchical order, where the male is the 

norm and representative of what is considered to be normal in the society, on literature 

regarding Queen Kristina of Sweden. The historical method of this essay will be 

historiography, as a result of the fact that my study is based on other historians and scholars 

research. Moreover, my intention is to include Kristina´s entire life in Sweden, from her birth 

as far as to her abdication from the Swedish throne and study this through the gender 

perspective introduced above. With this mentioned my essay therefore is named Against All 

Odds. A Study on Kristina of Sweden from a Gender Perspective.   

 

The fact that Kristina of Sweden has been widely described by researchers with different 

disciplines and in various ways during the years becomes clear throughout this essay. In my 

essay concerning the male norm and queen Kristina it appears that elements like her male 

upbringing was of vital importance in her reply to the male norm and also towards her act 

against other females. The historian Peter Englund has mentioned the fact that Kristina carried 

out some form of mind change of her sex, maybe to be able to uphold the position as queen of 

Sweden. Moreover, Kristina broke the male norm by becoming queen but otherwise she 

accepted and, to some extent, even encouraged this dominant norm.        
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1. INLEDNING 
 

Kärlekens fröjder kan inte ersätta förlusten av den personliga friheten, som den högsta av alla 

gåvor; att vara född självständig och oberoende är en sällsynt lycka. [---] vem har naturen fött fri 

och självständig? Svar: förutom den manliga delen av människosläktet just Christina, som i den 

unika egenskapen av regerande drottning var helt fri, varken en kungs eller en mans undersåte.
1
  

 

Den kvinna som detta citat refererar till är inte vilken kvinna som helst, utan Sveriges 

välkända och mycket omdiskuterade drottning Kristina. En stark individ och regent som var 

född med alla odds emot sig eftersom hon var kvinna. Med detta citat visar litteraturvetaren 

Stefano Fogelberg Rota på hur Kristina ville att hennes samtid skulle se henne. Mitt val av 

citat för att tidigt göra läsaren uppmärksam på uppfattningen om mannen som norm och 

därmed även representant för det mänskliga och det naturliga; den rådande uppfattning som 

präglade 1600-talet.  

 

Då Kristina levde i en tid präglad av föreställningen om mannen som överordnad kvinnan på 

flera områden, speciellt inom politik och maktutövning, var Kristina tvungen att finna 

alternativa vägar till att bli accepterad som monark. Kvinnor har således inte alltid haft en 

självklar plats i historieskrivningen utan har vanligen placerats i en så kallad tyst eller dold 

historia. Kristina med sin politiska titel som monark har dock uppmärksammats genom allt 

från hennes instabila moders frånvaro under uppväxten till hennes plötsliga abdikation från 

den svenska tronen. Kristina var på flera sätt en mycket komplicerad men även mycket 

fascinerande historisk personlighet, vilket har bidragit till att hon än idag är högintressant att 

studera.    

 

Med detta sagt kommer fokus för nedanstående studie ligga på drottning Kristina och hennes 

sätt att bemöta den manliga normen i samhället. Detta kommer undersökas med utgångspunkt 

i historikern Yvonne Hirdmans teori om mannen som norm. Eftersom min studie är en 

historiografisk sådan kommer tidigare forskning kring Kristina vara av stor vikt. Detta för att 

kunna se hur mannen som norm tagit sig i uttryck under en tid präglad av en stark furstemakt 

och med en kvinnlig regent på den svenska tronen. 

 

                                                      
1
 Fogelberg Rota, 2008, s. 188 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Det förekommer flera litterära verk som behandlar drottning Kristinas liv och verkan, dock är 

de forskare som valt att endast studera denna kvinna ur ett genushistoriskt perspektiv något 

färre till antal. Syftet med min studie är därför att studera tidigare forskning rörande drottning 

Kristina av Sverige ur Hirdmans genusteori om mannen som norm. Fokus för denna studie 

blir därmed att studera hur Kristina skildrats i historieskrivningen ur genussynpunkt, således 

att utreda hur mannen som norm kommit till uttryck i Kristinas liv under hennes tid i Sverige. 

Även Kristinas förhållningssätt gentemot män och kvinnor kommer beröras. Detta för att 

slutligen reda ut på vilket sätt Kristina kan tänkas ha brutit mot denna manliga norm. Min 

förhoppning med denna studie är därmed att väcka ett intresse för Sveriges komplicerade men 

ack så fascinerande drottning.  

 

Med detta sagt är det tydligt att denna studie kommer att bli historiografisk med en 

genusinriktning.  Forskningsfrågorna preciseras därför på följande sätt: Hur kommer 

Hirdmans genusteori om mannen som norm tydligast till uttryck under Kristinas liv och 

verkan i Sverige? Hur framställs Kristinas inställning till den manliga normen i tidigare 

forskning; återkommer någon faktor, oftare än andra, som kan ha bidragit till hennes synsätt? 

Kan i tidigare forskning utrönas att Kristina av Sverige på något sätt brutit mot denna 

mansdominerande norm? 

 

För övrigt vill jag förklara min tanke bakom stavningen av drottningen av Sveriges namn. 

Som standard brukar stavningen av kunganamn normaliseras till en svensk översättning. 

Därför finner jag det lämpligt att stava Kristina med K istället för som vissa andra forskare 

som stavat hennes namn Christina.  

 

1.2 Metod 

Metoddelens syfte är huvudsakligen att ge läsaren en möjlighet att bedöma studiens 

reliabilitet. Nedan följder därför en genomgång av det tillvägagångssätt som använts under 

genomförandet av denna undersökning samt de premisser som legat till grund för studien. 

 

Då denna studie är av historiografiskt slag med en tydlig genusinriktning, är valet av litteratur 

ett centralt område. Flera verk, av mycket skilda slag, rörande drottning Kristinas liv och 

verkan valdes ut för att ge en så genomstuderad och god jämförelse som möjligt, inom den 



7 

 

tidsram som ges för en uppsats på C-nivå. Syftet med detta urval är alltså att jämföra flera 

litterära verk, rörande drottning Kristina, med utgångspunkt i Hirdmans genusteori. Detta för 

att slutligen kunna ge en bild av hur mannen som norm kom till uttryck hos Kristina, i 

huvudsak under hennes tid i Sverige. Då min studie är en historiografisk sådan blir mitt 

tillvägagångssätt av kvalitativ karaktär. Då den kvalitativa metoden är mycket vanligt 

förekommande vid olika former av texttolkning, blir detta det självklara tillvägagångssättet 

för mitt studium av litteratur rörande drottning Kristina. Då jag ville undvika en stel 

uppradning av samtliga författares sätt att belysa Kristina, valde jag en tematisk indelning 

med en referatbaserad återkoppling. 

 

Därmed blir studiens premisser att belysa hur drottning Kristinas liv i Sverige har skildrats i 

tidigare forskning för att se hur Hirdmans teori om mannens som norm tar sig till uttryck. 

Med de utgångspunkter som beskrivits ovan kommer uppmärksamheten riktas mot de nedan 

relevanta begrepp som blir till i texten. När det gäller Hirdmans genusteori om mannen som 

norm kommer min studie utreda hur denna norm kom till uttryck under drottning Kristinas liv 

i Sverige. Vidare fokuseras studien på att analysera drottning Kristina av Sverige och hennes 

inställning till denna mansdominerande norm. För att slutligen belysa till vilken grad hon bröt 

mot denna princip.   

 

1.3 Avgränsningar 

För att kunna bidra med en så grundlig och genomstuderad bild som möjligt om hur mannen 

som norm visar sig under drottning Kristinas Sverigetid samt hennes uppfattningar om 

manligt och kvinnligt, begränsas studien främst till Sverige under tiden 1626 då Kristina 

föddes till och med år 1654 då hon abdikerade från den svenska tronen. Tiden mellan åren 

1611 – 1718 brukar benämnas som stormaktstiden i Sverige, denna benämning blir därför 

automatiskt förekommande i nedanstående studie. Notera dock att studien även kan komma 

att beröra händelser och dylikt som inträffat utanför den angivna tidsramen, detta för att 

exemplifiera och tydliggöra studien ytterligare. Slutligen kan även påpekas att Kristina vid ett 

antal tillfällen återvände till Sverige, exempelvis då hennes kusin Karl Gustav hastigt avled, 

för att bevaka sitt ekonomiska underhåll. Hennes återresor till Sverige kommer dock inte 

studeras ytterligare i denna uppsats utan studien kommer, som ovannämnt, främst innefatta 

tiden i Sverige mellan 1626-1654.    
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I och med att Kristina var kvinna blir automatiskt det centrala för min studie kvinnor och 

kvinnlighet. Notera dock att då kvinnor och deras villkor diskuteras blir det ofrånkomligt att 

även män och mäns villkor uppmärksammas. Detta då kvinnligt och manligt förutsätter 

varandra för att kunna ge en helhetsbild. Det är därför min avsikt att diskutera kvinnligt i 

förhållande till manligt och detta i relation till maktförhållanden i samhället.  

 

Genom åren har vida studier, med olika utgångspunkter och fokus, av drottning Kristina 

bedrivits. Då min studie i huvudsak begränsas till modernare forskning kommer inte alla verk 

om Kristina att behandlas. Detta betyder dock inte att flertalet författare inte har bidragit till 

betydelsefull, användbar och intressant fakta angående Kristina. Denna avgränsning blir dock 

resultatet av det omfång som innefattar en uppsats på C-nivå. Min strävan är ändock att beröra 

flertalet av de välkända namn som styrt och bedrivit forskning om Kristina, vilket kommer 

diskuteras och tydliggöras ytterligare under delen ”Källmaterial”. 

 

1.4 Källmaterial 

Då ett historiografiskt ämne per definition är ett forskningsläge har jag valt att utesluta ett 

sådant avsnitt och istället diskutera källmaterial och dylikt i nedanstående textmassa. Då mitt 

källmaterial är relativt brett och av skild karaktär, har valet blivit att dela in genomgången av 

litteraturen i flera underrubriker.  

 

1.4.1 Litteratur till teorikapitlet 

I studiens teorikapitel kommer begrepp av relevans för studien definieras och diskuteras; även 

en kort introduktion till genusforskning kommer ges. För att kunna utföra detta har framförallt 

historikern Joan W Scotts Gender and the Politics of History från 1999 varit av mycket stor 

betydelse. Speciellt hennes artikel ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, som 

för övrigt har uppmärksammats till stor del inom kvinnoforskningen, har varit av stor vikt vid 

definierandet av genusbegreppet. Notera även att professorn och genusvetaren Christina 

Carlsson Wetterbergs och Anna Jansdotters, doktorand i historia, Genushistoria. En 

historiografisk exposé från 2004 samt Christina Ericssons Genus i historiskforskning som 

utkom 1993 har använts för att förklara genusbegreppet samt genusforskning. Avgörande för 

teorikapitlet men även för studiens genusteoretiska inriktning har historikern och professorn i 

kvinnohistoria Yvonne Hirdman och hennes artikel ”Genussystemet – reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning” varit, som för övrig trycktes första gången 1988 i 

Kvinnovetenskaplig tidskrift. Speciellt Hirdmans hierarkiska teori om mannen som norm har 
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varit det som legat till grund för min studie. För att förtydliga denna teori har även Svante 

Norrhems Kvinnor vid maktens sida 1632-1772 från 2007 bidragit med exempel och 

förtydliganden, även om denna bok företrädelsevis har använts till störst del i 

bakgrundskapitlet. Notera även att ett citat ur Hirdmans Gösta och genusordningen från 2007 

har använts i detta kapitel.    

 

1.4.2 Litteratur som använts i bakgrundskapitlet  

För introduktionerna till trettioåriga kriget samt Westfaliska freden, som återfinns i 

bakgrundskapitlet, har framförallt historikerna Dick Harrison och Marie-Louise Rodén med 

sin bok Tusen år i Europa som gavs ut 2001 varit av stor vikt. Även historikern Peter 

Englunds Ofredsår från 1993 har bidragit med intressant information till hur Sverige som 

stormakt formades. Notera även att internetsidan www.ne.se har använts för att precisera årtal 

och dylikt.  

 

För de bakgrundsdelar som berör kvinnans underordning samt monarker och maktutövande 

har idéhistorikern Karin Tegenborg Falkendals avhandling från 2003 Kungen är en kvinna 

visat på intressant information. Till dessa kapitel har även historikern Eva Österbergs artikel 

”På samhällstegens högsta topp. Drottning eller husfru” som återfinns i boken Jämmerdal och 

fröjdesal från 1997 samt historikern Svante Norrhems Kvinnor vid maktens sida 1632-1772 

som gavs ut 2007, varit till stor användning.  Även historikern Kekke Stadins Stånd och genus 

från 2004 har till viss del använts vid definitioner och dylikt. Historikern Ann-Sofie och 

vetenskapsjournalisten Ulla-Britt Strömbergs Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria 

från vikingatid till nutid från 2002 bidragit med viktig och användbar information om 

kvinnors situation i Sverige. Vidare har Svante Norrhems Kvinnor vid maktens sida 1632-

1772, som även nämnts ovan, varit av speciell vikt för delen rörande kvinnors underordning. I 

addition till denna del har även professor Kate Augthersons Renaissance Woman: A 

Sourcebook. Constructions of Feminity in England från 1995 varit till hjälp vid 

förtydliganden. Slutligen kan nämnas att Yvonne Hirdmans artikel ”Kvinnor, makt och 

demokrati” i Kvinnohistoria från 1992 till viss del har använts.    

  

Notera även att för att göra ett så tydligt och konkret bakgrundskapitel som möjligt har även 

andra författare, som ändock till störts del använts i undersökningskapitlet, fått bidraga med 

enstaka förtydliganden. 

 

http://www.ne.se/
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1.4.3 Litteratur rörande drottning Kristina  

Fokus för denna studie ligger i en analys av drottning Kristina samt huruvida mannen som 

norm kommer till uttryck i Sverige under den angivna tidsram som diskuterats ovan. Då 

litteraturen rörande Kristina är mycket bred och omfattande har mitt urval begränsats till 

litteratur som har varit av störst vikt och relevans för min studie. Störst utrymme har givits till 

modernare Kristina-forskare som historikern Marie-Louise Rodén och hennes verk Drottning 

Christina från 2008 samt historikern Peter Englund och hans Silvermasken som gavs ut 2006, 

men även delar rörande Kristina som återfinns i Ofredsår från 1993 har använts. För övrigt är 

det värt att nämna att Englund mottog 1993 års Augustpris för facklitteratur med Ofredsår. 

Detta medvetna val av litteratur då dessa historiker har berört områden som för min studie är 

av relevans samt på grund av historikernas mycket källkritiska forskning. Även Rodéns och 

Englunds skickliga sätt att skildra Kristina genom flera perspektiv däribland genus och politik 

samt deras nya och intressanta infallsvinklar har bidragit till mitt val att ge dessa två historiker 

stort utrymme i uppsatsens undersökningsdel.  

  

För att ge min undersökning bredd har jag valt att inkludera litteraturvetarna Eva Hættner 

Aurelius Inför lagen från 1996 och artikeln ”Drottning Kristinas självbilder” samt Stefano 

Fogelberg Rotas Poesins drottning från 2008 i min undersökning. I synnerhet Fogelberg Rota 

har med sina mycket intressant analyser samt idéhistoriska perspektiv i kombination med 

litteratur- och konsthistoriska aspekter, bidragit med givande information. För delar rörande 

Kristinas tankar kring kvinnlighet och manlighet har genusforskaren Eva Borgströms artikel 

”Manlighetsmotivet i drottning Kristinas självbiografi” i Makalösa kvinnor från 2002 varit 

mycket intressant. Även för min undersökningsdel, liksom för min bakgrundsdel, har Ann-

Sofie Ohlanders och Ulla-Britt Strömbergs bok Tusen svenska kvinnoår bidragit med 

intressanta iakttagelser. Professorn i historia Eva Österbergs artikel ” På samhällsstegens 

högsta topp. Drottning eller husfru” i Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens 

Sverige från 1997, som främst använts i bakgrundskapitlet, har visat på flera intressanta 

tillägg i debatten kring mina genusreflektioner i tidigare Kristina forskning.   

 

För delen rörande drottning Kristinas uppfostran och utbildning har Leif Åslund, fil dr. i 

litteraturvetenskap och väl insatt i retorik i Sverige under 1600-talet, med sitt verk Att fostra 

en kung från 2005 bidragit med en modernare syn på den manliga uppfostran Kristina fick. 

Han framhåller här att Kristina inte skall ses som ett intellektuellt unikum, men att hon för den 

sakens skull inte heller var obegåvad utan hade precis det som krävdes för att styra ett 
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stormaktstida Sverige. Detta kan således krocka lite med Kristinakännaren Curt Weibulls 

framställning av Kristina som intellektuellt extraordinär.   

  

Sist men inte minst har de stora namnen inom Kristina-forskningen Curt Weibull samt Sven 

Stolpe bidragit med vissa intressanta uppmärksammanden. Weibulls artikel ”Drottning 

Christina” som återfinns i Drottning Christina av Sverige från 1966 har bidragit med en något 

äldre syn på Sveriges drottning. Stolpes verk Drottning Kristina utgiven 1966 är det verk som 

i min studie fått representera Stolpes Kristina-forskning. Då Weibulls och Stolpes 

undersökningar inte är de som har varit av störts vikt för min studie har jag valt att begränsa 

mig till endast de ovannämnda titlarna. Notera dock att Weibulls monografi om Kristina från 

1931 även den med titel Drottning Christina samt Stolpes Från stoicism till mystik från 1959 

därför utelämnats helt till förmån för nyare forskning av Rodén och Englund. Ännu en orsak 

till mitt val att begränsa litteraturen av Weibull och Stolpe till endast en artikel eller bok 

vardera, grundar sig i det faktum att Weibull i viss mån kan uppfattas som alltför försvarande 

och inte kritisk nog i sin forskning om Kristina. Stolpe i sin tur har ifrågasatts som forskare 

och även hans framställning av Kristina kan ibland kännas som något tveksam. Denna kritik i 

samband med att Stolpes fokus många gånger ligger på Kristinas andlighet, han konverterade 

själv till katolicismen 1947, har bidragit till mitt val att inte ge hans studier ett större utrymme 

min uppsats.  Mitt val har ändock blivit att inte utelämna Weibull och Stolpe helt då de har 

varit av så stor vikt för tidigare forskningen angående Kristina, därav har mitt urval begränsats 

till ett verk vardera av dessa forskare.  

 

Slutligen kan noteras att dessa forskare kommer diskuteras i relation till undersökningens 

reslutat i uppsatsens sista stycken i analysdelen.  

 

 

2. TEORI 

Begrepp som är centralt förekommande i nedanstående teorikapitel är Genus och 

genusforskning samt Hirdmans teori om mannen som norm. I detta kapitel kommer därför 

dessa begrepp diskuteras och definieras, detta för läsarens möjlighet att till fullo tillgodogöra 

sig undersökningen och analysen. 
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2.1 Genus och genusforskning    

Det förekommer flertalet olika sätt att studera historia så som ur ett socialhistoriskt-, 

idéhistoriskt- eller mentalitetshistorisktperspektiv för att nämna några. Ett intressant 

forskningsområde som tog sin klara framfart under 1970-talet är den så kallade 

kvinnoforskningen som idag har vidare utvecklats till forskningsområdet genushistoria.
2
 

Notera dock att intresset för kvinnor och kvinnors villkor funnits även tidigare, men att det 

egentliga genomslaget kom först under 1970-talet. Exempelvis gjordes undersökningar 

angående sociala och ekonomiska villkor för kvinnor redan under senare delen av 1800-talet, 

där skrifter av moralfilosofiska samt medicinska slag studerades för att begrunda kvinnans 

karaktärsdrag och sociala uppgifter. Vidare kännetecknades 1970-talets kvinnoforskning av 

dess tvärvetenskaplighet.
3
 Vissa av dessa moderna tankar lades dock åt sidan i och med 1980-

talet då de postmoderna teorierna gjorde sig gällande. Notera även att det var under denna 

period som begreppet genus blev sakteliga allmänt accepterat, som ett avståndstagande från 

enkla biologiska indelningar mellan manligt och kvinnligt. Även studier av manlighet och de 

förändringar som skett inom detta område blev vida uppmärksammat. En ytterligare 

utvidgning av detta område skedde under 1990-talet då kritik angående ensidig forskning 

kring genus konstaterats och begrepp som etnicitet samt sexualitet kom att bli inkluderade i 

området genusforskning.
4
  

 

Ett känt namn inom kvinnoforskning är Joan W Scott som till stor del uppmärksammats för 

sitt sätt att använda genus som en kategori i historiska analyser. Kortfattat menar Scott således 

att genus är en mycket användbar analytisk kategori i förklarandet av de varaktiga 

ojämlikheter som förekom, och även förekommer idag, mellan kvinnor och män. Scott anser 

att vi först måste utreda hur en händelse eller företeelse kunde ske, för att sedan kunna ta reda 

på varför detta inträffade. I detta sökande efter mening måste det enskilda subjektet och den 

sociala anordningen samt karaktären på relationen parterna emellan undersökas. Detta för att 

sedan kunna förstå hur genus funktionerar och hur det förändras.
5
 Intressant är även den 

koppling Scott gör mellan genus och makt, där hon menar att den hierarkiska strukturen är ett 

reslutat av våra så kallade naturliga relationer mellan manligt och kvinnligt. Med andra ord, 

innebörden av genus och makt konstruerar varandra.
6
 Dessa begrepp blir således intimt 
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förknippade samt samspelar med varandra; den som innehar makten i samhället påverkar och 

styr våra uppfattningar om manligt och kvinnligt, alltså genus.  

 

För att sammanfatta denna introduktion till genusforskning, har det inom historieämnet 

upprättats en vetenskaplig deldisciplin som fokusera på forskning kring kvinnors villkor och 

kvinnor i allmänhet. Notera även att man särskiljer på biologiskt och socialt kön, då det 

biologiska könet syftar på det medfödda medan det sociala avser det som tillskapats.
7
 Det 

mest använda begreppet inom denna sortens forskning är genus, vilket enligt Hirdman 

kortfattat kan förklaras som de föreställningar vi har av manligt och kvinnligt samt hur dessa 

förställningar blir till.
8
 Detta kommer även diskuteras och definieras ytterligare i följande 

kapitel. 

 

2.2 Hirdmans genussystem 

Historikern och kvinnoforskaren Yvonne Hirdman definierar begreppet genus med 

förklaringen att detta är vår kunskap om vad manligt och kvinnligt är samt hur manligt och 

kvinnligt skapas. För att problematisera detta genusbegrepp har Hirdman skapat ett 

genussystem som innefattar två olika logiker: isärhållande och hierarki.
9
 Dessa begrepp 

kommer studeras och definieras ytterligare nedan. Notera att det kommer att vara Hirdmans 

hierarkiska logik som kommer att ligga till grund för min historiografiska studie om Kristina 

av Sverige.  

 

För att definiera kvinnoforskning ytterligare, menar Hirdman, att denna forskningsinriktning 

syftar till att undersöka förhållandet mellan män och kvinnor. I centrum för Hirdmans 

kvinnoforskning kan frågan om hur det kommer sig att kvinnor historiskt, geografiskt men 

även allmänt ses besitta ett socialt värde som är lägre än mäns, placeras.
10

 Tydligt är att 

Hirdman i sitt svar på denna fråga använder och även utvecklar flera av Scotts idéer kring 

genus som en kategori för historisk analys.  

 

Hirdman belyser problemet med att koppla kvinnors förtryck till uppfattningen att det måste 

finnas en generell förklaring då det återfinns ett generellt förtryck. I synnerhet två slag av 

generella förklaringar försvårar genusforskningen. Den första kan definieras som det 
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biologiska argumentet, det vill säga könens skilda fysiska förutsättningar. Vidare syftar det 

andra till konspirationstanken mot kvinnor, således att den ”onda” mannen skapar medvetet 

ett förtyck mot kvinnan. I kontrast till detta uppmuntrar Hirdman till att lämna dessa 

ursprungsfrågor, om varför mannen kom att bli normen i samhället, och i stället fokusera på 

hur detta genussystem kommit till uttryck i olika samhällen. Allt eftersom samhällen växer 

och utvecklas skapas ett allt mer komplicerat genussystem, där systemets grundläggande 

mekanism, isärhållandet, blir allt svårare att urskilja. Det är således i isärhållandets logik som 

förutsättningarna för Hirdmans andra logik, hierarki, skapas. För att förtydliga detta använder 

Hirdman sitt välkända genussystem för att placera och tolka den könbetingade ordningen.
11

 

 

2.2.1 Isärhållande 

Inom denna princip eller logik menar Hirdman att de två begreppen manligt och kvinnligt inte 

bör blandas samman. Grunden för isärhållande kommer till uttryck i faktorer som 

arbetsfördelning könen emellan samt i vad som anses vara manligt och kvinnligt.
12

 Svante 

Norrhem tydliggör hur denna princip genom historien har tagit sig uttryck i det faktum att 

skilda sysslor för män och kvinnor betraktats som en själklarhet och ett naturligt inslag både 

inom hushållet och inom arbetslivet.
13

 

 

2.2.2 Hierarki 

Grunden för denna princip ligger i uppfattningen att det är mannen som är norm i samhället. 

Mannen är detsamma som människan, det vill säga normen för det som kan ses som det 

allmängiltiga och därmed även det normala.
14

 I kontrast till detta blir kvinnan därför en 

avvikelse från normen. Även här applicerar Norrhem denna princip på det historiska 

samhället, där mannen ansågs överordnad kvinna. Detta, menar han, kom till uttryck genom 

att politisk, ekonomisk och juridisk makt tillskrevs mannen.
15

 Notera därmed att Hirdman 

menar att denna logik skapar en maktordning som är ojämlik.
16

  

 

Hirdman påvisar att det inom varje samhälle och under varje tidsperiod förekommer ett slags 

kontrakt mellan män och kvinnor. Detta kontrakt skall dock inte ses som en förhandling 

mellan två jämlika parter utan som ett kontrakt som fastslås av den allmänt accepterade 
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normen, det vill säga mannen. Dessa kontrakt, som Hirdman benämner som genuskontrakt, 

utgörs av konkreta föreställningar om hur män och kvinnor bemöter varandra. Detta kan 

uttryckas genom allt ifrån uppfattningar om vilka kläder som är acceptabla för respektive kön 

till vilket språkbruk som betraktas som manligt respektive kvinnligt. Dessa osynliga 

genuskontrakt kan delas in i tre olika områden. Den första nivån innefattar det ideala 

förhållandet mellan män och kvinnor, alltså föreställningar om hur relationen mellan könen 

bör vara. Den andra kategorin omfattar män och kvinnors interaktion inom de sociala 

nivåerna i samhället, exempelvis, i arbetsfördelningen. I den sista nivån, individnivån, är 

genuskontrakten tydligt konkreta. Hirdman menar att kontrakten i den tredje nivån är så 

påtagliga att de kan likas vid äkta äktenskapskontrakt. För att sammanfatta detta syftar 

Hirdman med sitt så kallade genuskontrakt således till att framhålla båda könens medverkan 

och relationer i genussystemets isärhållande och hierarkiska logiker.
17

  

 

Slutligen kan denna teoridel avslutas med Hirdmans yttrande om att göra genus: ”är att göra 

skillnad där skillnad inte finns.”
18

 

 

 

3. BAKGRUND 

I nedanstående text kommer en kort bakgrund ges till händelser och andra fenomen som är av 

relevans för kommande undersöknings- och analys delar. Detta för att ge läsaren en möjlighet 

att på bästa sätt tillgodogöra sig denna studie rörande drottning Kristina av Sverige. De större 

händelser som behandlas är företrädesvis det trettioåriga kriget samt den Westfaliska freden. 

Andra fenomen som är av vikt för studien är den kvinnliga underordningen som präglade 

1600-talets samhälle samt samhällets syn på kvinnliga respektive manliga monarker. Jag vill 

ännu en gång understryka att bakgrundskapitlet endast är en övergriplig och därmed mycket 

kort genomgång av centrala företeelser som är relevanta för den berörda studien.  

 

3.1 En stormakt formas  

Rodén definierar 1600-talet i Europa som en epok präglad av faktorer som: den absolutistiska 

regeringsformen, adelns funktion i det politiska och kulturella gynnandet av hovkulturen, det 

sista religionskriget samt barockkonstens upphöjande av motreformens ideal. För Sveriges del 

företräds 1600-talet av stormaktstiden. Det var den tid i Sveriges historia då det, från början, 
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lilla landet i utkanten av Europa kom att under en kortare tid dominera det politiska Europa.
19

 

Notera även att hela 1600-talets samhälle formades av de uttrycksfulla omvälvningar som 

inträffade inom områden som politik, vetenskap, religion och även till viss del inom 

teknologin.
20

 

 

Perioden mellan reformationens införande år 1517 till trettioåriga krigets slut år 1648 

präglades av ständiga dispyter mellan världslig makt och andlig makt, eller mellan politik och 

religion som det även kan omnämnas. Dessa konflikter fortsatte således med kraft till mitten 

av 1600-talet, men kom därefter att förändras radikalt. En ny organisationsprincip trädde i 

kraft och ersatte de allomfattande makter som officiellt och ideologiskt hade format det 

europeiska samhället. Denna nya enhet var den suveräna nationalstaten, vilken tvingade både 

världslig makt (kejsarmakten) och andlig makt (påvedömet) att ta ett steg tillbaka. Slutfasen i 

denna nya ordning blev till genom det trettioåriga kriget, som för övrigt brukar omnämnas 

som det första moderna kriget och det sista stora religionskriget.
21

  

 

3.1.1 Trettioåriga kriget 

För att förstå bakgrunden till det trettioåriga kriget, visar Rodén på att vi måste ha 

religionsfreden i Augsburg år 1555 i åtanke. Det var i det Tysk-romerska riket som ett 

vapenstillestånd mellan katoliker och protestanter etablerades, och principen cuius regio, eius 

religio infördes i ett försök skapa en stabilitet i detta mycket splittrade rike. Denna princip 

innebar att ett land eller område fick acceptera den religion som den regerande fursten i 

området innehade.
22

 Den kyrkliga splittring som kom till uttryck i Europa år 1517, mellan 

katoliker och protestanter, innebar en stor oro, vilken slutligen kom att mynna ut i det 

trettioåriga kriget.
23

   

 

Det trettioåriga kriget innefattar flera stridslystna konflikter mellan åren 1618-48. Kriget kom 

främst att framstå, som även nämnt ovan, som ett religionskrig mellan katoliker och 

protestanter. Notera dock att ytterligare en central konflikt, inom ramarna för det trettioåriga 

kriget, återfanns mellan den tysk-romerska kejsaren och de tyska territorialfurstarna. Flera 

kraftmätningar mellan exempelvis, länder som Spanien och Nederländerna ägde även rum. 
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För att övergå till Sveriges inverkan i kriget, så grundade sig krigsanledningen till stor del i en 

fruktan över en kejserlig maktutökning vid Östersjön.
24

 Det trettioåriga kriget kom att till 

största delen utspela sig på tyska territorier. Det började som en lokal konflikt med början i 

Böhmen men som slutligen skulle involvera flertalet av de europeiska staterna. Detta krig 

kom således att beröra maktpolitiska frågor angående koncentration och definition av den 

politiska makten i Europa.
25

  Det trettioåriga kriget betraktades därmed av sin samtid som en 

mycket omvälvande tid. Detta på grund av krigets längd och det stora antal stater och 

människor som medverkade i kriget och inte att förglömma; kriget förde även med sig en 

enorm förstörelse och död.
26

  

 

3.1.2 Westfaliska freden 

Det var i och med den Westfaliska freden som ett samspel mellan Europas nationalstater kom 

att befästas. Dessa nationalstater verkade för att kontrollera den maktbalans som de 

tillsammans hade kommit överens om i och med freden. Ingen enskild europeisk stat skulle 

längre kunna framföra krav på imperialistiska anspråk.
27

 De fredsförhandlingar som förekom i 

Westfalen, som varade mellan 1644 och som tillslut kom att undertecknas 1648, delades 

mellan de två städerna Münster och Osnabrück. Vägarna däremellan förklarades neutrala, 

vilket var något nytt och kom därför att visa på en av flera antydningar om att ett nytt 

framsteg i modern diplomatisk sedvänja. Ännu en nymodighet för dessa förhandlingar var 

införandet av medlare, då det i praktiken var omöjligt för protestantiska och katolska parter 

med direkta förhandlingar.
28

 I Münster kom representanter för de katolska områdena 

Frankrike, Spanien, Bayern samt ombud för kurfurstarna av Köln, Mainz och Trier och 

slutligen de katolska riksstäderna samt protestantiska delegater för Nederländerna med 

kejsarens representanter att förhandla. I Osnabrück däremot höll delegater för de 

protestantiska Sverige, Brandenburg, Sachsen, Württemberg och Hessen till, tillsammans med 

ombud för de evangelistiska riksstäderna med kejserliga representanter. Som medlare för de 

protestantiska styrena i Osnabrück utsågs Alvise Contarini, en venetiansk diplomat. Notera 

dock att hans utnämning dröjde något på grund av motvilja från svenskarna. Vidare utsågs 
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Fabio Chigi som medlare för de katolska makterna i Münster. För övrigt blev senare Fabio 

Chigi utvald till påve i Rom 1655 och antog då namnet Alexander VII.
29

  

 

Fredsfördraget innefattar 128 paragrafer sammanlagt med olika villkor för olika länder och 

områden. Då nedanstående undersökning behandlar drottning Kristina och Sverige kommer 

jag endast redogöra för de svenska villkoren i freden. För Sveriges del var således den 

centrala frågan krigsskadeståndet, vilket slutligen accepterades av svenskarna i juni 1648 

vilket då innefattade en summa på fem miljoner riksdaler. Detta ledde i sin tur till början på 

ett fredsfördrag med kejsaren som slutligen kom att fastställas den 6 augusti.
30

 I addition till 

krigsskadeståndet erhöll Sverige även territoriella vinningar så som Vorpommern delar av 

Hinterpommern och därmed staden Stettin, öarna Usedom, Rügen och Wollin, staden Wismar 

samt biskopsstiften Bremen och Verden.
31

  

 

3.2 Den kvinnliga underordningen  

I Sverige under stormaktstiden delades befolkningen in i fyra olika stånd: adel, präster, 

borgare samt bönder. Vanligtvis kunde en kvinna inte inneha politiskt makt oavsett vilket 

stånd hon tillhörde. Denna ståndsindelning, inte bara accepterades av folket i samhällena, utan 

legitimerades av Gud samt kontrollerades av kungen.
32

 Kvinnan sågs därmed, i Sverige och i 

Europa, som en andra klassens människa, där kvinnans underlägsenhet hade rättfärdigats 

genom teologiska argument. Detta kom dock att förändras och förlora sin styrka under seklets 

gång. Dessvärre kom de medicinska lärorna, med sina argument om kvinnans fysiska svaghet 

att ge intellektuell vikt åt mannens fortsatta överlägsenhet.
33

 

 

Under 1500- och 1600-talen var det religionen som innehade den centrala ideologiska 

positionen i samhället, vilket även bidrog till att utgångspunkterna för vad som 

kategoriserades som manligt respektive kvinnligt tog en av sina utgångspunkter i religionen.
34

 

För att styrka den kvinnliga underordningen återfanns belägg i heliga skrifter eller i antika 

filosofier, men stöd för detta kunde även erhållas i självaste naturen eller i den civila lagen.
35

 

En väsentlig orsak till kvinnors ställning i Sverige, och även i andra delar av Europa, kom 
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därför att grunda sig i bibeln och skapelseberättelsen. Norrhem diskuterar det faktum att det 

enligt bibeln är Eva som i tidernas begynnelse begår ett stort misstag, som kom att påverka 

kvinnans ställning genom en stor del av historien, då hon äter av den förbjuda frukten och 

förvisas tillsammans med Adam ut ifrån paradiset. Gud skall även ha fördömt kvinnan till en 

evig underordning mannen. Denna berättelse om skapelsen kom att prägla det kristna 

samhället under tidigmodern tid, med mannen som överordnad kvinnan.
36

 En vanlig 

uppfattning var även att kvinnan var en syndig varelse då hon sågs som sexualiteten själv. 

Kvinnan förknippades därmed med köttet och mannen med anden. Redan under 1200-talet 

hade filosofen och teologen Thomas av Aquino konstaterat att mannen var överordnad 

kvinnan på grund av att han besatt ett bättre förstånd. Under 1500- och 1600-talet fick den 

farliga kvinnliga sexualiteten och kvinnoförtrycket ett starkt gensvar genom exempelvis 

häxprocesserna.
37

 

 

Den könshierarki som rådde favoriserade mannen på grund av att han var just man, vilket 

innebar en automatisk överordnad. Även den makthierarkiska ordningen gynnade mannen, 

även här på grund av att han var man och att det var mannen som ansågs inneha makten. 

Politiska positioner, men även i stort sett alla ämbeten, inom exempelvis riksrådet kom att 

begränsas åt männen. Efter reformationen kom även kvinnorna att missta sina positioner inom 

kyrkan, som ett reslutat av upplösningen av kloster. Den viktigaste kvinnliga uppgiften var 

istället att föda fram söner som kunde föra släktnamnet vidare, vilket många gånger innebar 

en tung och riskfylld börda.
38

 Vidare visar sig, enligt Tegenborg Falkdalen, den kvinnliga 

underordningen inom äktenskapet, där kvinnan automatikiskt erhöll en underordnad ställning 

gentemot sin make. För en kvinnlig monark innebar detta ett särkilt problem då hon vid ett 

eventuellt giftermål skulle mista mycket av sitt inflytande till förmån för sin gemål.
39

    

 

Långt in på 1600-talet var den aristoteliska uppfattningen fortfarande rådande, med 

inställningen om kvinnan som en ofullkomlig och defekt man. Aristoteles menade således att 

kvinnan var underlägsen mannen både i fysiska och i moraliska avseenden.
40

 I addition till 

detta kom även läran om det fyra kroppsvätskorna, som först grundats på Hippokrates skrifter 

från 400-talet men som sedan vidareutvecklades av Galenos, att leva kvar och visa på 
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kvinnans underordning under en lång tid.
41

 Denna kroppsvätsketeori kopplade Galenos till de 

fyra elementen som vidare påstods kunna visa på att alla människor utgjordes av en 

kombination mellan fyra så kallade temperament: varm, kall, torr och fuktig. Männen ansågs 

besitta ett temperament bestående av varmt och torrt medan kvinnorna sågs som kalla och 

fuktiga. Genom Galenos teori framgick därmed att mannen var en mer perfekt varelse än 

kvinnan.
42

  

 

För att sammanfatta de faktorer som bidrog till den kvinnliga underordningen, kan en 

förklaring till kvinnans teologiska, politiska och sociala mindervärde återfinnas i Bibelns 

berättelse om Eva och syndafallet samt i hennes fysiska och biologiska funktioner som 

förespråkades av Aristoteles och Galenos.
43

 Notera dock att nya teorier kring medicin och 

dylikt så sakteliga började vinna inflytande, och tidigare auktoriteter så som Aristoteles 

började ifrågasättas.
44

 Denna process var dock en långsam sådan, ett utdraget förstadium till 

1700-talets upplysning. Med mannen som synonym för begreppet människa i åtanke kan 

slutligen kvinnans underordning sammanfattas med Hirdmans ord: 

 

Skillnaden mellan människor och kvinnor är att de är för människor som världen skapats. 

Människor är huvudpersoner i historien. Människor är objektet för medicinsk forskning. 

Människor är subjektet som filosofiskt funderar över världen. Människan är Guds avbild.
45

 

 

Denna syn hindrade dock inte alla kvinnor från att nå hierarkins topp, vilket kommer bli 

tydligt under studiens gång.   

 

3.3 I hierarkins topp 

Under 1500- och 1600-talen skedde i Sverige, och i stora delar av Europa, en omfattande 

statsuppbyggnad. Flera europeiska stater utvecklades i en centraliserande utsträckning, där 

byråkratin utvidgades och en regeringsordning utformades. Under denna nya statsuppbyggnad 

kom fursten att spela en central roll. Den vanligaste styrelseformen utgjordes av den ärftliga 

regenten, och det var under 1600-talet som denna regeringsform nådde sin absoluta kulmen. 

Detta genom inrättandet av ett kungligt envälde, även så kallad absolutism, introducerades i 
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flera delar av Europa. Notera att Sverige var ett föregångsland i denna långa process som 

varade mellan 1500-talets första årtionden och ända till slutet av 1600-talet.
46

  

 

Det som ledde fram till denna helgjutna enhetsstat, både politiskt och religiöst, som kom att 

formas under Gustav Adolf och Kristinas tid var främst två faktorer. Under Gustav I:s 

regeringstid stadsfärstes arvsriket, det mest centrala och grundläggande för uppbyggandet av 

en furstemakt. Den andra faktorn var införandet av reformationen och den lutherska läran. Det 

var under riksdagen i Västerås 1527 som det första steget mot ett reformert Sverige togs, 

samtidigt som kungamakten även förstärktes. Under denna riksdag introducerades även idén 

om kungen som överhuvud, inte endast över staten utan även över kyrkan. Detta kom sedan 

under riksdagen i Västerås 1544 att bekräftas. Det var även under denna riksdag som Sverige 

kom att etableras som arvsrike.
47

 Notera dock att det inte var förrän vid riksdagen i 

Norrköping 1604 som det blev fastställt att även kvinnliga arvingar accepterades på tronen.
48

  

 

Den monarki som växte fram under Gustav Vasa och hans ätts regeringstid brukar omnämnas 

som en Monarchia mixta eller en så kallad blandmonarki i den bemärkelsen att Sverige var en 

konstitutionell monarki. Detta innebar att kungens makt inte var helt absolut utan reglerad av 

rådet och riksdagen. Notera dock att den svenska aristokratin ofta verkade tillsammans med 

kungen för samma målsättningar.
49

 

 

3.3.1 Manliga kungar kontra kvinnliga drottningar 

Norrhem uppmärksammar det faktum att kvinnor som innehaft olika maktpositioner genom 

historien bryter mot de föreställningar vi har om vad som var normalt under förfluten tid. 

Detta menar han är en bidragande orsak till att dessa kvinnor blivit så vida omtalade och 

intressanta som historiska undantag. Vidare påpekar han att dessa kvinnor dock inte skall ses 

som obetydliga undantag eller historiska anomalier. Notera att antalet manliga monarker dock 

var mer vanligt förekommande än kvinnliga regenter, vilka ofta var en följd av frånvaron av 

manliga arvtagare. Dessa kvinnor var dock inte på något sätt själva avvikande i relationen till 

sina befattningar eller i de möjligheter till maktutövning de erhölls.
50
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Österberg hävdar att 1600-talets Sverige var en tid då börd ansågs viktigare än det faktiska 

könet, vilket gjorde det möjligt för en kvinna att inta den maktposition som föreföll en 

monark. Notera dock att detta inte innebar att en kvinnlig regent disponerade samma 

förutsättningar vad gällande maktuppvisningar. Slagfälten begränsades åt männen, vilket 

kunde försvåra upprätthållandet av status och ära för de kvinnliga regenterna. Detta innebar 

således att det, i en tid präglad av krig, var svårare att agera som en fredsfurste än en krigisk 

sådan. En fördel som följde den kvinnliga monarken genom att inte deltaga direkt, med sin 

egen person, i stridigheterna var ändock hennes möjlighet att leva och regera länge på 

tronen.
51

 Även Norrhem uppmärksammar att en rådande föreställning om kvinnliga 

makthavare var den att då kvinnor naturligt var underordnade män ansågs det inte heller 

lämpligt för en kvinna att regera. Det som avgjorde om en kvinna skulle få tillgång till en 

regeringsposition berodde därför mycket på hennes släkttillhörighet och bristen på manliga 

arvingar.
52

  En kvinna på tronen rättfärdigades därmed genom hennes särställning som kvinna 

av kunglig börd och genom arvsrätt, dessa faktorer legitimerades i sin tur av Gud. Att på 

något sätt visa tvivel på detta skulle således innebära detsamma som att ifrågasätta Guds vilja. 

Sverige värnade starkt om den ärftliga familjelinjen och för att undvika att denna bröts kunde 

en kvinna, i brist på manliga tronarvingar, utses till monark.
53

  

 

Tegenborg Falkdalen använder sig av begreppet ”drottningens två kroppar” för att visa på 

skillnaden mellan en kvinnlig regents roll inom politiska kontexter kontra inom äktenskapet 

som hustru. Den politiska drottningen definieras ofta med manliga egenskaper, medan hon 

som hustru kopplas till sitt kön och därmed hennes kvinnliga egenskaper. Som kvinnlig 

monark innebär det därmed att hennes sociala kön blir av manlig karaktär. Vidare menar 

Tegenborg Falkdalen ändock att en drottning kunde prisas i stor utsträckning för egenskaper 

som blygsamhet eller ödmjukhet då dessa ansågs som typiskt kvinnliga karaktärsdrag. Detta 

skulle således vara tecken på att hon anammade normen för gott uppförande vad gällande 

kvinnor. En kvinnlig monark kunde därmed använda sig av dessa egenskaper för att skapa sig 

en auktoritär ställning.
54

 

 

Slutligen, kan nämnas att det som utmärkte en drottning från kvinnor i allmänhet var hennes 

unika position som monark, vilken i sin tur legitimerades av Gud. Intressant är dock att även 
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den patriarkaliska ordningen berättigades, och accepterades av samhället, genom Guds vilja.
55

 

Hirdman påpekar dock att begrepp som män och makt såg som synonyma och att 

maktpositioner som monark eller rådsherre ansågs bäst lämpade för män.
56

 Då kvinnor 

ändock lyckades inta de hösta maktpositionerna var det ”… blodets logik som segrade över 

könets.”
57

  

 

 

4. UNDERSÖKNING  

Då min litteraturstudie av drottning Kristina tog sin början stod jag i valet mellan att behandla 

varje forskares skildring av denna kvinna var för sig eller att analyser dessa parallellt. Då jag 

anser att det blir mer intressant och givande att ställa författarna mot varandra, med Hirdmans 

teori samt de frågeställningar som presenterats ovan i åtanke, valde jag att analyser 

litteraturen tematiskt. Därför följer nedan indelning med början vid Kristinas födelse och med 

avslutning i och med hennes abdikation. Min tanke med denna något kronologiska formation 

är för att underlätta och tydliggöra för läsaren.  

    

Innan en resa in i drottning Kristinas händelserika och omtalade liv tar sin början är det av 

vikt att vara medveten om att denna mycket komplicerade kvinna har skildrats på mer än ett 

sätt, och att det därför ibland kan uppfattas som att det är mer än en kvinna som framställs i 

litteraturen. Nedan kommer därför flera olika bilder av denna kvinna framhållas, ett av mig 

medvetet val, för att sedan i analysdelen återkomma till dessa olika skildringar och visa på en 

slutsats om hur Kristinas inställning till mannen som norm skulle kunna sett ut samt diskutera 

hennes olika sätt att bryta mot normen.   

 

 

4.1 En drottning föds 

De första åren i Maria Eleonora och Gustav II Adolfs äktenskap ägnade kungen främst åt 

internationella konflikter medan drottningen kämpade med sin plikt att föda fram en frisk 

arvinge som kunde ta över den svenska tronen efter kungen. Maria Eleonora fick flera 

missfall och en dödfödd son innan en frisk och kry flicka, den 8 december 1626, äntligen 

föddes fram.
58
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Rodén beskriver Kristinas födelse som mycket svårtolkad och omdiskuterad. Hon menar att 

den är svår att tolka just därför att det är Kristina själv, som i sina memoarer, skildrar en 

händelse som hon omöjligen själv kan besitta några minnen av. Därför måste denna händelse 

snarare ses som ett minne präglat av andra individers skildringar. Det faktum att det skedde en 

förväxling av Kristinas kön vid födelsen är vida känt, och flera spekulationer kring detta 

faktum har bedrivits. Vissa forskare har, enligt Rodén, spekulerat kring Kristina som 

intersexuell. Under 1930-talet lade Elis Essen-Möller fram denna tes som sedan kom att 

moderniseras av Sven Stolpe på 1960-talet. Rodén menar dock att det är mycket svårt att 

hävda att missförståndet angående Kristinas kön skulle haft en fysiologisk orsak. Under 1600-

talet var det mycket viktigt med en fertil drottning som kunde föda fram friska arvingar, helst 

manliga, till tronen. Detta var speciellt viktigt i länder med en ärftlig kungalinje. Då Maria 

Eleonora tidigare hade fått flera missfall var hela situationen kring Kristinas födelse tämligen 

spänd. Förväntningarna byggdes upp kring en frisk pojke som kunde föra släkten vidare. Det 

är, enligt Rodén, mycket möjligt att Kristina föddes med en så kallad segerhuva, vilket 

innebär att de hinnor som täckt fostret inne i livmodern sitter kvar på barnet då det föds. Detta 

har, redan under antiken, betraktats som ett tecken på att det nyfödda barnet kommer uträtta 

stordåd i sitt kommande liv. Vissa historiker menar att välkända män som Alexander den store 

och Gustav Eriksson Vasa skall ha fötts med segerhuva. Om Kristina vid födelsen var täckt av 

slemhinnor kan man tänka sig att det var mycket svårt att direkt identifiera hennes kön; därav 

missförståndet. Notera dock att i sina memoarer beskriver Kristina sitt nyfödda jag som ett 

barn med manliga drag med en grov och stark stämma samt att hon var luden över hela 

kroppen.
59

 

 

4.1.1 Fadern och modern  

Aurelius visar på Kristinas relation till modern, Maria Eleonora, som ett mycket komplicerat 

förhållande. Kristina beskriver själv sin moders förhållningssätt gentemot henne som kyligt 

och rent av likgiltigt.
60

 Vidare menar Rodén att Kristinas liv och verkan till stor del kom att 

påverkas av det förhållningssätt hon hade gentemot sina föräldrar. I sin roll som Sveriges 

drottning kom fadern att vara en stor förebild, även om hon endast kände honom under en 

mycket kort tid. Kristinas uppfattning om kvinnlighet och sin egen kvinnoroll kom att präglas 
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av den bild hon hade av modern.
61

 Den kyliga relation som kom att prägla förhållandet mellan 

moder och dotter kan utrönas ur det mycket formellt utformade avskedsbrev som Kristina 

sände till Maria Eleonora. Notera att Kristina i detta brev understryker att hon är dotter till den 

store Gustav II Adolf, en del av brevet lyder: ”… Och slutligen, Madame, vågar jag lova att 

jag aldrig kommer göra något som skulle vara ovärdigt Gustavs dotter. Jag är och förblir 

överallt Madame Er mycket ödmjuka och lydiga dotter och tjänarinna Christina.”
62

 Åslund 

framhäver dock att Maria Eleonora inte ska anses som en fullkomligt oduglig moder. Det var 

snarare förmyndarna som besatt dåliga erfarenheter av Maria Eleonora, vilket bidrog till att 

hon aldrig kom att få den hedrade ställning som annars ansågs som det rätta och riktiga för en 

änkedrottning. Moder och dotter kom således att skiljas från varandra 1636.
63

 Denna 

separation kommer jag belysa ytterligare nedan. Vidare menar Englund att Kristinas 

identifiering med den starka och manliga fadern samt avståndstagandet från sin feminina 

moder, tillsammans med den manligt utformade fostran hon fick bidrog till det starka 

kvinnoförakt hon kom att utveckla. Detta kan även kopplas till hennes starka åsikt om att 

kvinnor var oförmögna att regera.
64

 Slutligen kan även påpekas att Kristina var mycket lik 

Gustav II Adolf både fysiskt och i sin karaktär. Det visar sig således att fadern kom att bli en 

betydelsefull förebild i rollen som monark över stormaktens Sverige.
65

  

 

4.1.2 Den stora antika förebilden 

Aurelius uppmärksammar det faktum att Kristina, efter att ha läst antika berättelser, ville 

uppfostra sig själv till att bli en romare eller spartan för att på så sätt bli lycklig och besegra de 

svagheter som hennes kön besatt. Aurelius menar att då Kristinas stora förebild var Alexander 

den store är det säkerligen denne mans födelse som färgat Kristinas egen återberättelse av sin 

egen födelse. Notera dock att Aurelius inte menar att Kristinas berättelse om hur hon föddes 

med segerhuva och misstagandet av hennes kön helt bör tas för medveten osanning, utan att 

denna sorts detaljer även kan kopplas till den antika biografins genre.
66

 Det kan således tolkas 

som att Kristina tagit så starka intryck av denna litterära genre och födelsen av en heroisk 

krigarkonung att hon omedvetet gjorde berättelsen till sin egen.  
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Att Alexander den store kom att vara en viktig förebild för Kristina genom hennes liv, har 

även uppmärksammats av Englund. Han beskiver hur Kristina på sin trettonde födelsedag 

klädde ut sig till sin stora förebild och citerade ett tal som Alexander den store tidigare hållit 

för de persiska delegaterna. Kristina valde även att vid flera tillfällen avbildas ikonografiskt i 

likhet med, men även som, Alexander.
67

 Vidare menar Borgström att Kristina kanske även 

hade Alexander den store som förebild vad gällande sin sexualitet och därför ansåg sig, i 

likhet med honom, kunna göra som hon tyckte och kände.
68

Aurelius sammanfattar kort 

problematiken kring Kristina besatthet till Alexander den store med orden: ” Men en sak 

hindrade uppenbart Kristina från att vara en Alexander fullt ut: hon var kvinna.”
69

  

 

4.2 Den lärda drottningen 

Norrhem uppmärksammar att det vanligen inte förekom någon slags iordningställande 

utbildning för att förbereda unga prinsessor för det eventuella makttillträde som tillkom 

henne, dock med undantag från Kristina av Sverige.
70

 Detta är ett mycket intressant 

uppmärksammande som således kommer bli tydligt i denna del rörande Kristinas uppfostran 

och utbildning.   

 

4.2.1 En kunglig uppfostran och en furstlig utbildning  

Gustav II Adolf hade före sin död gjort klart att de som skulle agera som fosterföräldrar åt 

Kristina, i händelse av hans död, och därmed även inneha det centrala ansvaret för dottern var 

hans syster Katarina samt hennes make pfalzgreven Johan Kasimir. Detta kom att verkställas 

1636, efter att Gustav II Adolf stupat vid Lützen 1632.
71

 Senare efter fostermodern Katarinas 

död visade det sig således brådskande för riksrådet att finna en ny individ som besatt de 

kvaliteter som krävdes för det övergripande ansvaret över den unga drottningens uppfostran. 

Det ansågs även som mest lämpligt att en kvinna axlade detta ansvar. Axel Oxenstierna såg 

helst att det skulle återfinnas flera fostermödrar åt Kristina, för att undvika att hon fäste sig för 

mycket vi en och samma kvinna. De som tillslut utsågs som fostermödrar var Fru Christin 

Nielsdotter och Fru Ebba Leijonhufvud, i addition till detta utsågs även två hovmästarinnor 

vid namn Fru Beata Oxenstierna och Fru Ebba Ryning. Dessa kvinnor skulle tillsammans 
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förfoga över det ledande ansvaret över Kristinas uppfostran.
72

 Axel Oxenstierna drev således 

igenom sin vilja om ett delat moderskap.   

 

Weibull uppmärksammar att Kristina, på faderns initiativ, beordrades en manlig uppfostran. I 

praktiken innebar detta att hon skulle få en grundläggande utbildning, vilken en ung furste var 

i behov av för att på bästa sätt kunna styra sitt rike. Förmyndarregeringen med rikskanslern 

Axel Oxenstierna gjorde därför allt i sin makt för att uppfylla kungens önskan. Det faktum att 

Kristina var den sista svenska Vasaättlingen och samtidigt var kvinna uppfattades dock av 

flertalet i hennes samtid som mycket olyckligt. I en tid då kvinnor ansågs underlägsna män, 

sågs en manlig uppfostran för Kristina som enda möjligheten att övervinna synen om 

kvinnans underlägsenhet.
73

 Intressant är dock Kristinas påpekande om att hon inte tvingasts 

av sin omgivning till att bli man. Vidare uppmärksammar Aurelius, i likhet med Weibull, att 

Gustav II Adolf var den som hade begärt en manlig uppfostran och utbildning åt Kristina. 

Hon understryker dock att han menade detta i alla avseenden utom då det handlade om det 

kvinnliga könets anständighet och blygsamhet.
74

 Rodén visar på att Kristinas utbildning, i 

äldre forskning, ofta framställs som exceptionell då den var manligt utformad. Notera dock att 

det under denna tid inte förekom någon annan modell för en regents utbildning, än just en 

manlig sådan.
75

 Även Englund påpekar det faktum att Kristina fick samma målinriktade 

skolning som vilken manlig tronföljare som helst. Den uppfostran hon erbjöds var dock 

ovanlig i jämförelse med andra kvinnor som innehade liknande position. 
76

 I addition till detta 

är det även av vikt att vara medveten om att Kristina levde under en epok präglad av 

absolutism och envälde, och där litteratur, så kallade furstespelar, som exempelvis 

Macchiavellis Il Princip fortfarande frodades.
77

 

 

 I och med att kvinnor under denna tid ansågs som mindre begåvande i jämförelse med män 

kom Kristina med sin manliga uppfostran och hennes stora intellektuella förmåga att 

framställas som ett unikum.
78

 Rodén menar att det genom Axel Oxenstiernas ord: ” det vete 

Gud, hur kärt det är mig att se, att Hennes Majestät icke är som en kvinnsperson, utan 
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behjärtad och av ett gott förstånd”
79

, kan utrönas att Kristina till viss del anammat ett manligt 

beteende som ett resultat av den manliga uppfostran hon fick
80

. Jag skulle även här vilja 

tillägga att detta tydligt speglar den manligt rådande norm som präglade samhället, där det 

manliga karaktärsdragen var det som fick representera det normala.   

 

Kristinas egna tankar kring kungliga arvingar uppmärksammas av Englund då han förklarar 

att hon ansåg att barn som föds till tronarvingar tillhör staten, och att den kungliga uppfostran 

således inte kunde betraktas som en privat angelägenhet utan istället som ett bekymmer för 

rådet och riksdagen.
81

 Det är således föga förvånande om Kristina därför inte lade ner någon 

större möda på funderingar kring sin uppfostran, utan istället accepterade den manliga fostran 

för monarker som den enda rådande principen. Den enda möjliga för henne som regent.  

 

Vidare fann Kristina största nöje i lärda studier och hennes lärare teologen Johannes Matthiæ 

var inte sen i att försöka möta hennes ständiga krav på ny kunskap. Drottningen lärde sig att 

tala och även skriva flera olika språk, däribland latin, grekiska, italienska och franska. 

Kristina visade även intresse för vetenskapliga ämnen så som filosofi, teologi och astronomi. 

Axel Oxenstierna var sedan den som introducerade Kristina i de plikter som hörde till det 

offentliga livet som regent. Han var mycket nöjd över drottningens intellektuella ådra, vilket 

visar sig då han verbalt inför riksrådet uttryckte sin glädje över att Kristina inte visat sig vara 

som en vanlig kvinna med kvinnliga egenskaper som ett odugligt förstånd.
82

 Även Rodén 

uppmärksammar den inverkan Johannes Matthiæ och Axel Oxenstierna kom att spela för 

Kristinas liv och regeringstid. Att Axel Oxenstierna, som en av samtidens främsta statsmän, 

undervisade Kristina i ämnet ”konsten att regera” kom tydligt att visa sig senare i Kristinas 

skicklighet som politiker.
83

  

 

4.2.2 Maktövertagandet  

I december 1644 blev Kristina myndigförklarad vilket innebar att hon nu skulle blev tvungen, 

i likhet med flera andra regenter, att visa sin auktoritet gentemot den förmyndarregering som 

styrt fram till hennes myndighetsdag. Detta innebar i praktiken att hon nu blev tvungen att ta 

makten över det rike som tillhörde henne och att visa sig värdig som regent. Även om Kristina 
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och rikskanslern Axel Oxenstierna kom att hamna i konflikt med varandra flera gånger, så var 

ändock Kristina så klarsynt att hon insåg att det skulle gynna henne att regera med stödet från 

rikskanslern. I Kristinas strävan efter självständighet valde hon att utnämna Axel Oxenstierna 

till greve. Genom denna handling visar hon på hans väl genomförda förtjänster under flera år 

samtidigt som hon betonar sin auktoritet som monark och underströk även de skyldigheter en 

undersåte hade gentemot sin regerande drottning.
84

 

 

Den första tiden då Kristina satt med under riksrådets sammanträden antog hon en passiv roll i 

den bemärkelsen att hon till störst del lyssnade, observerade och reflekterade över det som 

sades. Under året 1646 kom hennes politik dock att få en stadigare inriktning. Den centrala 

fokusen i Kristinas politik kom att bli ett befästande och säkerställande av den svenska 

kungamakten. Det var detta som ledde till att konflikter mellan drottningen och Axel 

Oxenstierna uppenbarade sig. Detta då Kristina sakta men säkert tog över den egentliga 

regeringsrätt, som tidigare under förmyndarregeringen legat hos rikskanslern. Ett tydligt 

exempel på denna strävan efter att stärka kungamakten kan ses i Kristinas attityd till 

fredsförhandlingarna i det trettioåriga kriget. Kriget hade blivit en angelägen och avgörande 

faktor för aristokratins ökade inflytande över statsmakten. Med denna bakgrund påskyndade 

därför Kristina den Westfaliska fredens avslutande.
85

 Även Rodén uppmärksammar det 

maktspel som drevs mellan drottningen och rikskanslern, där hon visar på Kristinas 

tvetydighet gentemot ett fredsslut. Rodén menar att man i rapporter och brev från Kristinas 

samtid kan se att fram till 1646 var drottningen inte alls lika villig till ett påskyndat fredsslut. 

Detta för att sedan 1647och framåt verka aktivt för ett hastigt fredsslut.
86

 Kristinas plötsliga 

fredssträvan kan således tolkas som en inrikespolitisk kraftmätning mellan kungamakten och 

adeln.  

 

Sammanfattningsvis såg Kristina sig själv som stiftare av freden i det trettioåriga kriget och 

hon skulle sedermera anse att hon själv offra sin egen krona för att undvika inbördeskrig. 

Slutligen såg hon sig vara den som försonat Gud med vasaättens brott, skapandet av ett 

protestantiskt Sverige. Aurelius konstaterar därmed att Kristina såg sig själv genom sina 

handlingar som näst intill heroisk.
87

 Som tidigare berörts, präglades Kristinas regeringstid i 

stor utsträckning av Sveriges medverkan i det trettioåriga kriget. Då den förmyndarregering, 
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som tillträtt på grund av Kristinas låga ålder vid faderns död, var angelägen att fortsätta att 

driva de svenska intressena i kriget påverkade detta Kristinas Sverige. 1644 blev sedan 

Kristina myndig, vilket innebär att det var samma år som fredsförhandlingarna i Münster och 

Osnabrück i Westfalen inleddes. Denna centrala fråga, inom utrikespolitiken, som kom att 

prägla Kristinas regeringstid kom därför att bli genomförandet av dessa fredsförhandlingar.
88

  

 

4.2.3 En slug politiker 

Kristina verkade aktivt för att säkra tronföljden i Sverige i händelse av hennes död. 

Riksdagarna 1649 och 1650 blev avgörande både i frågan om tronföljden och om regentens 

maktposition.
89

 En målmedveten Kristina introducerade därmed, under riksdagen 1649, sina 

planer om kusinen Karl Gustav till tronföljare. Detta mötte dock starkt motstånd från 

ständerna, med undantag från prästerståndet. Rådsaristokratins oro inför Kristinas planer 

grundade sig främst på två faktorer. Om Kristina istället ingick äktenskap skulle Vasaättens 

plats på den svenska tronen försäkras med framtida arvingar. Det andra grundade sig i att de 

genom Kristinas framtida äktenskap hade kunnat försäkra sig om hennes efterträdare och 

därmed även att adelns privilegier vidmakthölls. Detta motstånd lyckades inte Kristina ta sig 

igenom och tvingades därför till slut att förklara sina tankar om att hon aldrig någonsin tänkte 

ingå äktenskap. Dessa planer att utnämna Karl Gustav till tronföljare var Kristinas första steg i 

avsägandet av tronen. Under riksdagen blev det således klart att drottningens kusin skulle 

förfoga över maktpositionen som tronföljare, dock hade Karl Gustav ännu inte blivit utnämnd 

till arvsfurste vilket var Kristinas nästa angelägenhet.
90

 I Kristinas mycket välutvecklade plan 

att få Karl Gustav till tronarvinge lyckades hon leda alla stånden bakom ljuset. Kortfattat, 

hotade Kristina med att dra in adels privilegier, vilket skapade en stor oro inom adelsståndet 

till skillnad från de ofrälse stånden vilka detta skulle gynna. Kristina lovade dock i spelets 

slutskede att dra tillbaka sina reduktionstankar för adeln om de i sin tur gjorde Karl Gustav till 

tronarvinge. För att inte få de ofrälse stånden emot sig delade hon dock ut eftergifter till 

dessa.
91

 Detta höga politiska spel visar därmed att Kristina var en mycket skicklig politiker, 

kanske för att hon lärt utav en av de främsta, Axel Oxenstierna.   

 

Vidare uppmärksammar Fogelberg Rota Kristinas vilja att vid porträttering avbildas i liknelse 

av Diana, jaktens och kyskhetens gudinna. Han menar således att kyskheten var det attribut 
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som Kristina, genom valet att avbildas som Diana, ville framhäva. Drottningen valde dock 

även att framställas med manliga och kungliga egenskaper, för att på så sätt legitimera sin 

status som monark och kompensera för sitt köns ställning. Även i sina skrifter, menar 

Fogelberg Rota, att Kristina är noga med att understryka de manliga egenskaper hon själv 

anser sig besitta.
92

 Med andra ord underströk Kristina både sina dygdiga och sina kungliga 

egenskaper i exempelvis, porträtt för att hävda sin maktställning.   

 

Slutligen menar Rodén att när Kristina efter fem års strävan äntligen lyckats hävda sin 

maktposition, inledde hon ungefär vid samma tid sitt abdikationsförsök.
93

 Detta kommer 

klargöras ytterligare i delen rörande Kristinas abdikation och konvertering.  

 

4.3 Kristinas syn på kvinnor och män 

Både Kristina och hennes samtid hade en uppfattning om att kvinnlighet kunde associerads till 

negativa egenskaper så som en oförmåga att tygla det sexuella begäret och passionerna, det 

vill säga en bristande förmåga att behärska sig.
94

  

 

Stolpe belyser Kristinas motvilja för kvinnliga göromål och att hon istället föredrog manligt 

idrottande. Inte nog med att hon inte fann kvinnliga sysslor givande, hon såg sig personligen 

som rent av olämplig för sådant, och kunde därför inte heller förmå sig att förändra detta.
95

 

Borgström menar att understrykande av sin oduglighet för kvinnliga sysslor kan tolkas som att 

hon ville framhålla sin duglighet som regent.
96

 Intressant är det faktum att trots att flera 

kvinnor tjänstgjorde vid det kungliga hovet valde Kristina att inte omnämna någon av dessa 

vid namn i sina memoarer. Notera även att då dessa kvinnor skymtar förbi i Kristinas texter 

syftar hon främst till att visa på sin egen överlägsenhet gentemot kvinnliga normer och 

sysselsättningar.
97

  

 

Fogelberg Rota visar på Kristinas sätt att vända samtidens negativa syn på henne som kvinna 

till en, för henne, fördel. Detta genom, att i en självbiografi, tacka Gud för att han låtit henne 

födas till kvinna men låtit hennes själ bli manlig, då den skonats från de svaga egenskaper 

som kommer med att födas till kvinna. Kristina tackar även Gud för att han har befriat henne 
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från manliga laster så som alkoholberoende.
98

 Såhär skriver Kristina mer exakt i sin 

själbiografi:  

 

Ty jag, Herre, jag är Dig tacksam för att du lät mig födas till flicka, så mycket mer som Du var god 

nog att bevara min själ för mitt köns alla svagheter och i stället godhetsfullt gjorde den helt 

manlig, liksom resten av min kropp. Du begagnade Dig av mitt kön för att skydda mig mot de 

laster och utsvävningar som är vanligt i landet där jag föddes, och när Du dömde mig att tillhöra 

det svagaste könet befriade Du mig från alla dess vanliga brister. Du befriade mig också från alla 

former av beroende genom att låta mig födas till en tron från vilken jag ensam skulle styra.
99

  

 

Detta är även något som Borgström uppmärksammat då hon skriver att Kristina såg sig besitta 

de bästa egenskaperna hos båda könen; det faktum att hon var kvinna men även monark 

bidrog till att hon själv kunde välja att inte gå samma väg till mötes som andra kvinnor 

vanligen var tvungna till, nämligen att underkastas en man.
100

 Englund menar att Kristina, för 

att klara av sina höga krav på sig själv samt de förväntningar som omgivningen ställde på 

henne, utförde ett könsbyte av mentalt slag på sig själv.
101

 Englunds beskrivning av Kristinas 

mentala könsbyte är mycket talande för hur hon hanterade situationen av att vara en kvinnlig 

monark i ett mansdominerat samhälle. Denna iakttagelse är något som jag kommer att 

återkomma till i uppsatsens analysdel.  

 

Aurelius uppmärksammar Kristinas sätt att i sina skrifter betona sin manlighet och visa på sin 

brist på kvinnliga drag samt sin motvilja mot femininitet och kvinnor i allmänhet. Detta menar 

Aurelius kan kopplas till Kristinas betoning av sin egen kyskhet.
102

 Kristinas uppförande 

måste många gånger ha visat sig vara mycket häpnadsväckande, i en tid då regler för kvinnligt 

beteende var av stor vikt och då särskiljandet mellan socialt och biologiskt kön ännu var 

obefintligt. Det har även konstaterats att Kristinas samtid faktiskt ansåg hennes klädsel som 

mer manlig än kvinnlig. Detta var något som kan ha bidragit till omgivningens åsikt om 

Kristina, genom sitt sätt att klä sig och uppföra sig på, som normbrytare.
103

 Även Englund 

bekräftar Kristinas mycket praktiska och enkla klädsel samt att hon valde, till skillnad från 

andra kvinnor inom överklassen, att avstå från vackra håruppsättningar och istället välja en 
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rak och okonstlad frisyr.
104

 Aurelius uppmärksammar, som även tidigare nämnts, Kristinas val 

att i sina skrifter framställa sig själv som manlig. Detta menar hon kan visa på Kristinas 

strävan efter att framhäva sin kyskhet, sitt offrande av sin jordiska heder eller för att visa att 

hon som kvinna faktiskt var en duglig regent.
105

 I addition till detta uppmärksammar 

Österberg Kristinas val att själv understryka sina manliga drag med förklaringen att detta gav 

henne den handlingsfrihet och det utrymme som krävdes för att som en självständig kvinna, 

inte som underordnad husfru, kunna röra sig fritt i offentligheten. Detta visar på Kristinas 

medvetande vad gällande de könsideologier som rådde under hennes samtid.
106

  

 

Englund belyser Kristinas något dåliga omdöme gällande män som ett möjligt resultat av 

tidiga faderns bortgång. Kristinas tonårstid i addition till faderns tragiska bortgång ledde till 

hennes öppna och sårbara förhållningssätt gentemot män, vilket gällde både lärda och 

intellektuella män och starka auktoritära fadersfigurer. Englund menar att det inte är underligt 

att Kristinas svärmeri med kusinen Karl Gustav kom att svalna av. Detta då Karls Gustav inte 

besatt någon av de egenskaper Kristina värdesatte i en man, i synnerhet inte då han var svag 

för alkohol, frosseri och sexuella utsvävningar.
107

 Notera att förhållandet mellan Kristina och 

Karl Gustav kommer behandlas ytterligare nedan.    

 

Allt detta skulle kunna sammanfattas med Borgströms beskrivning av Kristinas avvikande 

från den heteronormativa könsordningen: ”Män ville hon genom sin manlighet inte ha, 

kvinnor kunde hon genom sin kvinnlighet inte få.”
108

  

 

4.3.1 Det kvinnliga föraktet  

Stolpe noterar att Kristina som regel inte understod sig att samtala med kvinnor, men att hon 

gjorde vissa undantag för specifikt utvalda kvinnor som exempelvis, Ebba Sparre.
109

 Denna 

kvinna föddes 1626, vilket innebär att drottning Kristina och Ebba Sparre var vid samma 

ålder. Stolpe framhåller hovets uppmärksammande av fröken Sparres utomordentliga skönhet 

då hon först anlände till hovet för att där ta plats som drottningens hovdam.
110

 Att döma av de 

brev som Kristina skickade till Ebba Sparre, eller Belle som hon även kallades, menar 
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Englund att det är tydligt att Kristina hyste starkare känslor för denna kvinna än endast sådana 

av vänskaplig karaktär. Englund menar att Belle faktiskt var den enda individ i Sverige som 

Kristina kom att längta innerligt efter då hon abdikerat och lämnat sitt hemland.
111

 Det 

kvinnoförakt Kristina visade riktade sig mot i stort sett alla kvinnor, vare sig det handlade om 

mödrar, hustrur eller regenter. En stor avsmak riktade Kristina i synnerhet mot hovets 

kvinnliga tjänare då de blivit gravida, vilka hon därefter vägrade att ens se på. Stolpe noterar 

även i samband med detta Kristinas intensiva motvilja gentemot barnafödande och då även 

graviditet.
112

 Englund påpekar dock att Kristina kunde förmå sig att umgås med kvinnor 

förutsatt att de hade ett vackert yttre eller befann sig inom samma hierarkiska rang som hon 

själv. Vidare kunde hon även förmå sig att umgås med kvinnor som innehade egenskaper som 

ett skarpt intellekt eller en god bildning, men notera dock att detta även kunde väcka känslor 

av rivalitet hos Kristina. Englund pointerar dock att då Kristina betraktade sig själv som ett 

unikum var det nästintill omöjligt för henne att skapa några starka sociala band med andra 

kvinnor.
113

 

 

Som även tidigare påpekats besatt Kristina starka åsikter angående kvinnliga regenter. Enligt 

henne var kvinnor av naturen skapade till underordning, detta bidrog i sin tur till deras 

automatiska oduglighet som regenter.
114

 Intressant i detta sammanhang är Rodéns 

uppmärksammande av Kristinas revidering utav sina memoarer, som gjordes kort före hennes 

död, där hon undertrycker att även hon på grund av sitt kön kan räknas till de odugliga 

kvinnliga regenterna.
115

 Denna hårda självkritik på ålderns höst är ett praktexempel på 

Kristinas sätt att vid flera tillfällen ändra sina starka ståndpunkter för att passa in i den tid och 

plats i livet där hon befann sig för tillfället.  

 

 Det faktum att Kristina hyste ett kvinnoförakt är något som Rodén uppmärksammar som ett 

starkt och konsekvent förakt som drottningen uttryckte hela livet igenom. Vidare påpekar 

Rodén att sådana värderingar gentemot kvinnor var starkt socialt anbringat i det samhälle 

Kristina levde i samt att det även var tidsenligt. Eftersom Kristina fötts till att förfoga över en 

maktposition gav detta henne dock en större möjlighet att ge uttryck för sådana uppfattningar. 

Rodén menar att Kristinas möjligheter till att uttrycka olika uppfattningar samt hennes 
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tillvägagångssätt för att finna alternativa vägar till ett vuxenliv präglat av självständighet, var 

överlag unikt.
116

 Kristinas intresse för hjälteberättelser, vilka ofta framställer kvinnor med 

svaga fysiska, moraliska och andliga egenskaper, menar Aurelius kan ha bidragit till Kristina 

starka kvinnoförakt.
117

 

 

Stolpe uppmärksammar Kristinas kraftfulla dragning till vackra kvinnor, men påpekar att 

detta inte nödvändigtvis behöver betyda att hennes relation till dessa kvinnor gick längre än 

till ett svärmeri. Kristina älskade män, vilket hon enligt Stolpe skall ha talat öppet om. Han 

uppmärksammar att drottningen vid ett tillfälle skall ha yttrat något i stil med att hon gärna 

hade ingått i äktenskap om hon inte inom sig hade känt en stark kraft att avstå från sådan 

sinnelig kärlek.
118

 Av detta drar Stolpe slutsatsen att: ”Hon både ville och ville icke förena sig 

med en man. Hon var i djupet av sin själ splittrad.”.
119

 Englund menar dock att Kristina 

funderade i tidiga år kring kärlek och sexualitet och att man kan se detta i de brev hon sände 

till filosofen Descartes där frågor om kärlek och dess inverkan på människor ifrågasätts. Även 

senare i livet, under Kristinas tid i Rom, kom frågor om kärlek att vara ett aktuellt tema i 

hennes andra grundade akademi.
120

 Aurelius kopplar Kristinas fientliga ton mot kvinnor som 

ett sätt att betona sin egen virginitet. Ännu ett sätt för Kristina att understryka sin kyskhet kan 

ses i hennes syn på sexualiteten som något ytterst motbjudande. Notera dock att drottningens 

syn på sexualitet även kan grunda sig i det faktum att hon vid något tillfälle beskyllts, genom 

smädeskrifter, för att vara lösaktig eller rent av sexuellt abnorm.
121

 Englund i sin tur menar 

istället att Kristinas inställning gentemot andra kvinnor grundar sig dels i hennes manliga 

skolning och i det faktum att hon uppehöll sig i enkönade omgivningar, men att detta faktiskt 

var ett val hon gjorde på egen hand.
122

  Englund konstaterar därmed att Kristina, genom hela 

sitt liv, kom att känna ett fientligt sinnelag mot kvinnor och hon valde själv att spendera sin 

tid främst i manligt sällskap.
123

 

 

4.3.2 Äktenskapstankar 

Kristina var född och fostrad att axla det svenska kungaämbetet, vilket hon med skicklighet 

och entusiasm visade sig bemästra. Det faktum att hon var kvinna påbjöd dock henne ännu en 
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roll vilken hon hade mycket svårt att acceptera, nämligen rollen som hustru. Som hustru under 

1600-talet innebar det att man skulle lyda sin make. Detta var något som var otänkbart för 

Kristina och som hon även kom att antyda första gången under riksdagsmötet 1647.
124

 En 

förklaring till detta skulle kunna vara Fogelberg Rota notering om Kristinas tanke kring det 

faktum att hon som regerande drottning var helt fri och inte underordnad någon man.
125

 

 

Kristina svärmade under flera år för kusinen Karl Gustav, som för övrigt var son till Gustav II 

Adolfs halvsyster Katarina och pfalzgreven Johan Kasimir. Det stod därför länge som en 

självklarhet att, både för Kristina själv och för hennes omgivning, detta förälskade par även 

till slut skulle ingå i äktenskap tillsammans. Denna romans kom dock ganska abrupt att svalna 

av från Kristinas sida, vilket för Karl Gustav kändes som ett hårt slag. Notera dock att 

Kristina för den sakens skull aldrig slutade att respektera och ära sin kusin.
126

 Rodén 

preciserar Kristinas mest ömsinta känslor till den fyra år äldre kusinen Karl Gustav till åren 

1636-38 . År 1637 skrev Kristina, som då var elva år gammal, ett brev till kusinen som tyder 

på hjärtliga känslor.
127

  

 

Det var dock inte endast Kristinas kusin pfalzgreven Karl Gustav som diskuterades som 

tänkbar gemål åt drottningen, utan även kurfursten Fredrik Vilhelm av Brandenburg ansågs 

som en god kandidat. Ett problem med detta giftermål skulle ha blivit kurfurstens sympati för 

kalvinismen, vilket stred mot grundlagarna i Sverige. De politiska fördelar som skulle komma 

med detta äktenskap ansågs dock överväga religionsproblemet. Ett giftermål mellan 

drottningen av Sverige och kurfursten av Brandenburg skulle binda dem samman i en allians, 

som i sin tur skulle etablera ett band mellan länderna Sverige, Holland och England.
128

 Det 

visar sig därmed att Kristinas motvilja inför äktenskapet till och med var så stor att hon valde 

att avstå från starka allianser mellan Sverige och andra mäktiga länder.  

 

I och med att Kristina medvetet valde att avstå från exempelvis att ingå äktenskap innebar 

detta att hon kunde sätta den könsliga maktordning, som nekade kvinnor en plats inom 

politiken, ur spel.
129

 Kristinas motvilja mot att ingå äktenskap, menar Ohlander och 

Strömberg, kan grunda sig i hennes rädsla för att förlora sin makt. Hennes beslut om att inte 
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gifta sig orsakade dock problem då detta resulterade i att hon som ogift kvinna inte skulle 

kunna föda fram en arvinge till den svenska tronen. Vidare skulle detta kunna ses som en 

bidragande orsak till henne abdikations- och konverteringsbeslut. Genom att hon var 

regerande drottning kunde också hennes beslut att prioritera sitt eget liv högst bli 

genomförbart.
130

 Englund lyfter en annan tänkbar orsak till Kristinas äktenskapsvägran, 

nämligen en möjlig rädsla inför barnafödande eller inför de sexuella akter, som för Kristina 

innebar en underkastelse. Som vilken gift kvinna som helst skulle hon mista delar av sin makt 

och självständighet och således underordnas sin make.
131

 Detta kommer att diskuteras och 

tydliggöras ytterligare i nedanstående text.  

 

4.4 De sista åren i Sverige 

De sista åren i Kristinas regeringstid har, enligt Rodén, många gånger lyfts fram som en tid 

präglad av ett ekonomiskt slöseri som i sin tur skulle visa på Kristinas bristfälliga ekonomiska 

sinnelag. I synnerhet då Kristina under denna tid stärkte adelns position genom en ökad 

avyttring av kungliga egendomar. Rodén menar dock att denna bild måste revideras då flera 

historiker dömt ut Kristina som enbart slösaktig, utan att ta hänsyn till det faktum att under 

åren 1648-49 återvände en våg av officerare och adelsmän från Tyskland som tjänat den 

svenska kronan under det trettioåriga kriget; dessa män krävde ersättning för sina tjänster, 

något som de fick i form av kronogods.
132

 Englund uppmärksammar även han Kristinas 

framställning som ekonomiskt lättsinnig, vilken han menar inte till fullo ger en rättvis bild av 

drottningens finsanspolitik. Som nykrönt regent över den nyfödda stormakten Sverige ville 

Kristina leva upp till de förväntningar som ställdes en mäktig monark. ”Slöseriet” uppfattades 

inte av Kristina eller hennes samtid som ett sådant, utan som en nödvändig 

maktmanifestation. I ett krigstrött Europa blev ett dylikt slöseri det mest visuella och 

uttrycksfulla sättet att visa på en nations position.
133

  

 

4.4.1 Abdikation och konvertering 

Rodén menar att Kristinas val att abdikera var mycket nära associerat med hennes starka 

vägran att ingå äktenskap.
134

 Kristinas val att konvertera är mycket svårare att få en exakt 

klarhet i då drottningen själv inte lämnat efter sig någon motivering till detta i sina skrifter 
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eller dylikt.
135

 Åtskilliga tolkningar om varför Kristina valde att abdikera och konvertera har 

ständigt cirkulerat i historieskrivningen. 

 

Kristina informerade på våren 1651 sina förtrogna om sina planer på att abdikera från den 

svenska tronen. Hon övertalades dock vid detta tillfälle att avvakta med sina planer. Ungefär 

vid denna tid började även Kristina närma sig den katolska läran, då det var nu som hon kom 

att få sin första fysiska kontakt med katolicismen genom jesuiten och prästen Antonio 

Macedo. Det var tillfälligheten i att en portugisisk legation år 1650 anlände till Stockholm för 

att där upprätta ett handelsavtal som gjorde det möjligt för Kristina att för första gången 

samtala med en katolsk präst.
136

 1653 var det sedan dags för drottningen att driva igenom sina 

abdikationsplaner på riktigt, vilket hon hade misslyckats med 1651. Det som återstod var nu 

att övertala riksrådet att ge sitt samtycke, vilket hon lyckades med så bra att hennes 

avgångsvederlag kom att gå till historien som det mest generösa genom tiderna.
137

  

 

Weibull konstaterar dock följande angående Kristinas konvertering till katolicismen; Kristina 

hade redan under tidiga år funderat vida kring frågor angående religion och hennes beslut om 

att konvertera togs enbart av henne själv som ett resultat av flera års tankearbete. Intressant är 

att Kristina själv ansåg sin konvertering som en mycket ärofylld och heroisk handling. Denna 

åsikt delades dock inte av majoriteten i det svenska samhället, i synnerhet inte av de svenska 

kvinnorna, vilka smutskastade Kristina i stor utsträckning. Drottningen själv svarade på detta 

med förklaringen att, människor som själva är oförmögna att utföra en liknande handling inte 

heller är kapabla att beundra en sådan handling.
138

 Rodén konstaterar dock att sökandet efter 

filosofisk visdom kan ha varit ett inledningsskede i konverteringen till katolicismen. En 

person som kan anses som bidragande i Kristinas funderingar kring detta är den franske 

filosofen Rene Descartes. Kristina påverkades till en början till stor del av stoicismen, i sitt 

sökande efter etiska ideal och filosofiska sanningar. Stoicismens tankar kom dock inte att bli 

tillräckliga för Kristina i utformandet av sin livsfilosofi. Det var således här som Descartes 

tankar kom att spela en viktig roll. Hon tyckte sig, i Descartes lära, ha funnit en filosofi som 

överensstämde med hennes egna tankar kring förnuft kontra natur. Andra historiker har även 
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menat att det diplomatiska sändebudet Pierre Chanut, som företrädare för den katolska tron, 

var en bidragande orsak till att Kristina fann tycke för denna lära.
139

    

 

Rodén visar på att Kristina intresserade sig mycket för katolicismens förespråkande av ett 

celibatärt liv, vilket i hennes fall skulle innebära att hon kunde avstå från att ingå äktenskap 

utan att detta skulle bli problematiskt.
140

 Drottningen tilltalades även av den katolska lärans 

förespråkande av den hierarkiska ordningen. Detta var något som Kristina stod bakom, då hon 

menade att den furstestyrda staten var ett resultat av Guds vilja. Katolska kyrkans jordiska 

gestaltning som en valmonarki där härskaren, under sin livstid, definierades med en nästintill 

absolut makt var något som Kristina respekterade. Hennes kyrkliga och politiska ideal smälte 

således samman i en perfekt förening.
141

 Vidare kan även hennes val att konvertera kopplas 

till hennes starka kvinnoförakt då katolicismen förespråkade ett starkt kyskhetsideal i kontrast 

till protestantismen, som istället lovprisade äktenskapet mycket högt. Enligt Rodén 

attraherades därmed Kristinas med största möjliga sannolikhet av katolicismens tankar kring 

celibat.
142

 

 

Då Kristina avträdde från tronen klädde hon aldrig av sig sin kungavärdighet, eftersom hon 

ansåg att en regents rättigheter, frihet och självständighet var av naturen given.
143

 Efter att ha 

lämnat Sverige hade hon en förhoppning om att, som mäklare i kriget mellan Frankrike och 

Spanien, förvandlas till Kristina den stora, då hon vid den tiden såg sig som drottningen utan 

land.
144

 

 

4.5 Notering till Kristinas många framställningar   

För att få en klarhet i Kristinas skilda framställningar ges här några kortare förklaringar till 

hur det kommer sig att en kvinna har framställts med flera personligheter.  

 

Rodén menar att Kristina, av sina levnadstecknare, många gånger framställts med två helt 

skiljda personligheter. Under Kristinas regeringstid i Sverige framställdes hon som en 

”Nordens Minerva”, med sitt skickliga bemästrande av politik och sitt vida 

uppmärksammande av omvärlden. Kristinas skildring byter sedan tvärt fokus då hon anländer 
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till Rom och därefter skildras med drag som bitter, gammal och rent av misslyckad.
145

 Även 

Englund har uppmärksammat Kristinas många gånger tvetydiga personlighet som skildras i 

hennes maximer, då hon lämnade efter sig flera ark av rättelser och komplement.
146

 Att 

Kristina har skildrats på så skilda sätt menar Aurelius kan klargöras genom tre 

orsaksförhållanden. Det första syftar till att Kristina är en mycket väldokumenterad person i 

Sverige. Det förekommer därmed ett brett utbud av historiskt material angående Sveriges 

drottning. Den andra orsaken till Kristinas många och komplicerade framställningar är den att 

forskares perspektiv och frågor varierar avsevärt och då materialet angående Kristina är 

mycket omfattande, finns det något för varje forskare att utröna ur detta. Slutligen menar 

Aurelius att den sista orsaken är av ett mer väsentligt slag och en orsak som alla historiker 

stöter på i personskildringar, att i efterhand förstå och återskapa en persons innersta tankar 

och personlighet kan vara nog så svårt, i princip omöjligt, även med ett omfattande 

källmaterial.
147

     

 

 

5. ANALYS 

Denna del kommer innehålla en diskussion kring det som framkommit genom detta studium 

av drottning Kristina ur Hirdmans genusteori med mannen som norm. Det är därför nu på sin 

plats att ännu en gång lyfta fram de frågeställningar som legat till grund för denna studie och 

som introducerades i uppsatsens inledande kapitel: Hur kommer Hirdmans genusteori om 

mannen som norm tydligast till uttryck under Kristinas liv och verkan i Sverige? Hur 

framställs Kristinas inställning till den manliga normen i tidigare forskning; återkommer 

någon faktor, oftare än andra, som kan ha bidragit till hennes synsätt? Kan i tidigare forskning 

utrönas att Kristina av Sverige på något sätt brutit mot denna mansdominerande norm? 

 

5.1 Mannen som norm  

1668 skrev Kristina ett brev till det påveliga nuntien i Polen, även då detta brev skrevs utanför 

den berörda tidspunkten för min studie så tycker jag mig kunna se Kristinas tydliga manliga 

självbild i detta. En del av brevet lyder: ”Slutligen – om man ger sig mödan att undersöka 

hela mitt livs förlopp, mitt humör och mitt temperament, så tror jag att man skulle kunna gå 
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med på att inte ta minsta hänsyn till mitt kön.”
148

 Med dessa ord blir det klart att Kristina 

accepterade den manliga normen i samhället med den motiveringen att hon såg sig själv 

besitta en själ av manlig karaktär. Möjligen är det inte endast historikernas mycket skilda 

beskrivningar av Sveriges drottning som bidragit till hennes tvetydiga och skiftande 

personlighet; till synes var Kristina, på samma sätt som andra individer, en mycket 

komplicerad person som genom sitt liv förändrades till följd av de erfarenheter hon 

förvärvade.  

 

5.1.1 Manliga förebilder och uppväxten 

Det blir klart genom bakgrundskapitlet och även i den första delen av studien hur viktigt det 

egentligen var för kvinnor, och framförallt för drottningar, att föda fram friska manliga 

arvingar. Vidare visar denna strävan efter söner tydligt på den norm som var den rådande i 

samhället under stormaktstiden i Sverige, och för den delen även i andra delar av Europa. 

Med detta i åtanke blir Kristinas understrykande av sina manliga drag vid födelsen föga 

förvånande. Hon visar genom detta att hon inte är kvinna rakt igenom utan även har manliga 

drag, vilket hon för övrig kom att betona genom hela sin tid i Sverige. Speciellt tydligt blir 

detta genom Englunds beskrivning om att Kristina kan tänkas ha genom gått ett mentalt 

könsbyte på sig själv.    

 

Det kan därmed konstateras att de starka förebilderna Gustav II Adolf och Alexander den 

store mycket troligt bidrog till Kristinas åsikter och ställningstaganden kring den manliga 

normen. Kristinas bild, som säkerligen delades av många män i riksrådet, av fadern som 

hjälten som modigt slogs för sitt land och modern som en vek och instabil kvinna har 

onekligen, som även Englund påpekar, bidragit till Kristinas syn på män och kvinnor i 

allmänhet. Intressant är även Kristinas dyrkan av Alexander den store, ännu en mäktig man 

som drottningen såg upp till redan som liten.  

 

Som ovannämnt var Kristinas samtid starkt präglad av den absolutism som gjorde sig gällande 

under 1600-talet, och de furstespeglar som cirkulerade påverkade därmed fursteidealens 

utformande, vilka i sin tur eftersträvades av monarker i Europa. Det är därför föga förvånade 

att Kristina kom att påverkas av och även anamma dessa till stor del i sin personlighet och i 

sin roll som regent. Det är inte heller speciellt förvånande att Kristina fick en manlig skolning 
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med tanke på att den manliga härskarmodellen var den enda förekommande under hennes tid. 

Intressant att notera är det faktum att nästintill alla forskare som använts i min studie har 

diskuterat Kristinas manliga uppfostran och skolning och konstaterat att denna har påverkat 

resten av drottningens liv på skilda sätt. Exempelvis så som Englund konstaterar är det föga 

förvånande att Kristinas uppfostran har bidragit till hennes syn på män och kvinnor.  

 

En intressant iakttagelse är Kristinas passiva roll under riksrådets möten de första åren av 

hennes regeringstid. Detta kan ses som ett ypperligt tillfälle för observation och förvärv av 

erfarenhet. Intressant är dock att sätta denna passiva roll i en genuskontext. Det visar sig i 

detta sammanhang att Kristina med sitt sätt att sitta tyst och lyssna på männens rådslag var 

exakt de dygder som förväntades av en god och dygdig kvinna. Det skulle kunna tolkas som 

att hon under sina två första regeringsår hölls tillbaka av tanken på sitt svagare kön, men att 

hon därefter träder fram och tar sin plats som den rättmätiga regenten av Sverige. Man skulle 

kunna säga att hon satte den hierarkiska genusordningen ur spel.  

 

Hur som helst, visade Kristina ständigt prov på sin ställning som en kompetent och 

intellektuell drottning trots sitt, enligt henne och hennes samtid, svaga kön. Detta visade sig 

tydligt inom politiken. Ett annat tecken på detta kan ses i hennes sätt att ofta tala nedlåtande 

gentemot kvinnor, och framförallt mot kvinnliga regenter. Genom att visa på sitt kvinnoförakt 

kände hon sig säkerligen samtidigt ytterst angelägen att betona sin kompetens och därmed 

avvikelse från andra kvinnor.   

 

5.1.2 Kristinas manliga attribut  

Intressant är även Fogelberg Rotas diskussion kring Kristinas val att framställs med manliga 

attribut eller egenskaper. Detta kan tolkas som hennes försök att hävda sig själv i en 

mansdominerad värld och på en vanligtvis manlig maktposition. Vidare är det av vikt att 

koppla Österbergs tankar kring Kristinas betonande av sina manliga drag, då hon menar att 

detta gav Kristina den handlingsfrihet och självständighet hon strävade efter. Med mannen 

som norm i åtanke är det även intressant att återigen lyfta fram Englunds intressanta tanke om 

Kristinas mentala könbyte. Det ter sig mycket troligt att Kristina utförde denna själsliga 

handling för att klara av de betungande krav och förväntningar som lades på henne som 

kvinnlig monark. Hon hade således mycket att leva upp till för att få den acceptans och 

respekt som hennes fader Gustav II Adolf tidigare åtnjutit. Genom hennes manliga agerande 

bröt hon normen för det som ansågs som normalt för en kvinna.   
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I ljuset av Hirdmans genusteori kan Kristinas omfamnande och anammande av manliga 

egenskaper ses som en metod att klättra inom den samhälleliga hierarkin. Hon lämnar 

kvinnornas värld bakom sig för att träda in i makten och politikens mansdominerade värld, 

detta blir således ett tillvägagångssätt för Kristina att skaffa sig respekt ifrån sina undersåtar 

som deras regent. 

 

5.1.3 Kvinnan som ville vara man 

Att döma av studiens undersökning kan det konstateras att Kristina, liksom andra drottningar 

genom historien, bröt den manliga normen just genom att vara kvinna på den 

mansdominerade maktpositionen som monark. Detta speciellt med tanke på att det politiska 

området vanligen begränsades åt männen. Förutom denna tydliga avvikelse, accepterade och 

även till stor del uppmuntrade Kristina denna norm. Hur detta kommer till uttryck kan tydligt 

ses i det starka kvinnoförakt hon hyste. Enligt Englund skall Kristina själv ha yttrat att hon 

genom livet kom att utveckla ”»en oövervinnelig avsky och motvilja för allt som kvinnor gör 

och säger«”
149

 för att sedan komma fram till slutsatsen att ”»kvinnor aldrig bör regera«”
150

. 

En slutsats som den ”manliga” Kristina inte ansåg omfatta henne som monark, senare i hennes 

liv kom hon dock att revidera denna uppfattning och inkludera sig själv till de odugliga 

kvinnliga regenterna.   

 

Som tidigare berörts ville Kristina framställa sig själv som mentalt och själsligt manlig för att 

kunna visa på sin duglighet som regent. Minns Axel Oxenstiernas ord ” det vete Gud, hur kärt 

det är mig att se, att Hennes Majestät icke är som en kvinnsperson, utan behjärtad och av ett 

gott förstånd.”
151

 Det verkar dock som att detta mentala könsbyte inte bara varit ett spel för 

gallerierna. Om man tar Kristinas starka kvinnoförakt i beaktande får man känslan av att hon 

verkligen genomförde detta könsbyte, i Kristinas ögon var kvinnan verkligen svagare och 

underordnad mannen, vilket passar in i Hirdmans hierarkiska logik i genussystemet. Kristina 

brottades således med att biologiskt vara kvinna samtidigt som hon i den sociala och andliga 

kontexten var man. Man kan se lösningen på Kristinas inre genuskamp i hennes 

tacksägelsebrev till Gud, som för övrigt återfinns på sida 32 i undersökningen. Hon gläds över 

att vara speciellt utvald av Gud då hon välsignats med ett manligt psyke men i sin nästintill 

kvinnliga kropp undsluppit de typiska manliga lasterna.  
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5.1.4 Äktenskapet – den automatiska underkastelsen 

I det sovrum i Palazzo Riario där Kristina kom att avsluta sina dagar innan hon avled den 19 

april 1689 hänger ett minnesmärke med en vers skriven av Torquato Tasso vilken Rodén 

översätter: ”… Jag föddes och levde fri och skall dö frigjord.”
152

 Även om denna studie inte 

syftat till att behandla händelser och dylikt under Kristinas tid i Rom är det ändock intressant 

att studera denna textrad då den tyder på drottningens förhållningssätt gentemot livet. Rodén 

menar att denna visar på Kristinas självständighet som kvinna, då hon vägrade att inordna sig, 

redan tidigt i livet, i olika sociala sammanhang som av hennes samtid sågs som självklara, 

som tydligt framgår i hennes starka äktenskapsvägran.
153

  

 

I diskussionen kring Kristinas äktenskapsvägran är det även intressant att först lyfta fram 

några av hennes stora förälskelser genom livet. Som det har konstaterats av Borgström avstod 

Kristina från att ingå i ett djupare kärleksfullt förhållande med män och med kvinnor. Det är 

därmed av vikt att återuppta diskussion kring Kristinas relation till adelsdamen Ebba Sparre. 

Som kan konstateras av undersöknings- och analysdelen så hyste Kristina ett starkt 

kvinnoförakt mot i stort sett alla kvinnor, med undantag från de riktigt vackra så som fröken 

Sparre. Även om Kristinas förälskelse till den prästvigda kardinalen Decio Azzolino hör till 

hennes tid i Rom är det ändock oundvikligt att bortse från honom i en diskussion kring 

Kristinas äktenskapsvägran, eftersom han, i likhet med Ebba Sparre, kan ses som en omöjlig 

förälskelse. Man kan inte låta bli att slås av tanken att Kristina valde att förälska sig i dessa 

personen då hon innerst inne visste att det aldrig skulle kunna utvecklas till äktenskap. En 

djupare kärleksrelation med Ebba Sparre skulle aldrig ha accepterats av hennes samtid liksom 

hennes kärlek till kardinal Azzolino aldrig kunde leda till ett äktenskap då han var prästvigd.  

Intressant i detta sammanhang är att hennes äktenskapsvägran enligt både Rodén och Englund 

skulle kunna visa på hennes rädsla för att ge upp sin självständighet till förmån för en man, 

som därmed skulle blivit till kung och på så sätt kunna styra över både Kristina och det 

svenska riket. Rodén och Englunds tankar blir än stärkta i ljuset av Hirdmans teori om 

mannen som norm. Den automatiska underkastelsen som det innebar för en kvinna att ingå 

äktenskap var något Kristina ville undvika till varje pris.   

 

Slutligen är det av vikt att belysa Kristinas hyllande av den katolska lärans prisande av ett liv i 

celibat; medan protestantismen i sin tur förespråkade äktenskap. Kanske kan det ha varit så att 
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hon drogs mer till den katolska läran just i detta avseende för att slippa lämna över sin makt 

till förmån för en man. Det var kanske därför hon insåg att hon skulle bli tvungen att avgå från 

den svenska tronen, då det skulle varit otänkbart med en katolsk monark i det protestantiska 

Sverige.   

 

5.2 Avslutande reflektioner kring genus i Kristinas skilda framställningar 

Intressant är att koppla Rodéns och Aurelius iakttagelser, som påvisats i undersökningens 

sista del, kring Kristinas många olika sätt att framställas på och applicera denna tanke på de 

forskare som varit av vikt för min studie. Detta för att se om Kristina farmställts som en, för 

sin tid, typisk kvinna med alla de egenskaper som föll på hennes lott, eller om de valt att 

skildra henne som en stark historisk personlighet. Det är även intressant att se i vilken grad 

dessa har valt att diskutera Kristina i relation till genus och då framförallt i förhållande till den 

manliga normen. Innan en kortare diskussion kring de författare som varit relevanta för min 

studie ges kan det dock konstateras att alla de Kristina-forskare som jag använt mig av i denna 

studie har på ett eller annat sätt berört genus.  

 

Englunds och Rodéns studier är de som är tydligast moderna i sina skildringar av Kristina. De 

båda historikernas sätt att belysa drottningen ur flera olika perspektiv bidrar till en väl 

genomstuderad forskning. Den av författarna som i störst utsträckning uppmärksammar genus 

och Kristinas förhållningssätt gentemot kvinnor och män är ändock Englund, hans korta 

biografi Silvermasken har därmed bidragit med mycket intressanta genusobservationer. Det 

mest intressanta, och som även varit av stor vikt för min studie, är hans uppmärksammande av 

Kristinas mentala könsbyte. Detta är något som i uppsatsens undersökningsdel visar sig vara 

sannolikt. Möjligen var detta ”könsbyte” Kristinas tillvägagångssätt för att hävda sig som 

kvinna i en värld där mannen var norm. Vidare belyser Rodén Kristinas manliga uppfostran 

och påpekar att denna var den enda förekommande varianten för regenter under Kristinas tid, 

och det visar sig därmed att hennes uppfostran säkerligen bidrog till hennes förhållningssätt 

gentemot kvinnor och män.   

   

I Aurelius studium angående Kristina ligger fokus många gånger på olika genusaspekter, där 

belysandet av Kristinas eget understrykande i sina skrifter av sin kyskhet är ett frekvent 

förekommande tema. Aurelius menar att den av Kristina framhållna kyskheten skulle visa på 

hennes duglighet som monark, trots att hon var kvinna. Detta ska ses i kontexten med att 

kvinnors sexualitet såg som ohämmad och okontrollerbar. Vidare menar Österberg, som även 
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hon berör genus i sin undersökning, att Kristina var väl medveten om sin samtids 

könsideologier och valde att betona sin manlighet för att skapa den rörelsefrihet hon behövde, 

men som annars inte gavs kvinnor. Även om Fogelberg Rotas huvudsyfte med sin avhandling 

inte har varit att studera genus så berör han liksom de andra forskarna genus till viss del. Han 

visar speciellt på två intressanta iakttagelser ur genussynpunkt. Först menar han att Kristina 

understryker sina manliga egenskaper för att hävda sin maktställning, vilket låter mycket 

rimligt i en värld där mannen var norm. Sedan påpekar han, i likhet med Englund, att Kristina 

såg sig själv besitta en själ av manlig karaktär, vilket blir extra tydligt i det tackbrev hon 

skriver till Gud. Fogelberg Rotas framställning av Kristina är lik den som ges av Englund och 

Rodén och det är intressant att se hur dessa tre forskare har lyckats bidra med en i huvudsak 

samstämmig bild av en Kristina som i tidigare forskning skildrats som flera Kristinor.  

 

Weibulls och Stolpes äldre skildringar av Kristina är även dessa intressanta, även om genus 

och mannen som norm inte är lika uttalat i deras forskning som i modernare sådan. Faktorer i 

deras undersökningar som ändock kan härledas till denna norm går att finna i exempelvis, 

deras uppmärksammande av Kristinas kvinnoförakt och äktenskapsvägran. Dessa faktorer 

utvecklas dock inte vidare i samma grad som i exempelvis Englunds framställningar där även 

flera exempel från Kristinas liv ges. Weibulls bild av Kristina kan många gånger upplevas 

som något förskönande med flera bortförklaringar eller förenklingar av Kristinas mycket 

komplicerade agerande. I kontrats till detta förmedlar istället Stolpe många gånger en negativ 

bild av Kristina där hon ibland rent av kan uppfattas som mentalt sjuk. Båda deras studier blir 

således ganska vinklade och Aurelius uppmärksammande kring svårigheterna med Kristinas 

många skildringar, som klargjordes i undersökningsdelens sista stycke, blir tydlig.    

  

Avslutningsvis kan nämnas de forskare som inte använts i lika stor utsträckning i studien, men 

som ändock har bidragit med mycket viktiga komplement till denna. Åslund bidrar med en 

intressant och en något modernare bild av Kristinas utbildning. Även om genus inte framgår 

övertydligt, vilket heller inte är Åslunds syfte med studien, kan ändock flera tecken på 

Kristinas inställning till den manliga normen utrönas. Även Ohlander och Strömberg har visat 

på flera mindre faktorer som haft betydelse för Kristinas bemötande av mannen som norm. 

Sist kan även konstateras att Borgström bidragit med flera genusaspekter så som Kristinas 

starka dragning till Alexander den store och drottningens understrykande av sin oduglighet för 

kvinnliga sysslor.    
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Som tidigare uppmärksammats, i tidigare forskning om Kristina, var hon en mycket 

komplicerad person. I addition till detta skulle jag vilja tillägga att hon även i viss mån var 

något hemlighetsfull i sitt agerande. Detta kan ses i hennes starka ställningstaganden gentemot 

exempelvis, kvinnor, män eller äktenskapet, där det många gånger kan vara svårt att finna den 

faktiska logiken i hennes åsikter då dessa kan variera från gång till gång. Även i sitt val att 

konvertera till katolicismen är Kristina hemlighetsfull då hon inte efterlämnat sig några källor 

som konkret förklarar hennes val, även om flera teorier kring detta har framhållits av olika 

forskare genom åren. Hur som helst framgår i alla fall en sak tydligare än andra; Kristina 

betonade sin manlighet på flera olika sätt i syfte att hävda sig som kvinnlig regent.     

 

 

6. SAMMANFATTNING 

För att sammanfatta det hela så är drottning Kristina av Sverige en väl genomforskad historisk 

personlighet. Därför har huvudsyftet med denna studie varit att undersöka hur Hirdmans teori 

om mannen som norm har kommit till uttryck för drottning Kristina under hennes liv och 

verkan i Sverige. För att nå en slutsats har därför tidigare forskning rörande områden som 

Kristina uppfostran och utbildning, förebilder som hennes fader och Alexander den store, det 

politiska maktutövandet samt drottningens uppfattningar angående manligt och kvinnligt 

studerats och analyserats. I stort sett alla forskare som använts i min studie har därmed på ett 

eller annat sätt berört genus.  

 

Det kan därmed konstateras att det i undersökningen visar sig tydligt att Kristina bröt mot 

normen genom att vara kvinnlig regent på en annars mycket mansdominerad maktposition. 

Det blir tydigt att faktorer som hennes manliga uppfostran och skolning med stor sannolikhet 

bidrog till hennes accepterande av den manliga normen i samhället. Vidare står det klart att 

Kristina inte bara godkände denna norm utan att hon till och med uppmuntrade denna i stor 

utsträckning, genom exempelvis sitt nedlåtande förhållningssätt gentemot, i stort sätt alla, 

kvinnor. Kristina ansåg sig själv besitta en själ av manlig karaktär och såg sig därför inte 

inneha samma medfödda svaghetstecken som hon menade att andra kvinnor besatt. Det har 

visat sig att Kristina flera gånger ville betona sina manliga egenskaper och att hon enligt 

Englund genomgick en form av mentalt könsbyte. Kanske var detta ett resultat av hennes sätt 

att förmå sig att regera i en värld där mannen var rådande norm och därmed fick 

representerade den normala människan i samhället. I applicerandet av Hirdmans teori om 

mannen som norm på Kristinas liv i Sverige ser man en kvinna som bryter mot de 
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samhälleliga normreglerna. Det kanske mest anmärkningsvärda och paradoxala i detta är dock 

att samtidigt som Kristina bryter mot den manliga normen omfamnar hon och upprätthåller 

den, hon blir sannerligen en man i en kvinnas kropp.    

 

Denna mycket fascinerande och oförutsägbara drottningen av Sverige kan, men hjälp av 

Rodén, slutligen sammanfattas med orden: ”… en historisk gestalt lika storslagen som den tid 

i vilken hon levde och verkade.”
154
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