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1.INLEDNING
1.1 Introduktion
Kvinnors osynlighet i historien beror på en brist på tillgängliga dokument som beskriver
kvinnans liv, vilket område som undersöks och vad man är villig att se enligt Ulla Manns och
Denise Malmberg.1 Kvinnors betydelse och insatser i historien har inte beaktats. Författarna
skriver att teorier om genus för historisk forskning inte utvecklades förrän på 1980-talet och
först då började kvinnan synliggöras.2 Catharina Ingelman-Sundberg instämmer och skriver att
”de arkeologer som i framtiden gräver fram videorullar och äventyrsfilmer från våra dagar, lär
väl knappast tro att kvinnorna tillfört så mycket i vårt samhälle heller”.3 Kvinnan är inte helt
osynlig i historien men är bevisligen marginaliserad i jämförelse med mannen.

Darlene M. Juschka hävdar att religion troligen har varit en metod för att säkerhetsställa
kvinnans underordning i en mängd olika sociala och kulturella avseenden där patriarkala
strukturer förstärkts genom bristen av kvinnor i materialet historiskt sett.4 Gro Steinsland
skriver att begränsningen i ledarskap utövat av kvinnor inte automatiskt gällde för den
fornnordiska religiösa sfären vilket kom att förändras tillsammans med världsbilden,
människosynen, kulten, moralen, samhällsklasserna och könsrollerna när kristendomen kom att
prägla samhället. Även gudstron blev förändrad då nordborna troligtvis inte uppfattade gudstro
och riter som ett avgränsat fenomen i kulturen då de saknade ett eget ord för religion och istället
talade om ”sed”.5 Steinsland förklarar inte begreppet ytterligare men Nationalencyklopedin
definierar begreppet ”sed” som vana eller tradition.6 Gundula Adolfsson och Inga Lundström
är eniga med Steinsland då de också skriver att kvinnans position och roll i religionen
förändrades i och med religionsskiftet.7

1

Ulla Manns & Denise Malmberg, ”Genushistoria”, Nationalencyklopedin,
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genushistoria (hämtad 2017-0316).
2
Ibid.
3
Catharina Ingelman-Sundberg. Boken om vikingarna. 2. Uppl. Stockholm: Prisma, 1998, 202.
4
Darlene M. Juschka. Gender. I John Hinnells. The Routledge companion to the study of religion. 2. Uppl.
London; New York: Routledge, 2005, 235–236.
5
Gro Steinsland. Fornnordisk religion. Stockholm: Natur och Kultur, 2007, 310, 466.
6
”Sed”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sed
(hämtad 2017-05-17).
7
Gundula Adolfsson & Inga Lundström. Den starka kvinnan – från völva till häxa. Borås: Centraltryckeriet, 1993,
20–21.

1

Den valda litteraturen för denna studie är dock inte eniga om hur kvinnans position och roll i
religionen förändrades från fornnordisk religion till kristendom. Anne-Sofie Gräslund skriver
att de fornnordiska kvinnorna intresserade sig för kristendomen i ett tidigt skede.8 Adolfsson
och Lundström påstår att kristendomen fick negativa konsekvenser för kvinnans ställning i
samhället i och med övergångsskedet och att förändringarna som följde den nya läran troligen
även berövade kvinnans ställning.9 Aron Andersson påstår att de bestående resultaten av
religionsskiftet kom kvinnorna tillgodo.10 Litteraturens motsatser i förhållande till varandra
väcker funderingen hur vald litteratur faktiskt framställer kvinnans position och roll i
fornnordisk religion i jämförelse med kristendomen.

Hur kvinnans roll och position såg ut före och efter religionsskiftet utifrån vald litteratur ur ett
genusperspektiv kommer därför att ligga till grund för denna studie. Det intresserar mig
eftersom genus är föränderligt och jag har ambitioner att påverka denna förändring, om så bara
en liten del, i mitt skrivande genom själva synliggörandet av den fornnordiska kvinnans position
och roll och de förändringar som skedde med kristendomen enligt vald litteratur.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att jämföra kvinnans position och roll i fornnordisk religion med
kvinnans position och roll efter att religionsskiftet i Sverige ägt rum utifrån den valda
litteraturens framställningar. Sättet de olika tidsperioderna förhåller sig till varandra kastar ljus
över förändringarna som skedde gällande kvinnans position och roll i den fornnordiska
religionen i jämförelse med kristendomen under denna tid. Eftersom kvinnan i hög grad är
osynlig i historien är själva synliggörandet en viktig strävan i arbetet. Utifrån detta syfte ställer
jag följande frågeställningar:


Vad säger den utvalda litteraturen om kvinnans position och roll i fornnordisk religion
före och efter Sveriges kristnande?



Vilka slutsatser kan dras av den utvalda litteraturens framställning av kvinnans
förändrade position och roll i och med religionsskiftet ur ett genusperspektiv?
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1.3 Metod
1.3.1 Genomförande
Arbetet utgår från en vetenskaplig litteraturstudie. Christina Forsberg och Yvonne Wengström
skriver att syftet med en litteraturstudie är att beskriva kunskapsläget inom ett visst område där
valda böcker beskrivs och diskuteras. En litteraturstudie genomförs genom att identifiera
relevanta forskningsstudier inom området och att utgå från en klar och tydlig frågeställning är
väsentligt.11 Dessa anvisningar har jag följt i min studie där jag beskrivit och diskuterat
innehållet från böckerna. Jag har valt ut studier som är intressanta för mitt valda ämne utifrån
tydliga frågeställningar vars utformning och innehåll lämpar sig väl för den valda metoden.

Det har varit ett självklart val för mig att tillämpa ett genusperspektiv under detta arbete då jag
ofta stött på kvinnans osynlighet inom vissa områden i vetenskaplig forskning. Det sistnämnda
bekräftar Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson stämmer överens med den tidigare forskning
som utförts.12

Göran Ahrne och Peter Svensson skriver att det finns flera skäl att studera texter då texter
påverkar samhället. Texter formar samhället samt människors föreställningar och värderingar
om hur ett samhälle bör vara. De påverkar även relationen mellan människor. Att studera texter
är ett ypperligt verktyg att använda för att undersöka föreställningar om grupper som
upprätthåller människors identiteter och författarna menar att de kan vara uttryck för rådande
föreställningar och relationer i ett samhälle.13 Detta är själva syftet med min studie och lämpar
sig därför väl som vald metod.

1.3.2 Avgränsningar
Jag kommer inte att beröra mannens religiösa roll inom samhället och kulturen eftersom att det
finns för mycket forskningsmaterial att gå igenom kring området. Jag ser svårigheter att urskilja
kvinnans roll i sammanhangen då hennes position inte behöver vara motsatt mannens i samtliga
avseenden. Juschka skriver att kodningen av män gjorde mannen priviligierad och stod för en
synonym till människa.14 Det behöver därför i detta religionshistoriska skede inte belysas i
11

Christina Forsberg & Yvonne Wengström. Att göra systematiska litteraturstudier. 2. Uppl. Stockholm: Natur
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Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson (red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur,
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14
Juschka, 2005, 229–230.
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samma utsträckning. Jag kommer dessutom inte beröra mannens roll eftersom min grundtanke
och bakgrund är att synliggöra kvinnan i historien och använda mig av ett genusperspektiv med
fokusering på kvinnan. Detta motiverar mig ytterligare eftersom det mesta materialet om
vikingar, fornnordiska människor och tidig kristendom i Sverige och Norden generaliseras i
den mesta litteraturen som enbart män.

Det ska även tilläggas att avgränsningen i tid är problematisk. Denna problematik grundas i att
religionsskiftet ägde rum under olika tidsperioder och under olika lång tid, i olika delar av
Norden och Sverige. Adolfsson och Lundström skriver att kult och liv, religion och ekonomi
var svåra att skiljas åt under denna tid.15 Därför behöver inte begreppen definieras eller skiljas
åt då de går hand i hand trots att religionen är utgångspunkt för studien.

Eftersom Sverige inte fanns som land under 800-talet har jag utgått från den fornnordiska
religionen i Norden medan tanken angående kristendomen utgår från Sverige under senare tid.
I brist på material samt tid och uppsatsens storlek har jag inte haft möjlighet att studera mer
exakta geografiska områden med mer precisa tidsintervaller vilket kan vara en orsak till
motsägelser materialet emellan.

Min studies originalitet är det religionsvetenskapliga genusperspektivet kring kvinnans position
och roll i en komparativ studie tidsperioderna emellan utifrån vald litteratur.

1.3.3 Material
Studien utgår från att undersöka kvinnans position och roll i beskrivningar av religionen före
och efter Sveriges kristnande utifrån vald litteratur. Källorna i resultatet innehåller forskning
om kvinnans roll och position i den fornnordiska religionen innan religionsskiftet ägde rum,
källor som beskriver hennes position och roll under religionsskiftet samt presentation av
kvinnans position och roll när kristendomen kommit att bli den allmänna religionen. Det går
inte att ta reda på exakt hur kvinnans position och roll verkligen såg ut under denna tid vilket
studien inte heller kommer försöka göra. Studien utgår från vad de valda böckerna säger och
deras framställningar.

15
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4

De fackgranskade böckerna Gro Steinslands Fornnordisk religion (2007) och Britt-Marie
Näsströms Fornskandinavisk religion (2002) är båda författade av professorer i
religionshistoria och blev därför primära föremål från urvalet av litteratur för fornnordisk
religion i denna studie. Detta för att Steinsland behandlar könsroller inom den fornnordiska
religionen före religionsskiftet vilket Näsström likaledes framställer i sin bok. Det primära
materialet har kompletterats av Adolfsson och Lundströms bok Den starka kvinnan: från völva
till häxa distribuerad av Statens historiska museum som ett sekundärt föremål för området.
Adolfsson och Lundström utgår från museiarkeologi och berör även Sveriges historia. Ovan
presenterade böcker innehåller dessutom skildringar av kvinnans förändrade position och roll i
och med religionsskiftet vilket lämpar sig väl för studiens frågeställningar. Utöver detta
material gällande fornnordisk religion har jag använt mig av Coleman och Løkkas bok Kvinner
i vikingtid (2014). Detta för att undersöka senare forskning som problematiserar den stereotypa
framställningen av den fornnordiska kvinnan. Boken om vikingarna (1998) skriven av
marinarkeologen Catharina Ingelman-Sundbergs har jag använt som kompletterande litteratur
innehållande starka kvinnliga personligheter för att få historien levande som författaren
beskriver bokens syfte. Både Ingelman-Sundbergs och Coleman och Løkkas böcker är
fackgranskade.

Det primära föremålet för urvalet av litteratur gällande kvinnans position och roll när
kristendomen präglade samhället är Sveriges kyrkohistoria: Missionstid och tidig medeltid
(1998) av Bertil Nilsson (red.) som är professor i kristendomens historia. Detta för att väga in
kyrkohistoriska studier som beskriver kristnandeprocessen inifrån och de första kända kristna
kvinnorna i Sverige. Syftet med boken är att synliggöra en viktig del av det svenska kulturarvet
och kapitelförfattarna tillhör expertisen inom svensk kyrkohistorisk forskning enligt bokens
förord. Det sekundära föremålet för området är redaktören Lena Thålin-Bergmans O forna
tiders kvinnor (1975) i samarbete med Statens historiska museum för att undersöka kvinnans
position och roll under tiden kristendomen präglade samhället. Bokens syfte är att berätta om
kvinnor och kvinnoideal i vårt eget äldre samhälle och materialet är utvalt med sträng
vetenskaplighet. Kapitelförfattarna är forskare och en del av dem är välkända vetenskapsmän
enligt bokens förord. Bokens innehåll är av gedigen kvalitet men kan dock klassas som
populärvetenskap och därför förhåller jag mig till boken som sekundärt föremål för studiens
område rörande kvinnan i tidig kristendom.

5

1.3.4 Källkritik
Utifrån att Gamla testamentets kvinnosyn präglat signalsystemen som format språk, konst och
genus som Juschka påstår16 stärks relevansen för ett genusperspektiv i min studie. Detta visar i
sin tur att religionen troligtvis hade en avgörande roll för kvinnans förändrade position och roll
i samhället trots att andra faktorer spelade in, men eftersom de inte påverkade i lika stor
utsträckning är det ett naturligt val att skriva om religionen som huvudfaktor.

Angående Erik Rödes saga som anses vara fornnordisk litteratur behöver närhetskriteriet inom
källkritik tas i beaktande. Detta eftersom Steinsland skriver att berättelsen utspelar sig kring år
1000 men nedtecknades inte förrän kring år 1200. Dessutom finns två varianter av sagorna som
båda är nedskrivna långt efter de händelser som skildras enligt författaren.17 Britt-Marie
Näsström skriver att de flesta skriftliga källorna till fornnordisk religion tillkommit minst 200
år efter att religionsskiftet ägt rum på de flesta platser. Författarna var kristna, uppvuxna och
skolade i kristen tradition vilket förmodligen färgar deras beskrivningar. Det fanns dock ett
antikvariskt intresse av att skildra dessa historier för att man skulle kunna förstå den äldre
poesin menar Näsström.18

Jag valde att inte själv utgå från primärkällorna i första hand på grund av språkförståelsen att
lätt missa eller misstolka användbar information till frågeställningarna. Att läsa slutsatser och
sammanställningar från vald litteratur hjälpte mig att sortera materialet och underlättade att
finna kvinnan i historien. Samtidigt behöver primärkällornas attityder beaktas i form av
tendenskriteriet. Jag behöver även ta hänsyn till författarnas förhållning till källmaterialet.

En vidare utvärdering av Adolfsson och Lundströms bok behövs i detta avsnitt eftersom
litteraturen driver tesen att kristendomen berövade kvinnan hennes suveränitet på det religiösa,
socio-ekonomiska och sexuella området enligt bokens sammanfattning. Trots att deras arbete
sägs vara en syntes av arkeologiskt, historiskt, religionsvetenskapligt, litterärt och
språkvetenskapligt material19 tycks författarna vara selektiva i urvalet av material som styrker
deras tes. Denna tes bör tas i beaktande eftersom den inte speglar objektivitet men är i mitt
problemområde intressant eftersom mer objektivt material tyder på liknande resultat. Materialet
är inte heller fackgranskat men anses som en populärvetenskaplig publikation och en bra
16

Juschka, 2005, 234–235.
Steinsland, 2007, 346.
18
Britt-Marie Näsström. Fornskandinavisk religion: en grundbok. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2002, 12–13.
19
Adolfsson & Lundström, 1993, 31.
17
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orientering i ämnet. Jag tar dock i beaktande att källorna som Adolfsson och Lundström
använder sig av är skriven av bland annat Steinsland vilket innebär att författarna i sin tur har
utgått från sekundärkällor och kan ha tolkat dessa att anstå sin tes. Författarna refererar även
till en svensk översättning av primärkällan Tacitus Germania som Örjan Wikander skriver är
en etnologisk studie av de fria germanska folken från 98 e.Kr. I texten som ännu är bevarad
omnämns svearna för första gången i historien.20 Jag har valt min litteratur till en komparativ
litteraturstudie men källkritiken kan vara förklaringar till motsägelser materialet emellan.

1.4 Teoriperspektiv
I denna studie använder jag mig av ett genusperspektiv som teori, detta främst i framställningen
av resultatet och i diskussionen. Denna studies huvudfokusering ligger i att studera hur vald
litteratur framställer kvinnans position och roll i religionen före och efter religionsskiftet i
Norden och i Sverige samt hur kvinnan framställs ur ett genusperspektiv.

Juschka skriver att genus står utanför historien och är som begrepp grundat på könsroller som
är socialt och historiskt konstruerade. Att kategorisera och placera människor i grupper är inte
ovanligt eller onormalt och genus har även kategoriserats som en analys av ett sätt att förstå
mäns förtryck mot kvinnor. Att undersöka hur genus är kodat inom religioner kan enligt
författaren undersökas genom att belysa hur dessa koder påverkar kvinnor och män, då
kodningen reglerar och begränsar gruppen kvinnor21 (se även 3.2 diskussion). Detta visar
ytterligare en anledning att belysa området i min studie.

Språk, konst och berättelser inom religion används och har enligt Juschka använts som
signalsystem angående vad som uppfattas som manligt och kvinnligt och sträcker sig långt
tillbaka i tiden. Därför är kopplingen mellan genus och religion historiskt stark menar
författaren.22 Detta stärker synen på litteraturgranskningen i min studie om kvinnans roll och
position över tid i religionen.

20

Örjan Wikander, ”Tacitus”, Nationalencyklopedin,
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tacitus (hämtad 2017-06-05).
21
Juschka, 2005, 229–230.
22
Juschka, 2005, 234–235.
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Forskare har tagit en feministisk utgångspunkt och utgått från kvinnor som en förtryckt grupp.
Detta för att få en klarare och mindre förvrängd bild av verkligheten som Juschka påstår skapas
inuti patriarkatet som styrs av en mindre grupp män.23 Genusperspektivet kommer därför att
användas som teori genom att fokusera på kvinnan i historien och synliggöra henne utifrån vald
litteratur utifrån studiens första frågeställning. Studiens andra frågeställning utgår från vilka
slutsatser som kan dras av kvinnans framställning ur ett genusperspektiv.

1.5 Tidigare forskning
Jag har valt att placera tidigare forskning som gjorts på kvinnans position och roll inom
fornnordisk religion och tidig kristendom i resultatdelen. Anledningen till detta är att mitt syfte
är att synliggöra kvinnans position och roll inom de båda religionerna genom att undersöka
innehållet i vald litteratur.

Dagens kunskap om fornnordiska kvinnor bygger på historiska kvarlevor i form av arkeologiska
källor, medeltida lagar, runstenar, ett fåtal samtida skriftliga källor samt olika myter enligt
Ingelman-Sundberg. Författaren skriver att de gamla skriva källorna före 1200-talet som berör
kvinnor i fornnordisk religion mest handlar om valkyrior, sejdkvinnor, diser och nornor.24 Den
mesta forskning som gjorts utifrån ett genushistoriskt perspektiv centrerar sig i störst
utsträckning på kvinnans position i samhället och inte i lika hög utsträckning hennes position i
religionen. Men den kunskap och forskning som finns angående kvinnans roll i samhället är
inte oanvändbar inför detta arbete. Utifrån arkeologiska fynd kan exempelvis religiösa symboler
berätta om kvinnans position och roll inom religionen, likaså religiösa funktionärer i familjen
och andra auktoriteter i samhället kopplade till makt där religion föreligger i bakgrunden. Under
denna tid hade religionen en central plats i människornas liv. Därför kan jag beröra forskning
inom dessa områden då de till viss del berör mitt valda problemområde.

1.6 Disposition
Min studie inleds med en introduktion där jag ger en kort presentation av kvinnans osynlighet
i historien som beror på en brist på tillgängliga dokument som beskriver kvinnans liv, vilket
område som undersöks och vad man är villig att se. Även en presentation av könsroller inom
23
24

Juschka, 2005, 235–236.
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samhället och inom religionen i fornnorden och Sverige som den valda litteraturen är överens
om kom att förändras i och med religionsskiftet till kristendomen. Hur kvinnans position och
roll förändrades är den valda litteraturen dock inte ense om. Introduktionen mynnar därefter ut
i syfte och frågeställningar angående sättet de olika tidsperioderna förhåller sig till varandra
utifrån litteraturens framställning som kastar ljus över förändringarna som skedde gällande
kvinnans position och roll i den fornnordiska religionen i jämförelse med kristendomen.
Avsnittet presenterar även frågeställningen vilka slutsatser som kan dras av den valda
litteraturens framställning i och med religionsskiftet ur ett genusperspektiv. I nästa avsnitt
metod presenterar jag under rubriken genomförande valet av metod som är en litteraturstudie
vars syfte är att beskriva kunskapsläget inom ett visst område där valda böcker beskrivs och
diskuteras vilket lämpar sig väl för mina frågeställningar. Studiens avgränsningar beskriver att
kvinnan är i fokus eftersom att syftet är att synliggöra kvinnan i historien. Avgränsningarna i
tid är under religionsskiftet som ägde rum i Sverige kring sekelskiftet 1000 och studiens
originalitet är det religionsvetenskapliga perspektivet kring kvinnans position och roll i en
komparativ studie tidsperioderna emellan utifrån vald litteratur. Därefter behandlas vilket
material jag valt att använda som beskriver kvinnans position och roll inom den fornnordiska
religionen och även material som beskriver hennes position under tidig kristendom. Därefter
behandlar jag avsnittet källkritik där jag behandlar det faktum att de flesta skriftliga källorna till
fornnordisk religion tillkommit minst 200 år efter religionsskiftet och att författarna till dessa
var skolade i kristen tradition. Jag utvärderar även Adolfsson och Lundströms bok eftersom
författarna driver en tes som kan påverka deras objektivitet i urvalet av material för boken. Efter
metod-avsnittet så presenterar jag studiens teoriperspektiv där jag presenterar ett
genusperspektiv som vald teori för att studiens huvudfokusering ligger i att studera hur vald
litteratur framställer kvinnans position och roll. Kopplingen mellan genus och religion är
historiskt stark och båda frågeställningarna innehåller ett genusperspektiv vilket styrker valet
av teori för uppsatsen. Slutligen i metod-avsnittet behandlar jag tidigare forskning som
presenterar att den mesta forskning som gjorts utifrån ett genushistoriskt perspektiv centrerat
sig i störst utsträckning på kvinnans position och roll i samhället. Den är dock inte är
oanvändbar i detta arbete som behandlar religionen eftersom religion under denna tid hade en
central plats i människornas liv.

Efter studiens första kapitel så presenterar jag resultatet innehållande uppsatsens första
frågeställning som inleds med vad vald litteratur skriver om kvinnan i fornnordisk religion
innan jag presenterar andra delen av resultatet innehållande litteraturens framställning av
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kvinnan i tidig kristendom. Den första delen behandlar den fornnordiska religionens könsroller
som med kristendomen fick konsekvenser för kvinnans status i samhället samt begreppet ergi
som utmanar det strikta könsmönstret under denna tid. Kvinnans status i graven och muntlig
tradition tar upp att författarna är oense om kvinnans status i graven var likt mannens eller inte
och att kvinnligt religiöst ansvar låg på profetior. Därefter behandlas Ritualer och rituella
funktionärer med völvan och gydjan som starka exempel av kvinnans mäktiga roller som
funktionärer i fornnordisk religion. Gudomliga kvinnor presenteras därefter med asynjor och
valkyrior som exemplifierar den äldre tidens kvinnomotiv och fornnordiska kvinnoideal. Den
andra delen av resultatet behandlar kvinnan i kristendomen där könsroller presenteras.
Författarna visar sig vara oeniga om konsekvenserna rörande kvinnan i och med
religionsskiftet. Kvinnans status i bibeln och i medeltida kyrkmålningar presenteras därefter
eftersom att bibeln är grunden till kristendomen som dock inte är enhetlig i sina beskrivningar,
inte heller framställningen av kvinnan i målningarna. Ritualer och religiösa praktiker
presenterar kvinnans överskridande av könsrollen och rituella funktionärer och kvinnliga
helgon presenteras som mestadels var bestående av män. En del kvinnliga funktionärer och
helgon finns i historien och presenteras under avsnittet Mariafromhet och Elin av Skövde. Den
andra delen av resultatet avslutas med en presentation av de första kristna kvinnorna och
kvinnans intresse för kristendomen.

Efterföljande kapitel är diskussionen där jag analyserar och drar slutsatser utifrån mitt resultat
samt svarar på uppsatsens andra frågeställning. Jag behandlar först kvinnans position och roll
enligt vald litteratur, vilken förändring resultatet presenterat och hur kvinnorna framställs.
Slutligen presenteras tidigare forsknings framställning av kvinnan ur ett genusperspektiv där
jag kritiserar och diskuterar författarnas framställningar och objektivitet. Avslutningsvis
kommer slutord där jag presenterar förslag på vidare forskning som intresserar mig.
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2. RESULTAT
2.1 Kvinnan i fornnordisk religion
2.1.1 Könsroller
Enligt Steinsland var livet under tiden den fornnordiska religionen präglade samhället uppdelat
efter kön och kulturen underströk skillnader mellan könsroller. Trots att kvinnan och mannen
beskrivs som jämbördiga i den fornnordiska religionen var det av allt att döma inte jämställt
mellan könen i modern bemärkelse förklarar författaren.25 Författaren förklarar dock inte
skillnaden på begreppen ytterligare. Lena Thålin-Bergman skriver att kvinnan under denna tids
patriarkala samhälle ansågs som omyndig och ansvaret vilade på den egna ättens män.
Kvinnoidealet verkar enligt författaren ha varit att hjältinnan var vacker, hade släpande kjol och
långt hår. Hon skulle vara en god husfru och ta hand om hushållet.26

Adolfsson och Lundström menar att det förmodligen fanns en exklusiv manlig allians och en
exklusiv manlig religion innan religionsskiftet i Sverige. Kvinnan uteslöts sannolikt ur mannens
sfär samtidigt som mannen inte verkar ha uteslutits ur kvinnans sfär under denna förkristna tid27
där kvinnornas verksamhet troligen låg inom den privata sfären som Gräslund framställer det i
sin bok.28 Allmänt kvinnoförtryckande samhällen kunde tillåta enstaka kvinnor att inneha höga
positioner som blev samhällets ”alibi’ i fråga om jämställdhet mellan könen påstår Adolfsson
och Lundström. Författarna skriver att den fornnordiska historien verkar innehålla enstaka
kvinnor med särskild status som kan visa hur långt en kvinna kunde nå i sitt sociala anseende.29
Samtidigt beskriver Andersson att vi vet mycket lite om kvinnans ställning i vår forntid före
kristendomen men forna berättelsers modiga kvinnogestalter har beskrivits som hämndlystna
och kunde egga sina män att utföra gräsliga illdåd i den mån de inte utförde dem själva.30

Åke Hultkrantz påstår att gudomar med kvinnors drag och kvinnors kultiska roller kan komma
att bli betydelsefulla allmänt inom kulturer där kvinnan har en högre status och bidrar till

25

Steinsland, 2007, 413.
Lena Thålin-Bergman. ”Sköldmör och slottsfruar”. I Lena Thålin-Bergman (red.). O forna tiders kvinnor.
Stockholm: Statens historiska museum, 1980, 97, 100.
27
Adolfsson & Lundström, 1993, 16–17.
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hushållets försörjning.31 I fornnordisk religion beskrivs völvan som en kvinna med en hög status
av Nancy L. Coleman och Nanna Løkka. Men völvan stämmer inte överens med den
traditionella forskningen som placerat kvinnorna i en privat sfär av religionen vilket författarna
beskriver som missvisande.32 Adolfsson och Lundström anser dock att völvan inte räknades till
de offentliga kultfunktionärerna då hon troligtvis inte hade status inom samhällets ekonomiska
eller offentliga religiösa sfär.33

Samhället började troligtvis förändras redan under järnåldern som fick konsekvenser för
kvinnans tidigare status i samhället enligt Adolfsson och Lundström. Författarna påstår att
samhället utvecklades mot mer patriarkala drag när kristendomen under vikingatiden mötte
fornnordisk religion.34

2.1.1.1 Ergi

Sejdkunskapen i Norden verkar inte ha varit en tradition av kvinnlig kunskap enligt Adolfsson
och Lundström. Oden beskrivs som en sejdman som behövde överträda mansrollen för att
kunna använda sejdens konster och bli ”ergi” som författarna definierar som passiv och
homosexuell. Att sejda gav enligt Adolfsson och Lundström auktoritet åt kvinnorna eftersom
det nordiska samhället troligtvis tillämpade ett strikt könsmönster och manliga sejdmän
betraktades med avsky.35 Att sejda verkar ha varit en kvinnlig sysselsättning och om en man
använde sig av denna betraktades han som omanlig och blev utsatt, i många skildringar även
avrättad skriver Näsström.36

2.1.2 Kvinnans status i graven och muntlig tradition
Ingelman-Sundberg skriver att den fornnordiska kvinnans värde i graven var av allt att döma
likt mannens, lika praktfullt och hon kunde begravas tillsammans med en manlig träl liksom
mannen kunde begravas med en kvinnlig. Kvinnan sägs vara jämbördig med mannen i
samhället likväl i kulturen och religionen, men var inte mannen jämlik i dagens bemärkelse.37
Detta nämner även Adolfsson och Lundström som skriver att de äldre fornnordiska sagorna var

31

Åke Hultkrantz. ”Prästinnor och gudinnor”. I Lena Thålin-Bergman (red.). O forna tiders kvinnor. Stockholm:
Statens historiska museum, 1980, 31.
32
Nancy L. Coleman & Nanna Løkka. Kvinner i vikingtid. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2014, 15.
33
Adolfsson & Lundström, 1993, 16–17, 11–12, 14.
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Adolfsson & Lundström, 1993, 16–17, 19–20.
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Adolfsson & Lundström, 1993, 12.
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Näsström, 2002, 238–239.
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mer kvinnovänliga för att kvinnor eventuellt varit med och utformat böckerna. Även
Eddadikterna förmodas bygga på kvinnlig muntlig tradition. Adolfsson och Lundström säger
även emot Ingelman-Sundberg i avseendet om värdet i graven. Författarna skriver att männen
troligtvis begravdes i de mest förmögna gravarna för att männen hade toppositionerna i
samhället.38

Enligt Coleman och Løkka låg kvinnligt religiöst ansvar på profetior, och påverkade även
tillvägagångssättet där amuletter beskrivs ha haft en central roll i utövandet. I Birka fanns
majoriteten av amuletter i kvinnors gravar. I vissa gravar fanns det kors så övergångsperioden
till kristendomen behöver beaktas angående tolkningarna av korsens religiösa betydelse i detta
avseende.39

2.1.3 Ritualer och rituella funktionärer
Coleman och Løkka skriver att flertalet studier har belyst kvinnans särskilda ställning i religiös
praktik i form av völvorna samt andra religiösa funktionärer. Kvinnor hade förmodligen en
huvudroll inom den religiösa sfären rörande fertilitet, barnafödande och död. Arkeologiska fynd
tyder enligt författarna på att kvinnans roll i samhället under denna tid kunde fylla långt fler
roller än som mamma och fru. Möjligt en viktig roll i religiösa ritualer. Kvinnan sägs ha haft
en viktig roll inom religionen för att föra mytologisk kunskap vidare och en viktig roll genom
dryckesritualer kopplat till mjöd. Kvinnans rituella uppgifter inom religionen kunde även
innehålla medicin och magi påstår Coleman och Løkka.40

2.1.3.1 Völvan

Ingelman-Sundberg skriver att de norröna källornas kvinnor oftast var valkyrior, nornor eller
völvor. Ibland presenterades drottningar och andra kvinnor men i en negativ ton då de beskrevs
ligga bakom intriger och var elaka. Völvans huvudsakliga uppgift enligt författaren var att spå
framtiden som även kunde bestraffas med döden.41 Näsström skriver att spådomarna oftast
rörde den goda årsväxten eller fred och vissa völvor troddes besitta kraft att fylla vatten med
fisk när skörden slog fel. Völvan spådde i hemmen och/eller i helgedomarna. Hon satt under
ritualer ofta på en sejdhjäll, en sorts plattform och kunde behöva använda sig av sånger
beskriver Näsström. Detta för att framföra gudens röst eftersom hon enligt författaren var
38
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språkröret genom vilket gudarnas röster förmedlades. De flesta historier om völvor är också
negativa till dess innehåll.42 När völvan tillkallades kom hon enligt Adolfsson och Lundström
ofta med stort följe och utrustning likt en nordisk drottning för att bota misär eller olycka.
Författarna skriver att hennes position tyder på hur långt en kvinna kunde nå i sin sociala och
ekonomiska status.43

Coleman och Løkka menar att völvan ofta beskrevs som en respekterad och mäktig kvinna med
en central plats i religionen.44 Steinsland instämmer och skriver att völvan representerade en
auktoritetsperson och en verklig kvinnoroll. Hon kunde också tillhöra både människornas och
makternas värd och i beskrivningarna av völvan skriver Steinsland även att fornnordens
mäktigaste apokalyps Völuspá från Eddan presenteras av en völva. Völvan troddes besitta de
djupaste kunskaperna om forntiden och till och med den mäktigaste asaguden Oden behövde
gå till henne för kunskap om framtiden påstår författaren. Steinsland skriver även att völvan
framställs som en äldre kvinna, erfaren, inte längre bunden till barnafödsel och verkar ha varit
mer fri än andra kvinnor då inget band henne vid en och samma plats.45

Völvan kännetecknades av en stav men forskare är inte eniga om stavens betydelse. Steinsland
beskriver den som ett känt värdighetstecken46 vilket Adolfsson och Lundström också gör men
tillägger att den även kan ha fyllt någon uppgift i kultens tjänst.47 Näsström skriver att ingen
känd anledning i själva verket finns.48 Forskare är inte heller ense gällande völvans praktik.
Hon beskrivs sitta på en sejdhjäll och slå på en trumma ”som om” hon vore i trans vilket
Ingelman-Sundberg refererar till Erik Rödes saga.49 Enligt Steinslands beskrivningar av
völvans praktik utifrån Erik Rödes saga använde völvan sång för att hjälpa hennes själ att resa
och ”falla i trans”. Författaren skriver också att signaler om makt och status tyder på var völvan
placerades i sällskapen inför sin uppgift. Sejdhjällens placering ovanför allt och alla stärkte
hennes position påstår författaren.50 Adolfsson och Lundström skriver tillika att sången satt
völvan i trans men att en trumma användes som liknas med den samiske nåjdens ritual.51
42
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Näsström skriver däremot att völvans praktik innebar att sitta på en sejdhjäll för att skapa
kontakt med gudar där ingen schamanliknande trans ingick.52

Coleman och Løkka skriver att en del forskare nämner völvan som en man som tillkallas i kris,
och andra som en kvinna med en central plats i religionen. Författarna refererar till Price som
knyter völvan till krigsföring som utmanar synen på den traditionella maskulina domänen på
krig och strid, förutsatt att völvan var en kvinna53 (se även 3.1 diskussion).

2.1.3.2 Gydja

En gydja är enligt Steinslands beskrivningar liknande en präst fast i förkristen religion, som i
fornnordisk religion kunde leda kulten vid huvudhovet istället för sin manliga motsvarighet
goden. Gydjan hade dock troligtvis inte samma politiska och juridiska auktoritet som goden.
Det finns bristfälliga källor angående gydjan vilket författaren påstår förklaras genom
kristendomens skepsis till kvinnliga kultledare.54 Gydjan var enligt Adolfsson och Lundström
förmodligen ett av de främsta ämbeten en kvinna kunde inneha som hade hög status och
förutsatte hög börd. Gydjan var även guden Frejs prästinna. En av gydjans ansvarsuppgifter var
under det rituella blotet där hon välsignade ölet som under senare tid kom att tas över av präster
skriver författarna. Hon hade en mer direkt anknytning till själva kultplatsen i jämförelse med
goden men hon verkar enligt Adolfsson och Lundström ha varit knuten till gård och ätt som
andra kvinnor.55

2.1.4 Gudomliga kvinnor
Jättinnor med angelägna roller framställs i litteraturen. Steinsland skriver om landet som
framställs som en jättinna, älskad och beskyddad av härskaren.56

2.1.4.1 Asynjor

Näsström

skriver

att

asynjorna

representerade

ett

fornnordiskt

kvinnoideal

där

självständigheten uppfattades som en positiv egenskap, trots att samhället på den tiden inte bör
uppfattas som jämställt i dagens mening. Författaren menar att asynjorna beskrevs som lika
mäktiga som sina manliga motsvarigheter asarna. De var inte heller mindre heliga eller
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kraftfulla. Dessa kvinnliga gudars egenskaper var inte enbart fruktbarhet utan hade andra
gemensamma egenskaper. Asynjorna beskrivs av Näsström vara självständiga, en del
förbundna med månen och hade en ambivalent karaktär som inrymmer både gott och ont. De
tillbads förmodligen i krissituationer som svåra födslar och kunde också hjälpa till i strid. Även
gudavärlden verkar ha varit patriarkal och vissa myter innehåller egensinniga gudinnor som
inte sällan agerade genom svek och list som drabbade deras egna män. Kvinnornas list och svek
kan således ses som ett uttryck för ett förtryck från manssamhället som resulterade i att man tog
den utväg som fanns för att upprätthålla släktens ära. Kvinnorna var av allt att döma trots allt
omyndiga i äktenskapet skriver Näsström.57

2.1.4.2 Valkyrior

Valkyrior speglade den äldre tidens kvinnomotiv och Adolfsson och Lundström påstår att det
inte är omöjligt att det fanns krigiska verkliga förebilder för dem.58 Valkyriornas plats var mitt
i striden och deras uppgift enligt Näsström var att välja ut vilka krigare som skulle dö.
Författaren skildrar valkyriorna som den fasanfulla döden på slagfältet och skriver att de inte
var bepansrade skönheter som klädsamt viftade med spjuten.59 Steinsland nämner valkyrior
likväl och påstår att valkyrior inte räknades till gudaskaran men var ändå viktiga gestalter i
mytologin. Valkyriorna beskrivs av författaren vara rustade som män, med sköld, svärd och
hjälm.60

2.2 Kvinnan i kristendomen
2.2.1 Könsroller
Medeltida kyrkliga målerier från 1100–1400-talet visar ingen nyanserad bild av synen på
kvinnan påstår Inger Wadström. Författaren skriver att målningarna speglar kyrkans syn, vilken
tydligen innebar att kvinnan var den som lättast kunde hemfalla åt synd och gå djävulens
ärenden. Målningarna ger enligt författaren en antydan om kvinnan i vardagen men Wadström
förtydligar att målningarna inte var lika hårt bundna av tradition som skildringarna i bibeln trots
att många av målningarna illustrerade berättelser från Gamla testamentet.61
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Kvinnosynen som visas i de kyrkliga målerierna är inte enhetlig och inte heller neutral då den
ofta verkar pendla mellan ondska och upphöjelse. Men en gemensam faktor är att kvinnor
förekommer i de flesta kyrkors målningar. Kvinnan dyrkades för sin jungfruliga renhet men
målningarna kunde också föreställa henne som en fresterska där djävulen själv låg bakom enligt
författarens tolkningar.62 Andersson nämner också tidiga kyrkliga berättelser som tyder på en
uppdelning av ett starkare och ett svagare kön63 vilket författaren tyvärr inte förklarar ytterligare
(se även 3.2 diskussion).

Förändringarna under medeltiden tyder på hur kvinnans ställning förändrades till det sämre
enligt Adolfsson och Lundström då kvinnans underordning lägre än mannen kom att bli en
norm under 1200-talet av allt att döma.64 Andersson skriver däremot att kristendomens
bestående resultat efter fornnordiska samhällets era var sociala förbättringar för de svaga i
samhället och en humanisering som inte minst kom kvinnorna till godo. Detta på grund av att
det blev olagligt att sätta ut barn och träldom avskaffades. Brotten bedömdes mildare för
kvinnan än för mannen och kvinnans samtycke krävdes vid bortgifte. Men mannen verkar dock
varit företrädare för kvinnan i lagen och kvinnan verkar dessutom behövt lyda sin man
konstaterar Andersson.65

De förändringar kyrkan genomdrev på senare delen av medeltiden gick hand i hand med den
nya synen på förhållandet mellan kvinna och man. Före religionsskiftet var kvinnan myndig
över sin sociala och sexuella position och kvinnors kärlek var friare i förhistorisk tid innan den
blev skuldbelagd menar Adolfsson och Lundström.66

2.2.2 Kvinnans status i bibeln och i medeltida kyrkmålningar
Hultkrantz skriver att grundsynen i Gamla testamentet visar att kvinnan blev till för mannens
skull. Detta patriarkala och maskulint orienterade perspektiv var naturligt i det hebreiska
samhället som troligtvis satte sin prägel på kristendomen. Författaren belyser att det inte fanns
en kvinna bland de 12 apostlarna trots att Jesus företrädde en mer öppen syn på kvinnors
delaktighet i det religiösa livet i jämförelse med samhällets samtida kvinnosyn. 67 Samtidigt
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skriver Andersson att Eva togs från Adams sida för att vara hans kamrat, inte för att stå under
eller över honom.68 Däremot framhåller Lena Thålin-Bergman kontrasten att kvinnan ska ingå
i helheten genom att underordna sig mannen enligt Nya testamentet.69

Wadström påstår att kvinnosynen i medeltida kyrkmålningar av bibliska illustrationer från
1100–1400-talet visar att ormen i paradiset har ett kvinnonamn och målningarna illustrerade
från Gamla testamentet föreställer hur mannen förråds av en kvinna. Ormen har tecknats som
en djävul i södra delarna av Sverige och även som Evas tvillingsyster där Eva har kopplats till
det onda. Noas fru har också avbildats ha en nära relation med djävulen och ha onda avsikter
för sin egen man. Det förekommer likväl starka dygdiga kvinnor i illustrationerna samtidigt
som kvinnan förnedras i helvetet i de kyrkliga medeltida målningarna. I målningarna var
kvinnorna överrepresenterade gällande att ty sig till djävulen som dessutom var straffbart.
Kvinnorna var överrepresenterade trots att straffet förmodligen gällde båda könen konstaterar
författaren70 (se även 3.1 diskussion).

2.2.3 Ritualer och religiösa praktiker
Arkeologiska fynd tyder på att kvinnor reste på pilgrimsfärder men inte i lika stor utsträckning
som männen då få runinskrifter omtalar kvinnor på 1000-talet. Gräslund beskriver att en kvinna
i Sverige ens planerade inför en pilgrimsfärd till Jerusalem var fascinerande. Att bygga broar
jämfördes med att ge allmosor och ge sig iväg på pilgrimsfärder i det kyrkliga avlatssystemet.
Berättelser tyder på att kvinnor gav allmosor till andra fattiga kvinnor och byggde även broar
vilket var prestigefyllt för kvinnan då det innebar ett överskridande av den traditionella
kvinnorollens privata verksamhetsfält enligt författaren.71 Trots detta påpekar Hultkrantz att
kvinnan samtidigt kunde vara utesluten från kyrkliga ritualer som bland annat berodde på
nedvärdering av hennes kön.72

2.2.4 Rituella funktionärer och kvinnliga helgon
I urkyrkan bestod samtliga ledande positioner av män medan underordnande befattningshavare
åtminstone kunde rekrytera kvinnor enligt Hultkrantz.73 Ofta fick en drottning äran av
68
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religionsbyte och det verkar inte ha varit ovanligt att kyrkans män vände sig till drottningar när
det kom till kyrkliga frågor i Sverige påstår Thålin-Bergman.74 Adolfsson och Lundström påstår
att kvinnan ansågs som mer självständig före religionsskiftet och uteslöts ur utbildningen som
kom att ske i kyrkans regi. Författarna skriver att “På så sätt kunde män med hjälp av
skriftspråket påverka synen på kvinnan i kyrkans anda.”75
Adolfsson och Lundström påpekar att “Konsekvenserna av kristendomens införande i Norden
för kvinnans del måste värderas nyanserat. Vi kan inte alltid få ett entydigt svar”.76 Gräslund
skriver att en negativ konsekvens för kvinnorna i och med kristnandet var att kyrkliga ritualer
endast leddes av män medan den fornnordiska religionen innehöll funktioner för båda könen.
En av anledningarna anses vara att de fornnordiska gudinnorna inte hade någon motsvarighet i
den nya religionen.77 Detta går att koppla till Hultkrantz som skriver att folktron om skogsrån
supplerade de kvinnliga element som kyrkan undertryckte.78

2.2.4.1 Mariafromhet och Elin av Skövde

Kulten av Maria kom in mycket tidigt i kristnandeprocessen i Sverige enligt Gräslund och
tilltalade särskilt kvinnorna. Bristen på en kvinnlig gudom i kristendomen kompenserades
troligen av Maria som kom att få stor betydelse redan under 1000-talet.79 Näsström menar att
Maria troligtvis övertog många roller från de fornnordiska gudinnorna när kristendomen slog
igenom och likaså olika riter och rituella praktiker. Seden gällande nornegröt från nornorna till
en födande kvinna övergick till Marie sänggröt och Freya-gräs som bäddade barnets krubba
kom att bli jungfru Marie sänghalm som också kunde lindra smärta vid förlossningar. Maria
trädde istället för Freya in i rollen som beskyddare och hjälpare för barnsängskvinnor och örter
som tidigare kallades Freyas tårar kom att kallas Jungfru Marie tårört.80

Det var inte enbart Maria som verkar ha övertagit roller från de fornnordiska gudinnorna.
Näsström skriver att Freya kallades skamlös i litteratur som skrevs av munkar och missionärer
men kom ändå att leva vidare i de tidiga kristna kvinnliga helgonen. Det kristna helgonet Elin
av Skövde på 1100-talet övertog en del av Freyas tidigare kult som behjälpligheten vid
74

Thålin-Bergman, 1980, 95–96.
Adolfsson & Lundström, 1993, 25.
76
Adolfsson & Lundström, 1993, 21.
77
Gräslund, 1998, 189.
78
Hultkrantz, 1980, 31.
79
Gräslund, 1998, 188–189.
80
Näsström, 2002, 279.
75

19

förlossningar. Elin beskyddade också sådd och skörd och värdet på hennes namnsdag den 31
juli utgjorde enligt Näsström grunden till spådomar om skördens utfall kommande år. Skörden
var tidigare traditionellt sett beroende av Freya.81

2.2.5 De första kända kristna kvinnorna
Gräslund skriver att tidigare forskning pekar på att kvinnor intresserade sig för kristendomen
tidigt. Kvinnogravar i Birka från 800 till 900-talet innehöll nycklar i brons som ofta bestod av
ett kors i greppet som författaren menar styrker kopplingen mellan kvinnor och kristendomen.
Det finns ytterst få kristna kvinnor i det berättande historiska källmaterialet som rör svenska
förhållanden där ärkebiskopen Rimberts skildring om Frideborg och hennes dotter Katla intar
en särställning enligt författaren. De två verkligt fromma individerna som Rimbert beskriver
från Birka är en man vars namn är Hergeir och kvinnan Frideborg som enligt författaren speglar
en viss jämställdhet. Men Gräslund skriver också att Frideborg var fastare förankrad i
kristendomen än sin manliga motsvarighet Hergeir som båda var konverterade.82

2.2.6 Kvinnans intresse för kristendomen
Thålin-Bergman skriver att kvinnor tycks ha spelat en genomgående aktiv roll i
missionsarbetet83 samtidigt som Gräslund påstår att skriftliga källor, arkeologiskt material och
runstenar talar i samma riktning, att fornnordiska kvinnor intresserade sig för kristendomen
tidigt. Anledningen är inte känd och olika spekulationer finns. Gräslund redogör för att en av
anledningarna kan ha varit att kvinnorna var mer mottagliga och nyfikna för det som var nytt
eller att kristendomen betonade individen framför kollektivet. Andra förslag är att kvinnorna
ansåg kristendomen talande för att kyrkan förbjöd utsättning av barn som förekom under
förkristen tid eller att barngravar ansågs som de heligaste platserna på en kyrkogård. Mindre
inslag av våld förekom i kristendomen än fornnordisk religion enligt författaren och budskapet
om livet efter detta kan ha varit lockande för kvinnorna då de inte kunde komma till Valhall
utan endast till det mörka dödsriket.84

Adolfsson och Lundström skriver motsatsen, att kvinnorna höll på de fornnordiska riterna och
gjorde mest motstånd mot kristendomen under samma tid. Den starka kvinnan i exempelvis
eddorna bleknade bort i och med kyrkans och kristendomens framfart i Sverige. Förhållandena
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under kristendomens införande i Norden var tillrättalagda för att mannen var mer mottaglig att
anamma den nya läran enligt författarna vilket är ännu en motsägelse jämfört med ovan
refererade författare. Kvinnoidealet ändrades efter kyrkans normer med kyskhet och
undergivenhet i centrum. De sociala och politiska förändringarna som följde med
religionsskiftet berövade kvinnan hennes tidigare ställning anser Adolfsson och Lundström.85

Medeltiden beskrivs av Andersson som en av de ljusaste epokerna i mänsklighetens historia på
grund av det kristna arvet och kärleksverksamhet som de medeltida källorna berättar om.
Författaren betonar att dessa till stor del är verk av kvinnor.86
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3. DISKUSSION
Jag har i detta arbete studerat vad vald litteratur säger om kvinnans position och roll i den
fornnordiska religionen före och efter religionsskiftet till kristendomen i Norden och Sverige
och vad man kan dra för slutsatser av den valda litteraturens framställning av hennes förändrade
position och roll ur ett genusperspektiv. Jag har funnit motsägelser böckerna emellan samt
skillnader i den valda litteraturens framställningar av kvinnans position och roll i fornnordisk
religion och tidig kristendom. Utifrån innehållet i resultatet som genomgående behandlat ett
genusperspektiv med kvinnan i fokus kommer härmed en diskussion att föras med slutsatser
om kvinnans förändrade position och roll i religionen utifrån vald litteratur. Resultatet har
besvarat första frågeställningen som kommer beröras ytterligare i diskussionen tillsammans
med den andra frågeställningen rörande slutsatser av tidigare forsknings framställning av
kvinnan ur ett genusperspektiv.

3.1 Kvinnans position och roll enligt vald litteratur
Jag anser att resultatet i denna studie visar en förändring av kvinnans roll och position i
religionen i och med religionsskiftet. Det styrker även min slutsats att min valda litteratur
angående kvinnans position och roll, framförallt i bibeln, skiljer sig avsevärt åt böckerna
emellan. Dessutom framställer ingen av författarna exempel där kvinnan står över mannen utan
hon framställs endast som underordnad eller likvärdig mannen. Fler exempel finns dock av att
kvinnan är underordnad mannen men till denna analys bör Rimberts beskrivning av den första
kända kristna kvinnan lyftas eftersom hon i viss mån var jämställd sin manliga motsvarighet. I
den fornnordiska religionen finns flertalet redovisade exempel på roller bestående av kvinnor
som står högre än mannen, exempelvis völvan. Till diskussionen hör att völvan kan knytas till
krigsföring som utmanar synen på den traditionella maskulina domänen på krig och strid (se
även 2.1.3.1 völvan). Denna argumentation är intressant utifrån ett genusperspektiv eftersom
att könsroller utmanas och jag är inte förvånad över att völvan var mäktig i det avseendet att
hon kunde kopplas till strid medan en man som var ”ergi” kopplades till det feminina med avsky
vilket är ännu ett slående exempel på stereotypa könsroller under fornnordisk religion som vald
litteratur framställer. Liknande förväntningar och fördomar på könsroller går att finna i den
valda litteraturens framställning av kvinnans position och roll i tidig kristendom. Männen reste
på pilgrimsfärder som i det kyrkliga avlatssystemet jämfördes med att bygga broar vilket till
och med författarna beskriver vara könsöverskridande för kvinnan.
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Utifrån den valda litteraturen finner jag en intressant skillnad i framställningen av drottningar
tidsperioderna

och

religionerna

emellan.

Ingelman-Sundberg

nämner

fornnordiska

framställningar av drottningar i en negativ ton medan Thålin-Bergman menar att drottningar
ofta spelade en viktig roll i kyrkliga frågor. Andra negativa beskrivningar av kvinnor finns i
böckernas framställningar. De flesta skildringar av völvor framställs som negativa i sitt innehåll
enligt Näsström och likaså forna berättelser om kvinnogestalter enligt Andersson. Medeltida
kyrkliga målerier framställer ofta kvinnan som ond och likaså Eva och Noas fru som intar en
viss särställning i bibeln samt kvinnor som framställs överrepresenterade i maskopi med
djävulen (se även 3.2.2 kvinnans status i bibeln och i medeltida kyrkliga målningar). Jag vill
tillägga att bibeln är en grund till kristendomen som förändrats under tidens gång, liksom
kvinnans roll och position i samhället. Den valda litteraturens framställning och likheter med
att kvinnan var ond behöver inte betyda att hon hade en säregen ondska inom sig eftersom
mannen inte heller framställs så positivt. Med detta påstående menar jag endast en ond natur,
inte könsroller, patriarkat och förtryck. En likhet religionerna och tidsperioderna emellan är att
kvinnan ansågs tillhöra den privata sfären av religionsutövningen till viss del då de ämbeten
kvinnan kunde ha i fornnordisk religion, som förvisso försvann med religionsskiftet, inte direkt
rörde den offentliga sfären. Åtminstone inte i samma utsträckning som mannens roller. En
annan likhet är att oavsett religion så hade mannen tillgång till kvinnans sfär medan kvinnan
uteslöts ur mannens sfär.

Kvinnorna framställs dock inte negativt i sin helhet i den valda litteraturen. Det är viktigt att
dra paralleller mellan kvinnans position och roll i religionen med de rituella funktionärernas
höga positioner och status. Detta eftersom den valda litteraturen är överens om att enstaka
kvinnor med särskilt hög status visar hur långt en kvinna kunde nå samt att gudomliga kvinnor
kan ha fått roller utifrån kvinnans starka ställning i samhället. Jag finner det intressant att völvan
enligt Steinsland representerar en verklig kvinnoroll vilket stärker uppfattningen av kvinnans
position i fornnordisk religion. Ur ett historiskt genusperspektiv är det viktigt att synliggöra
gydjan eftersom ämbetet innehade hög börd och hög status som påverkade kvinnans roll i
religionen. Att varken völvan eller gydjan hade auktoritet utanför religionen styrker slutsatsen
att religion är en viktig faktor utifrån ett genusperspektiv i jämförelse med politiska, sociala och
ekonomiska ställningar i samhället där kvinnan verkar marginaliseras i högre grad jämfört med
mannen.
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3.2 Tidigare forsknings framställning av kvinnan ur ett genusperspektiv
Adolfsson och Lundström verkar inte vara kritiska till sin egen framställning av kvinnans
position och roll då dom skriver att kristendomens konsekvenser behöver värderas nyanserat
och att inget entydigt svar finns. Dessa riktlinjer verkar de inte själva ha följt utifrån deras tes
och selektiva urval från materialet. Att de inte själva tagit hänsyn till nyansering av sitt eget
resultat kan vara en del av förklaringen till att de påstår motsatser till kvinnans intresse för
kristendomen i jämförelse med Gräslund. Samtidigt framställer Gräslund negativa
konsekvenser för kvinnan i och med religionsskiftet men poängterar inte att det påverkade
kvinnans intresse för den nya religionen negativt. Adolfsson och Lundström säger också emot
resterande av den valda litteraturens presentation gällande kvinnans status i graven. Detta skulle
kunna bero på att Ingelman-Sundberg verkar ha utgått från att trälar begravdes i lika stor
utsträckning i båda könens gravar medan Adolfsson och Lundström verkar ha utgått endast från
att männen låg i de praktfullaste gravarna. Utifrån ett genusperspektiv argumenterar författarna
för att patriarkatet stod för anledningen att kvinnorna inte begravdes lika praktfullt vilket är en
relevant och logisk slutsats. I denna argumentation bör det tilläggs att Gräslund skriver om
kyrkans perspektiv som, liksom Adolfssons och Lundströms tes, skulle kunna påverka urvalet
selektivt utifrån respektive perspektiv.

Att Gräslund redovisar kristendomen som mer attraktiv för kvinnorna genom förbud mot
utsättning av barn, heligheten kring barngravar, betoning på kollektivet och inte lika våldsamt
samhälle som den förkristna religionen stod för speglar inte full objektivitet. Drar Gräslund
slutsatsen att kvinnorna bryr sig om barn mer än männen anser jag att det speglar obekräftade
fördomar om stereotypa könsroller. I denna argumentation kan jag även väga in Anderssons
liknande påståenden, att kvinnorna gynnades mer av att det blev olagligt att sätta ut barn och
att träldom avskaffades. Det kan även röra sig om att preventivmedel inte fanns och
människorna levde eventuellt med en begränsad tillgång på föda. Så för resten av familjens
överlevnad kan det ha varit nödvändigt att sätta ut barn. Att inte göra det kan ha riskerat att
familjen fick svälta eller att två barn svalt ihjäl istället för att ett barn överlevde. Men jag är
ändå skeptisk till författarnas påståenden att kvinnorna gynnades mer än männen. Dessa förslag
och teorier bygger väl i stort sett på patriarkala könsroller: att kvinnan vurmar mer för barn, inte
är våldsamma och att kvinnor inte är lämpade för att arbeta i kollektiv anda. Dessa teorier är i
stort sett byggda på en patriarkal och kristen föreställningsvärld applicerad på hur kvinnor i en
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annan tid och i en annan kontext tänkte och kände: att man förutsätter att kvinnor är lika oavsett
tid och rum, de bedöms utifrån deras könsdefinition av det moderna kristna patriarkatet.

Inte enbart Gräslunds framställningar i litteraturen kan tyckas spegla fördomar. När Näsström
skildrar valkyriorna som den fasansfulla döden verkar hon förstärka innebörden genom att
tillägga att de inte var bepansrade skönheter som klädsamt viftade med spjuten. Varför skulle
valkyriorna vara det? Med ett genusperspektiv i fokus är detta angeläget då sådana
beskrivningar kan tyckas stärka stereotypa könsroller som står för ett kvinnoförtryck och inte
anses som en objektiv beskrivning från författarens sida där fördomar kan tyckas lysa igenom.
Denna slutsats drar jag eftersom Näsström inte förklarar påståendet ytterligare och beskriver
enbart valkyriorna som fasansfulla upprepande gånger i boken vilket inte visar motsatsen till
mitt påstående. Denna kodning Näsström gör tycker jag är ett praktexempel på kodning som
begränsar gruppen kvinnor (se 1.4 teoriperspektiv). Näsström nedvärderar kvinnans kön i
samma utsträckning som Adolfsson och Lundström beskriver ”ergi”, passiv och homosexuell.
Det är enerverande att Näsström förstärker stereotypa könsroller som att mannen är aggressiv
och kvinnan ett objekt där Adolfsons och Lundströms definition ”passiv” som något negativt
går hand i hand med Näsströms beskrivning av att ”klädsamt vifta med spjut”.

Jag kan koppla in kvinnan i tidig kristendom till denna argumentation likväl, där liknande
könsroller presenteras som att en kvinna dyrkas för att vara jungfrulig men hatas för att vara en
fresterska och sades uteslutas från den kyrkliga ritualen på grund av nedvärdering av kvinnans
kön. Att kvinnan oftare kopplades till djävulen i bibeln och kyrkliga målningar kan vara en
förklaring till hennes osynlighet i tidig kristendom och hennes begränsade, nästan obefintliga
roll som religiös funktionär i tidig kristendom. Det tycks i detta avseende vara liten skillnad
mellan fornnordisk religion och tidig kristendom gällande kvinnans stereotypa, och även i flera
avseenden negativa, framställning. Könsroller var fast etablerade och är det förmodligen än
idag vilket Näsströms framställning av valkyrior som inte viftade med spjuten kan ge prov på.
Det visar även enligt min mening att kvinnan och mannen varken var jämställda eller
jämbördiga i någon av religionerna som Näsström och Steinsland påstår. Jag finner faktiskt inte
ett enda exempel i min valda litteratur som tyder på att kvinnor och män var jämbördiga eller
jämställda, vilket inte är fallet än idag heller. Denna slutsats är en tämligen vanlig uppfattning
men går även att styrka utifrån Näsströms uttryck som enligt Ahrne och Svenssons teori i så
fall speglar rådande föreställningar och relationer i ett samhälle. Liknande stereotypa
generaliseringar kan dessutom upprätthålla människors identiteter vilket även styrks genom
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Ingelman-Sundbergs konstaterande att kvinnor idag inte kommer att framstå som att de har
tillfört så mycket i samhället nu heller. Förändring tar tid men hur lång tid ska behövas?

De titlar jag fann gällande ämnet är litteratur som till övervägande del är skriven av kvinnor.
Varför män inte verkar intressera sig i samma utsträckning som kvinnor angående området gör
mig fundersam och förvånad. Kan anledningen vara att män inte upplever förtrycket som
kvinnor kanske utsätts för? Skulle det vara svaret på funderingen behöver jag utgå från att de
kvinnliga författarna blivit förtryckta vilket inte är en hållbar slutsats eftersom jag själv inte valt
ämne utifrån egna erfarenheter av förtryck. Att böckerna är författade av kvinnor kan ändå
spegla ett insiderperspektiv men för att det ska bli extra intressant i en diskussion hade jag
behövt fler outsiderperspektiv från män, vilket tyvärr saknas. Förtryck är inte heller ensam i
fokus då även genuskoder har begränsat och begränsar gruppen kvinnor vilket chansen är större
att de kvinnliga författarna själv kan ha fått uppleva utifrån mina egna erfarenheter. Under tiden
fornnordisk religion präglade samhället och under tidig kristendom kanske det inte som man
var så ärorikt att skriva om kvinnors förtryck och genus. Men eftersom att jag utgår från samtida
böcker vill jag inte påstå att det är anledningen till att det saknas manliga författare.
Kvinnoförtrycket utifrån ett outsiderperspektiv besvärar inte män personligen i samma
utsträckning som kvinnor och eftersom vi fortfarande lever i ett patriarkalt samhälle kanske inte
män intresserar sig i samma utsträckning för de inte alltid vill ha en förändring.

En annan intressant aspekt gällande kvinnan i den valda litteraturen är skillnaden på hennes
osynlighet religionerna emellan. Jag fann avsevärt mycket mer material om kvinnan i
fornnordisk religion än kvinnan i tidig kristendom vilket väcker funderingen om kristendomen
faktiskt gjorde kvinnan än mer osynlig i detta tidiga skede av den kristna historien. Detta
eftersom resultatet dessutom visar att kvinnans roll som framförallt religiös funktionär
minskade efter religionsskiftet och utifrån ett genusperspektiv tyder slutsatsen på att patriarkala
strukturer kan förstärkas genom avsaknaden av kvinnor i historien som Juschka redovisar. Jag
säger även själv emot Andersson i och med detta konstaterande då han hävdar att vi vet mycket
lite om kvinnan i vår forntid före kristendomen vilket denna studie påvisat är felaktigt. Jag
håller med Anderssons påstående i jämförelse med att kvinnan är marginaliserad i jämförelse
med mannen.

Andersson verkar indirekt påstå att kvinnor var det svagare könet då han först fastställer att det
fanns ett starkare och ett svagare kön ospecificerat vilket som står för vad (se 2.2.1 könsroller)
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Detta eftersom han även redovisar att kristendomen resulterade i förbättringar för de svaga i
samhället som kom kvinnorna till godo. Speglar det Anderssons egna fördomar om att
kvinnorna har varit det svagare könet? Eller är det hans konstaterande att patriarkala strukturer
även formade samhället under tiden den fornnordiska religionen präglade samhället? Det
förklarar inte författaren vidare. Jag har funnit ytterligare en synpunkt på Anderssons tänkbara
objektivitet när det gäller genusperspektiv trots att han var konsthistoriker och
avdelningsdirektör på Statens historiska museum med publicerade arbeten. Det känns tämligen
obekant att medeltiden beskrivs som en av de ljusaste epokerna i historien då frasen ”den mörka
medeltiden” är känd i dagens samhälle. Författaren skriver dock om religionen och ger beröm
till det kristna arvet som han påstår ligger bakom att medeltiden kanske inte var så mörk. Jag
ger dessutom Andersson beröm som framhäver kvinnans delaktighet i detta, om så icke
övertygande, men upphöjda påstående ur ett genusperspektiv med kvinnan i fokus. Det är också
tämligen obekant i historien.

3.3 Slutord
I framtiden hoppas jag kunna fortsätta studera ämnet och mitt intresse är i första hand att skriva
en liknande studie av kvinnans position och roll inom den fornnordiska religionen men studerat
utifrån mer geografiskt exakta platser och tidsperioder eller en studie av kristendomens
konsekvenser i jämförelse med fornnordisk religion utöver kvinnans position kring
religionsskiftet. Mitt intresse i andra hand skulle i så fall vara en studie om fornnordiska
tolkningar av kristen teologi alternativt en studie om kristna tolkningar av fornnordisk religion.
I framtiden hoppas jag även kunna fortsätta skriva en studie om begreppet ”ergi” utifrån ett
genusperspektiv.
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4. SAMMANFATTNING
Syftet med denna studie är att jämföra kvinnans position och roll i fornnordisk religion med
kvinnans position och roll efter att religionsskiftet i Sverige ägt rum utifrån den valda
litteraturens framställningar. Eftersom kvinnan i hög grad är osynlig i historien är själva
synliggörandet en viktig strävan i arbetet. Utifrån detta syfte ställer jag frågorna ”Vad säger den
utvalda litteraturen om kvinnans position och roll i fornnordisk religion före och efter Sveriges
kristnande?” och ”Vilka slutsatser kan dras av den utvalda litteraturens framställning av
kvinnans förändrade position och roll i och med religionsskiftet ur ett genusperspektiv?”.
Arbetet är en komparativ litteraturstudie där jag först undersökt den valda litteraturens
framställning av kvinnans position och roll i fornnordisk religion och därefter undersökt den
valda litteraturens framställning av kvinnans roll och position i tidig kristendom. Resultatet
visar skillnader på kvinnans position och roll i fornnordisk religion kontra kristendomen.
Framförallt skillnader i religiösa aktörer där kvinnan hade flertalet centrala roller och höga
positioner och ämbeten i fornnordisk religion som kom att försvinna i och med religionsskiftet.
Kvinnliga gudomar och mytologiska väsen speglade ofta en verklig kvinnoroll i positiv anda
under tiden den fornnordiska religionen präglade samhället och kristendomen medförde en
avsaknad på kvinnliga förebilder i samma utsträckning. Kvinnan i kristendomen beskrivs mer
negativt och kopplas ofta ihop med djävulen medan skildringar av kvinnan i fornnordisk
religion innehåller negativa undertoner men även mer positiva drag. I diskussionsdelen
behandlas även uppsatsen andra fråga där jag drar slutsatsen att en del av min valda litteratur
inte framställer kvinnan objektivt i sina beskrivningar ur ett genusperspektiv där författarnas
förutfattade meningar speglar innehållet i texterna. Jag diskuterar även motsägelser böckerna
emellan och vad det kan bero på samt utvecklar påståenden från resultatdelen angående min
första frågeställning.
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