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Queen Kristina of Sweden has throughout history often been portrayed as 
homosexual, promiscuous and hermaphroditic. This thesis is a historiographical 
study of the research made in the area during the 21st century, and analyzes five 
authors on the basis of Gender Theory. The concepts of gender, sexuality and 
political rule are central in the study. The results show that the authors who 
coincide with this theory advocate Kristina’s abnormality and all have strong 
connections in separating female and male and encourage a hierarchy between 
the sexes, whereas the authors who question this theory dissociate themselves 
from a heteronormative view of society. The final results show that it is 
erroneous that male authors comply with the gender theories while female 
authors question and dissuade them.  

Sökord: genus, genusperspektiv, historia, drottning Kristina 



	 2 

Inledning	..............................................................................................................................	3	
Syfte	och	frågeställningar	........................................................................................................	3	
Metod	och	Material	....................................................................................................................	4	
Metod	............................................................................................................................................................	4	
Material	........................................................................................................................................................	5	
Avgränsningar	..........................................................................................................................................	6	

Teori	...............................................................................................................................................	6	
Genusteori	..................................................................................................................................................	7	
Yvonne	Hirdmans	genussystem	........................................................................................................	9	
Joan	W	Scotts	genusteori	...................................................................................................................	10	
Karin	Tegenborgs	”drottningens	två	kroppar”	........................................................................	10	

Tidigare	forskning	...................................................................................................................	11	
Undersökning	..................................................................................................................	14	
Marie-Louise	Rodén	................................................................................................................	14	
Sexuell	läggning	.....................................................................................................................................	14	
Kön	...............................................................................................................................................................	14	
Härskarroll	...............................................................................................................................................	15	

Peter	Englund	............................................................................................................................	18	
Sexuell	läggning	.....................................................................................................................................	18	
Kön	...............................................................................................................................................................	19	
Härskarroll	...............................................................................................................................................	20	

Kjell	Lekeby	................................................................................................................................	22	
Sexuell	läggning	.....................................................................................................................................	22	
Kön	...............................................................................................................................................................	23	
Härskarroll	...............................................................................................................................................	24	

Eva	Borgström	...........................................................................................................................	25	
Sexuell	läggning	.....................................................................................................................................	25	
Kön	...............................................................................................................................................................	25	
Härskarroll	...............................................................................................................................................	27	

Veronica	Buckley	......................................................................................................................	27	
Sexuell	läggning	.....................................................................................................................................	27	
Kön	...............................................................................................................................................................	28	
Härskarroll	...............................................................................................................................................	29	

Sammanfattande	analys	och	diskussion	.................................................................	32	
Sexuell	läggning	och	kön	.......................................................................................................	32	
Härskarroll	.................................................................................................................................	35	
Slutdiskussion	...........................................................................................................................	39	

Källförteckning	...............................................................................................................	40	
Källmaterial	...............................................................................................................................	40	
Litteratur	....................................................................................................................................	40	
Internetkällor	............................................................................................................................	42	

 
	
 

	



	 3 

Inledning	

Bilden av en historisk person förändras med tiden. Under 1900-talet har drottning 
Kristina (1626-1689) skildrats på olika sätt av olika författare, men hennes beslut till 
abdikation och könstillhörighet har utgjort de aspekter hon studerats utifrån till största 
grad. Eva Borgström som är docent och lektor i litteraturvetenskap menar att när en 
manlig härskare studeras ligger hans politiska och ekonomiska spel i fokus. När en 
kvinnlig härskare studeras fokuserar man allt mer på hennes personlighet, utseende, 
klädsel och privatliv.1 Genusforskaren Yvonne Hirdman skriver: ”Ett genusperspektiv 
på historien förändrar den. Det visar på systematiskt sätt hur historien, språket och 
föreställningarna präglats av det ena könets överhöghet”.2 Det är med andra ord 
mannen som skrivit historien och anlagt sitt perspektiv. 1900-talets senare hälft har 
bidragit med fler kvinnliga forskare, kvinnoforskningen och genusforskningen. 
Genusforskningen har givit oss nya sätt och perspektiv att utgå ifrån när vi studerar en 
historisk person. Historieskrivningen har fått en ny grupp forskare och nya perspektiv 
har nått ljuset. Avsikten med undersökningen är att se hur detta nya perspektiv har 
påverkat kristinaforskningen.   

Tidigare forskning har gjorts kring bilden av Kristina och hur den förändrats över tid. 
Denna undersökning behandlar hur bilden av henne ser ut på 2000-talet. Det som är 
nytt är uppkomsten av kvinnliga författare som skildrat henne. Med avstamp i teorin 
syftar studien till att undersöka hur kvinnliga författare har påverkat skildringen av 
Kristina och om det finns en skillnad i hur män och kvinnor skildrar henne utifrån ett 
genusperspektiv. En diskussion kring om det föreligger någon skillnad i 
framställningen av drottning Kristina beroende på författarens kön kan bli en 
intressant punkt att diskutera.  
 

Syfte	och	frågeställningar	
	
Den forskning som finns om drottning Kristina visar påtagligt hur mycket som skrivs 
om hennes kön, om huruvida hon var man eller kvinna. Mycket fokus läggs även på 
hennes sexualitet. Denna studie kommer att undersöka hur de utvalda författarna 
skildrar drottning Kristina med fokus på hennes kön, sexualitet och härskarroll utifrån 
ett genusperspektiv.  
 
Undersökningen kommer att utgå från följande frågor: 
	

• Hur beskriver författarna Kristinas sexuella läggning? 
• Hur skildrar författarna Kristinas kön? 
• Hur värderas Kristinas roll som härskare av författarna? 

	
	
	
	
	

																																																								
1 Lekeby, K. Kung Kristina: drottningen som ville byta kön, 2000, s. 7 
2 Hirdman, Y. Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, 1992, s. 19 	
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Metod	och	Material		
	
Metoden och materialet presenteras för sig. Studien utgör en historiografisk 
undersökning som behandlar till störst del biografier skrivna av docenter i historie- 
och samhällsorienterade ämnen.   

Metod		
	
Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka vad författarna väljer att belysa och på 
vilket sätt de skildrar detta, blir valet av metoden kategorisering lämplig. 
Kategorisering innebär att författaren utformar kategorier eller klasser som fångar 
innehållet i källmaterialet på ett sätt som gör det möjligt att svara på 
undersökningsfrågorna. Källorna läses sedan utefter dessa kategorier. Eftersom 
studien undersöker texten och varken undertexten eller kontexten blir metodvalet 
vidare användbart. Kategorisering innebär alltid en risk för övertolkning. Det blir 
därför viktigt att granska texten utifrån de valda kategorierna på ett rimligt sätt. Ett 
internalistiskt perspektiv räcker i denna undersökning eftersom texterna som 
analyseras är riktade mot en allmän publik. Ett internalistiskt perspektiv innebär att en 
tolkning av källmaterial ska kunna göras på basis av vad författaren säger. Texten i 
sig är tillräcklig kontext.3  
 
Kategorierna som används i denna uppsats är sexualitet, kön och härskarroll. För att 
undersöka hur de olika författarna skiljer Kristina valdes specifika aspekter ut. Det 
som stått i centrum för debatten kring Kristina under 1900-talet har delvis varit frågan 
om hennes sexuella läggning och hennes manlighet och könstillhörighet. 
Kristinaexperten Marie-Louise Rodén menar att Kristina sällan berörts utifrån hennes 
roll som politisk aktör.4 Därför blev även hennes roll som drottning och politisk aktör 
en självklar aspekt. Kategorierna utformades för att på bästa sätt kunna svara på 
undersökningsfrågorna.  
 
I den första kategorin ”sexualitet” kommer författarnas tolkning av vilken sexuell 
läggning Kristina har att redogöras för. Fokus för sökandet i källmaterialet kommer 
att ligga på författarnas skildring av vad Kristina begär och attraheras av sexuellt. 
Vidare kommer författarnas beskrivning av hennes romantiska och sexuella relationer 
att behandlas. I den andra kategorin ”kön” kommer författarnas perspektiv av vilket 
kön de anser Kristina har att lyftas fram. I denna kategori kommer även författarnas 
beskrivning av Kristinas maskulinitet och/eller femininet att behandlas. I den tredje 
och sista kategorin ”härskarroll” kommer författarnas värdering och förmedling av 
Kristina som härskare att bearbetas. Härskarrollen innebär hennes politiska förmåga 
och kompetens. Denna del kommer att fokuseras på hur författarna skildrar henne 
som regent. Joan W. Scott skriver att genus ger betydelse åt maktförhållanden vilket 
innebär att genus blir ett användbart begrepp för studier av politisk historia, ett 
område som tidigare sällan berörts ur ett genusperspektiv.5 Det är av denna anledning 
studien inkluderar den tredje kategorin.  
 

																																																								
3 Florén, A & Ågren, H. Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2006, s. 50-52  
4 Rodén, M-L. Drottning Christina: en biografi, 2008, s. 21 
5 Scott, J.W. Genus – en användbar kategori i historisk analys, 2004, s. 98-101 	
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Denna metod ger en klar bild av vad och hur de olika författarna väljer att belysa om 
drottning Kristina. Slutligen ger metoden en god möjlighet att kunna se om det 
föreligger någon skillnad i hur de manliga och kvinnliga författarna väljer att skildra 
henne. Undersökningens struktur kommer att presenteras på ett kategoriskt sätt där 
varje författare undersöks och presenteras för sig för att sedan mynna ut i en slutlig 
analys samt diskussion med anknytning till genusteorierna.  

Material		
	
Materialet som ligger till grund för denna uppsats är fem stycken forskares verk om 
drottning Kristina. Det är svårt att hitta akademiska texter skrivna av kvinnor om 
drottning Kristina. Förrän 1990-talet dominerar männen totalt. Materialet består av 
längre texter som utkommit på 2000-talet, med undantag för ett verk som utkom 
1997. Anledningen till att undersökningen inkluderar verket från 1997 beror på 
bristen av biografier och längre texter skrivna av kvinnor på 2000-talet. Kvinnliga 
författare lyser generellt med sin frånvaro. De enda två fullständiga biografierna 
skrivna av kvinnor som existerar är av Marie-Louise Rodén och Veronica Buckley. 
Eva Borgström har skrivit ett längre verk om Kristina i samband med ett 
forskningsprojekt om manligt och kvinnligt. För att komplettera för bristen av 
biografier skrivna av kvinnor har därför Borgströms arbete inkluderats i studien.  
 
Genusperspektivet har fått sin fasta fot i forskningsvärlden från 1990-talet och framåt. 
2000-talet har producerat en del nya verk om Kristina som ännu inte behandlats i en 
studie på detta sätt. Eftersom historiografiska studier tidigare gjorts om drottning 
Kristina med material från 1900-talet syftar denna undersökning till att skildra den 
senaste forskningen om henne utifrån ett genusperspektiv.  
 
De fem författare som undersöks presenteras kort tillsammans med deras verk som 
ligger till grund för studien. Dessa valdes på grund av författarnas position som 
docenter i historierelaterade ämnen och för att deras verk behandlar drottning 
Kristina. Vidare är verken utgivna mellan åren 1997-2011. Alla författarna som 
inkluderats i denna studie är akademiker och har behandlat Kristina i större 
forskningsprojekt.  
 
Marie-Louise Rodén är en världsauktoritet på drottning Kristina. Hon utbildades vid 
University of Chicago och Princeton University, där hon disputerade 1992 på en 
avhandling om drottning Kristinas engagemang i den katolska kyrkopolitiken. Marie-
Louise Rodén är för närvarande professor i historia vid Högskolan Kristianstad. Hon 
tilldelades Axel Hirschs pris för 2009 av Svenska Akademien för sin bok Drottning 
Christina - en biografi6.  
 
Peter Englund är docent i historia. Han har även läst arkeologi, teoretisk filosofi och 
historia vid Uppsala universitetet. Silvermasken: en kort biografi över drottning 
Kristina är Englunds åttonde bok7. Englund är sedan 2002 ledamot av Svenska 
Akademien. Kjell Lekeby är idéhistoriker som sökt sig närma Kristinas egentliga 
personlighet Kung Kristina: drottningen som ville byta kön utifrån nytt källmaterial8. 
Bokens förord är skrivet av Eva Borgström.  
																																																								
6 Rodén, M-L. 2008  
7 Englund, P. Silvermasken: en kort biografi över drottning Kristina, 2006  
8 Lekeby, K. 2000  
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Eva Borgström är docent och lektor i litteraturvetenskap. Hon har tidigare arbetat på 
Nationella sekretariatet för genusforskning, varit anställd redaktör för Nora. Nordic 
Journal of Women’s Studies, postdoc vid UC Berkeley, forskarassistent vid 
Humanistiska fakulteten, Göteborgs Universitet och lektor vid dåvarande Institutionen 
för genusvetenskap. Hon har även varit redaktör för eller ingått i redaktionen för en 
rad genusvetenskapliga publikationer och tidskrifter. Drottning Kristina och 
hermafroditens tankefigur är ett kapitel ur boken Varför grävde man upp drottning 
Kristina9. Boken ingår i ett större forskningsprojekt om manligt och kvinnligt.  
 
Veronica Buckley är docent i modern historia. Hennes biografi om Kristina, Kristina: 
Sveriges drottning, är hennes debut som författare10. Ursprungligen skrevs boken på 
engelska och översattes till åtta andra språk varav en på svenska. Efter att ha 
färdigställt sin doktorsavhandling i historia vid Oxford Universitet vände hon sig till 
heltidsskrivande som författare.  
 

Avgränsningar		
	
Marie-Louise Rodén påpekar att Kristinas liv efter sin abdikation i tidigare forskning 
har behandlats som någon slags epilog av hennes verkliga liv som regent i Sverige.11 
Trots detta kommer den här uppsatsen att fokusera på författarnas skildring av 
drottningen som regent i Sverige när hennes roll som härskare undersöks. 
Abdikationen kommer därför inte att behandlas. 
 

Teori		

Studier har tidigare undersökt hur Kristina skildras i forskningen, främst från 1900-
talet. Forskare har även tittat på hur hon skildras utifrån ett queerperspektiv. I och 
med genusforskningens tydliga framväxt från 1970-talet och framåt syftar denna 
studie att undersöka hur detta har påverkat historikers sätt att skildra Kristina. Denna 
studie syftar till att undersöka hur 1990-talet och 2000-talets forskning skildrar 
drottningen. Målet är att utföra en jämförande studie mellan manliga och kvinnliga 
forskare och se om det finns skillnader på hur Kristina skildras med fokus på hennes 
kön, sexualitet och position som makthavare. Eftersom jag inte funnit en teori som 
uttrycker detta fenomen har teoretisk inspiration hämtats från en del olika håll.  

Kvinnohistoria som fenomen framträdde som tydligast under 1970-talet12 då teorier 
om patriarkatet, mansdominans och kvinnoförtryck trädde fram.13 Ur detta intressanta 
forskningsområde växte genushistoria fram. Genus som begrepp började sakta men 
säkert bli allmänt användbart och markerade ett avståndstagande från att skillnader 
mellan män och kvinnor endast skulle ha biologiska förklaringar.14  Även under denna 
tid utvidgades forskningsfältet kring homosexualitet i samband med den sexuella 

																																																								
9 Borgström, E. Drottning Kristina och hermafroditens tankefigur, 1997   
10 Buckley, V. Kristina: Sveriges drottning, 2004 
11 Rodén, M-L. 2008, s. 21  
12 Hirdman, Y. 1992, s. 9  
13 Carlsson Wetterberg, C. Från patriarkat till genussystem – och vad kommer sedan?, 2004, s. 136  
14 Carlsson Wetterberg, C och Jansdotter, A. Genushistoria: en historiografisk exposé, 2004, s. 5  
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revolutionen.15 Ett känt namn inom kvinnoforskningen är Joan W. Scott. Hon menar 
att genus är en användbar analytisk kategori för att förklara de ojämlikheter som 
förekommer i dagens samhälle. Genom att använda genus som utgångspunkt för en 
analys av hur författarna skildrar drottning Kristina kan genusaspekten i hur man 
skiljer på manlighet och kvinnlighet kring henne göras tydligare. Detta i sig kan visa 
hur samhället är uppbyggt i relation till patriarkatet.  

1960-talet utgör en markant förändring i forskningsvärlden eftersom allt fler kvinnor 
började studera på universitet. De nya kvinnliga forskarna började nu ifrågasätta 
varför kvinnor osynliggjorts i så många ämnen. Detta nya perspektiv som de 
kvinnliga forskarna presenterade innebar att man i Sverige ändrade fokus från krig 
och politik till hur grupper i samhället interagerade och påverkade varandra. Ur detta 
fokusskifte började det kvinnliga perspektivet ta sin form.16 Den forskning som 
bedrivits kring Kristina har dominerats av män. Det är inte förrän senare år som 
kvinnor även anlagt sitt perspektiv och studerat Kristina. En hypotes som den här 
uppsatsen utgår ifrån är att detta nya perspektiv som har som utgångspunkt 
genusperspektiv, format av nya kvinnliga forskare på ett fält som tidigare dominerats 
av män, ändrar sättet att studera och skildra drottning Kristina på.  

Denna uppsats syftar till att undersöka forskningen kring drottning Kristina ur ett 
genusperspektiv. Mycket forskning om hur män och kvinnor behandlas olika, skildras 
på olika sätt och ges olika mycket utrymme har bedrivits. Forskare har ägnat sig åt att 
studera skillnader mellan kvinnor och män, allt ifrån hur de skildras i dagstidningar, 
till om män och kvinnor har olika intresseområden och om detta kan utgöra ett 
manligt och kvinnligt sätt att tänka. Sture Långström efterlyser fler kvinnliga 
författare inom historieläromedelsvärlden. Han menar att historien är främst skriven 
där fokusen ligger på krigen och politiken. Han önskar se ett kvinnligt perspektiv i 
läroböckerna och menar att de hade haft ett annat innehåll om fler kvinnor var med 
och författade böckerna. Långström misstänker att det kan vara av tradition att det 
finns så få kvinnliga författare, trots det stora utbudet av kvinnliga historielärare och 
didaktiker.17 Den här sorten forskning tyder på att kvinnliga forskare kan ha ett annat 
sätt att skildra historien på än vad män har. Eftersom den tidigare forskningen om 
Kristina länge varit svartmålad och sedan satt hennes sexuella läggning, kön och 
abdikationsskäl i fokus är syftet med den här undersökningen att se om de nya 
kvinnliga författarna lyfter andra aspekter utifrån ett genusperspektiv. Det är viktigt 
att påpeka här att även de manliga författarna från 2000-talet som gett en bild av 
Kristina också studeras utifrån den ovan nämnda hypotesen.  

Genusteori		

Gayle Rubin, följd av många andra, menar att en distinktion kan göras mellan 
begreppen ”sex” och ”gender”. Detta innebär att ”sex” är det fysiska och biologiska 
tillståndet kroppen förhåller sig till medan ”gender” (könsroll, socialt kön) påvisar 
något socialt konstruerat. 18  Med andra ord syftar det biologiska könet på det 
medfödda medan det sociala könet innebär det som skapats. 19  Det som bör 
																																																								
15 Rydström, J. Homosexualitetens historia – ett försummat forskningsfält, 2004, s. 209  
16 Hamberg, K & Thurén, B-M. Genusvägar – en antologi om genusforskning, 2002, s. 7-8  
17 Långström, S. Författarröst och lärobokstradition, 1997, s. 10-12  
18 Hirdman, Y. Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 1988, s. 114  
19 Ericsson, C. Genus i historisk forskning, s. 6  
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understrykas här är att Kristinas könstillhörighet länge har ifrågasatts av forskare och 
författare. Hennes kön har ifrågasatts utifrån hennes manliga sätt att te sig och på 
grund av hennes utseende samt klädsel. Med dessa nya begrepp och distinktionen som 
de lyfter kastas ett nytt ljus på sättet man kan studera Kristinas könstillhörighet och 
person.   

Kvinnohistoriker har sökt visa att kvinnor har haft en historia men även att kvinnor 
deltagit i den västerländska civilisationens historia. Andra historiker har bemött detta 
genom att argumentera att kvinnohistoria främst handlat om sexualitet och familj och 
bör därmed hållas separat från den ekonomiska och politiska historien. 20  Som 
nämndes tidigare har Kristina sällan berörts utifrån hennes roll som politisk aktör eller 
varelse. Fokus har legat på hennes person, inte minst hennes kön och sexualitet. Men 
genussystemet och det politiska systemet omvandlar ständigt varandra, vilket påvisar 
hur genussystemet blir ett användbart begrepp för att visa hur kvinnoforskningens 
objekt inte enbart är kvinnor utan hela mänsklighetens historia.21 Termen genus finns 
idag som en del av feministers försök i att ”dra fram oförmågan hos existerande 
teorier att förklara den bestående ojämlikheten mellan kvinnor och män”.22 Yvonne 
Hirdman menar att genus används inom antropologin som ett beskrivande begrepp för 
könens olika förhållanden.23 Enligt Hirdman kan genus kortfattat förklaras som de 
föreställningar samhället har av manligt och kvinnligt och hur dessa föreställningar 
kom till. 24   Ytterligare en hypotes som uppsatsen utgår ifrån är att dessa 
föreställningar har format sättet att studera Kristina på i tidigare forskning. Ett nytt 
sätt att skildra Kristina på är förväntat eftersom föreställningar om manligt och 
kvinnligt nått ytan och forskare medvetande. Detta behöver inte betyda att alla 
forskare använder genus som analytiskt kategori.  

Det tycks finnas en genusformering med två generella drag. För det första verkar den 
utnyttja den biologiska skillnaden. För det andra bygger den på ett motsatstänkande 
där mannen är det positiva och kvinnan är det negativa.25 Innan genusperspektiv lyftes 
till ytan som fenomen eller sätt att studera historia och samhällsstrukturer utifrån, har 
skildringen av Kristina varit relativt negativ. Detta behöver självfallet inte vara på 
grund av att hon var kvinna men det kan vara relevant att ha i åtanke när 
källmaterialet studeras. Det kan vara betydelsefullt att se hur Kristina skildrats i ljus 
av de manliga aktörerna som nämns i källmaterialet. Hirdman beskriver hur Jürgen 
Habermas menar att genusskapandet, historiska och geografiska lagrade 
föreställningar av vad manlighet och kvinnlighet är, är den första och djupaste 
livsvärldsskapelsen. Detta sker i tre steg, kulturell överlagring, social integration och 
socialisering.26  

Kvinnliga härskare skildras annorlunda än manliga härskare.27 Denna uppgift visade 
sig vara problematiskt då kvinnor oftast beskrevs som inaktiva i större händelser. 
Historiens drottningar beskrevs i många fall som betydelselösa i skuggan av de 

																																																								
20 Scott, J-W. 2004, s. 84  
21 Hirdman, Y. 1988, s. 125  
22 Scott, J-W. 2004, s. 96  
23 Hirdman, Y. 1988, s. 113  
24 Ibid., s. 116 
25 Ibid., 1997, s. 119 
26 Ibid.   
27 Hirdman, Y. 1992, s. 11-12  
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verkliga aktörerna, männen. Eva Borgström menar att fokusen brukar ligga på 
politiska gärningar hos manliga härskare. Hos kvinnor likaså, men även i stor grad 
deras personligheter.28 Enligt ett konstruktivistisk synssätt kunde en kvinna leva en 
lesbisk livsstil för att undvika den underordnade rollen hon fick tilldelad i relationen 
med en man. Detta var med andra ord ett tänkbart alternativ till den heterosexuella 
kvinnans inordnade under patriarkatets normer.29 	

Yvonne	Hirdmans	genussystem		

Yvonne Hirdman förespråkar om ett genussystem, en ordningsstruktur av kön. 
Systemets två bärande bjälkar är dikotomin och hierarkin. Dikotomin innebär 
isärhållandets tabu, att man skiljer på manligt och kvinnligt, och hierarkin betyder att 
det är mannen som är normen och utgör det normala och allmängiltiga.30 Ju mindre 
isärhållandet verkar, desto mindre legitim blir det manliga som norm.31 Det är 
isärhållandets logik som skapar förutsättningarna för Hirdmans andra logik, 
hierarkin.32 Det är med andra ord olikheten och åtskiljningen som upprätthåller 
kvinnornas underordning. 33  Genom att skildra Kristina utifrån förställningar av 
manligt och kvinnligt i isärhållandets dikotomi bidrar forskarna till att ge bilden av 
Kristinas underordning och abnormalitet. Hirdman förklarar hur Svante Norrhem 
visar hur denna princip använts i samhällets historia genom att skilda sysslor och 
arbeten för män och kvinnor betraktats som något naturligt både inom arbetslivet och 
hushållet. I relation till Hirdmans andra logik, hierarkin, orsakar detta att kvinnan blir 
en avvikelse. Svante Norrhem applicerar även denna princip på samhället där mannen 
är överordnad kvinnan. Han menar att mannen på detta sätt tillskrivits politisk, 
ekonomisk och juridisk makt.34 Hirdman menar att denna logik orsakat en ojämn 
maktfördelning i samhället.35 Ensamregerande drottningar som Kristina och hur de 
skildras av forskare blir intressanta i det här skeendet eftersom de är kvinnor i ett 
politiskt ämbete som anses ha tillhört mannen.  

Vidare menar Hirdman att ”genom att tala i termer av genuskontrakt får vi inte enbart 
ett användbart redskap för att beskriva gränserna för de kvinnliga möjligheterna, utan 
framförallt tvingas vi att sätta relationen – mellanrummet – mellan maskulinum och 
femininum i centrum för förståelsen. Förståelsen av dessa osynliga, men så påtagliga 
genuskontrakt, som reglerar förhållandena mellan könen, innebär också en möjlighet 
att fördjupa förståelsen av hur den manliga normens primat uthärdats i historien”.36 
Hirdman ställer en central fråga för forskning om maktförhållanden: ”Varför tillmäts 
kvinnor generellt sett lägre socialt värde än män?”.37 Kvinnors lägre genusvärde har 
varit och är än idag tillhörande det kollektivas förträngda sanning.38 Hirdman menar 

																																																								
28 Lekeby, K. 2000, s. 7  
29 Rydström. 2004, s. 214  
30 Ibid., s. 117  
31 Ibid., s. 127  
32 Hirdman, Y. 1988, s. 117  
33 Carlsson Wetterberg, C. 2004, s. 149  
34 Norrhem, S. Kvinnor vid maktens sida: 1632-1772, 2007, s. 10 
35 Carlsson Wetterberg, C och Jansdotter, A. 2004, s. 13  
36 Hirdman, Y. 1988, s. 121  
37 Hagermann, G. Postmodernismen en användbar men opålitlig bundsförvant, 1994, s. 163  
38 Hirdman, Y. 1988, s. 124  
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att genussystemet är en grundläggande ordning som är en förutsättning för andra 
sociala ordningar.39  

Joan	W	Scotts	genusteori	

Joan W. Scott menar att det inte är genus källor och upphov som är viktiga att förstå. 
Det centrala ligger i att begripa hur genus fungerar och omskapas för individen och 
den sociala organisationen.40 Scott menar att genus är ett betydelsefullt sätt att skapa 
mening åt maktförhållanden samt att genus är den huvudsakliga komponenten i 
sociala relationer som bygger på konstruerade olikheter mellan män och kvinnor. 
Tesen om att genus utgör en grundläggande komponent för sociala relationer delar 
Scott upp i fyra betingade element. Den första tesen är de ”kulturellt tillgängliga 
symboler” som är kompatibla med genus. Scott accentuerar exemplet med de motsatta 
kvinnobilderna Eva och Jungfru Maria som föreligger i kristen tradition. Men det kan 
även vara symboler som inte har med män och kvinnor att göra, såsom mörker, ljus, 
orenhet och renhet. Den andra komponenten är de fundamentala principerna för hur 
dessa symboler ska och får tolkas. Scott menar att dessa normer oftast delas upp i 
kategorier i maskulint och feminint vilka i sin tur anses vara eviga grundprinciper. En 
historikers uppgift blir att presentera dessa konflikter och underminera föreställningen 
om normernas beständighet. Den tredje komponenten är genus som en del av 
samhällsordningen. Enligt Scotts definition är inte genus endast användbar som 
analytiskt redskap vid analyser av släktskap utan vidare något som skapas på 
arbetsmarknaden, i utbildningsväsendet och inom den politiska organisationen. Den 
fjärde aspekten är bildningen av individens identitet.  

Den andra tesen, att genus ger mening åt maktförhållanden, innebär att föreställningar 
om manligt och kvinnligt används som legitimering för maktfördelning, vilket här 
definieras som ”olika kontroll över eller tillträde till materiella och symboliska 
resurser”. Denna maktanalys innebär att genus blir ett användbart begrepp även för 
undersökningar av politisk historia, ett område som tidigare sällan behandlats ur 
genusperspektiv.41  

Karin	Tegenborgs	”drottningens	två	kroppar”	

Karin Tegenborg skriver i sin avhandling Kungen är en kvinna om hur kvinnliga 
regenters problematisering kom upp på den politiska dagordningen under tidigmodern 
tid då många kvinnor regerade. En kvinna duger inte som regent så pass mycket att 
hon kan väljas till kung, hon måste ärva makten. En kvinna var underordnad mannen 
och kunde därmed inte regera över andra män och än mindre en nation. Kungamakten 
legitimerades genom föreställningen om den kungliga särarten. Kvinnan hade fått 
makten från Gud och ”han” hade förutsett henne med de lämpliga egenskaperna för 
att vara härskande regent.42 Tegenborg skriver vidare om monarkens två kroppar. Hon 
skiljer på kungens två kroppar och drottningens två kroppar. En monark hade två 
kroppar, den politiska och den individuella. Den politiska kroppen var könlös, 
överordnad, evig och hade inga jordiska svagheter. Monarken var övergående och när 
																																																								
39 Hagermann, G. 1944, s. 165  
40 Scott, J.W. 2004, s. 92-97 
41 Scott, J.W. 2004, s. 98-101 
42 Tegenborg, K. Kungen är en kvinna: retorik och praktik kring kvinnliga monarker under 
tidigmodern tid, 2003, s. 38  
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den rådande regenten avled övergick den politiska kroppen till arvingen. Den 
individuella kroppen var den som åldrades och gick ur tiden. 

Tegenborgs teori som hon kallar för drottningens två kroppar innebär att den politiska 
kroppen presenteras som maskulin och kopplas till manliga egenskaper och den 
individuella, fysiska kroppen presenteras som kvinnlig och kopplas till feminina 
egenskaper. Hon använder denna teori för att tydliggöra relationen mellan manligt 
och kvinnligt.43 Kristinas roll som politiker har i tidigare forskning inte behandlats 
särskilt mycket eller djupgående. Detta kommer att presenteras mer i nästkommande 
avsnitt. Som tidigare nämnts syftar denna studie till att bland annat undersöka hur 
författarna skiljer Kristinas roll som politisk drottning och aktör.  

Tidigare	forskning		
	
Kristina har tidigare nämnts främst i samband med abdikationen och debatten kring 
hennes kön och sexuella läggning. Marie-Louise Rodén menar att Kristinas roll som 
politisk varelse inte behandlats i tidigare forskning till särskilt stor grad. För att göra 
denna bild mer klar för läsaren kommer här presenteras en kort överblick av hur 
Kristina skildrats och vilka delar som behandlats i tidigare forskning.  
 
Tiden efter Kristinas död och i nästkommande århundraden betraktades hon som ett 
svart får. I läromedel under 1800-talet möttes hon av till störst grad tystnad.44 Kristina 
hade under en lång tid betraktats som en landsförrädare. Under 1900-talet fick 
debatten om Kristinas manlighet fart. Grunden till debatten var bland annat den kända 
anekdoten om hennes födelse där hela hovet vid första anblick trodde att hon var ett 
gossebarn.45 Inte heller har hon tidigare än 2000-talet betraktats som en politisk 
varelse. Istället har bilden av henne formats av att hon var kvinna på en typisk manlig 
befattning.46   
 
Stolpe intresserades främst av Kristinas personliga, intellektuella och religiösa 
utveckling.47 Stolpe menade att samtidens litteratur om Kristina var präglad av 
smicker och beundran vilket inte var ovanligt. Han menade att furstelitteratur i regel 
var ouppriktig.48 Kristina var beundrad under den tidigare delen av hennes livstid. En 
romantiserad bild av henne som en skön legend spred sig runt om i Europa. Detta fick 
dock ett abrupt slut och den senare hälften av hennes liv präglades av gränslöst hat 
som varar in i vår tid. Stolpe understryker i sin avhandling hur andra avhandlingar, 
biografier och artiklar in på 1900-talet framställer henne som en patologisk, högfärdig 
och motbjudande androgyn.49  
 
Under 1700-talet var den allmänna bilden av Kristina att hon var en oförskämd, 
pervers, lögnaktig och falsk person som svek alla sina plikter. Stolpe slår även fast att 

																																																								
43 Tegenborg, K. 2003, s. 21 
44 Dybelius, Anders; doktor i historia. Föreläsning 2013-03-21  
45 Marie-Louise Rodén. ”Drottning Kristina – visionär i nytt ljus”. Tillgänglig: 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/drottning-kristina-visionar-i-nytt-ljus/, 2007, (hämtad 2015-11-
05) 
46 Peterson, E. Maktspelerskan: Drottning Kristinas revolt, 2011.  
47 Stolpe, S. Drottning Kristina: Den svenska tiden, 1960, s. 9  
48 Ibid., s. 25  
49 Ibid., s. 29		
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samvetslösa författare fabricerade pornografiska brev från drottning Kristina till den 
vackra grevinnan Ebba Sparre. I böcker såsom Christine de Suede et le Cardinal 
Azzolino från 1899 av historikern Carl Bildt och Monsieur Rene Descartes en son 
temps från 1959 av journalisten Pierre Frédérix berättas att mannen hon lät avrätta var 
hennes älskare och att hon utförde denna grymma handling eftersom hon hade tröttnat 
på honom.50  
 
Det var inte förrän mitten av 1800-talet då den tyska historikern W. H. Grauert sökte 
anlägga vetenskap på alla myter från 1700-talet enligt Stolpe. Det första svenska 
försöket kom från professor Martin Weibulls avhandling 1887-1888. M. Weibull 
hyllar henne som om att han vore förälskad menar Stolpe. Stolpe skriver: ”Weibull är 
så saligt förälskad, att han inte förmår se fakta”.51 Stolpe menade att Kristina var 
föreställningarnas mästare och att hon använde rena lögner för att komma åt det hon 
ville ha.52  
 
Stolpe menade att den bilden av Kristina som skapades av Carl Bildt under 1800-
talets senare år var präglat av hans manliga snusförnuft och kvinnoförakt. En kvinna 
med makt var något som Bildt fann löjligt. Stolpe ansåg att Bildt inte förstod sig på 
Kristinas person eller religion som fenomen.53 Om historikern Curt Weibulls bild av 
Kristina ansåg Stolpe var romantiserad. Stolpe skriver om Curt Weibull: ”han är en 
riddare som sjunger drottningens lov”.54  Stolpe gick till hårt mot Weibull och 
anklagade honom för att porträttera en felaktig bild av Kristina på grund av hans 
bristande historiska metod i sina undersökningar.55 Stolpe menade att Kristina inte var 
en lojal eller övertygad katolik som man tidigare trott. Han menade vidare att hennes 
skäl till abdikation hade lite att göra med hennes konversion till katolicism.56  
 
Curt Weibull framställer Kristina som en starkt religiös person i sin artikel Drottning 
Christinas övergång till katolicismen. 57 1960 skriver Weibull en till artikel om 
Kristina i motreaktion till Sven Stolpes avhandling Från stoicism till mystik: studier i 
drottning Kristinas maximer och hans två biografier om henne; Drottning Kristina – 
den svenska tiden och Drottning Kristina – Efter tronavsägelsen. I Weibulls artikel 
Om drottning Kristinas trosskifte och tronavsägelse går han till attack mot Stolpes 
ståndpunkt som i kortfattade drag innebar att hennes abdikation förorsakades av 
hennes kärlek till libertinismen vilken hon kunde omfamna som katolik.58 Enligt Sven 
Stolpe var Kristina en misslyckad och besviken person som abdikerade på grund av 
hennes äktenskapvägran.59 
 
 

																																																								
50 Stolpe, S. 1960, s. 31  
51 Ibid., s. 32-34 
52 Ibid. 
53 Ibid., s. 36  
54 Ibid., s. 37 
55 Ibid. 
56 Ibid., s. 40 
57 Curt Weibull. ”Drottning Christinas övergång till katolicismen”. Tillgänglig: 
http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/1561/1265, 2008, (hämtad 2015-10-31) 
58 Thurén, T. Källkritik, 2013, s. 175-197  
59 Marie-Louise Rodén. ”Drottning Kristina – visionär i nytt ljus”. Tillgänglig: 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/drottning-kristina-visionar-i-nytt-ljus/, 2007, (hämtad 2015-11-
05)	



	 13 

Sven-Ingemar Olofssons avhandling behandlar Kristinas skäl till abdikering av 
tronen. Enligt Olofsson var Kristinas främsta skäl till abdikation hennes 
äktenskapsvägran. Han betonar, likt Weibull, att hon var en politisk varelse. Olofsson 
menar även att hon hade tröttnat på arbetsinnehållet som krävdes av henne. Han 
påbörjade ett verk om just detta, men arbetet avslutades aldrig eftersom intresset för 
populärhistoria var svagt för femtio år sedan. 60  Även Magnus Nyman betonar 
Kristinas religiösa sida. I sin bok Förlorarnas historia framhävs hennes religiösa 
aspekter. 
 
Julia Karströms arbete studerar hur en del forskare har debatterat Kristinas kön genom 
större delen av 1900-talet. Hennes arbete visar hur omtalad Kristina varit i relation till 
sitt kön. Den första är Johan Alfred Eklunds Drottning Kristina – en spegelbild av sin 
samtid (1928). Eklunds perspektiv av henne är respektfullt men präglas ändå av en 
kristen heteronormativ vinkel. Han anser henne vara en kvinna, heterosexuell och 
provoceras av hennes sätt att bete och klä sig. Elis Essen-Möller skriver i sin rapport 
Drottning Kristina – En människostudie ur läkaresynpunkt från 1937 att Kristina 
omöjligtvis kunde vara en kvinna eftersom hon varken betedde eller klädde sig som 
en kvinna. Dessutom hänvisar han till Kristina, som själv påstod att hon var en man. 
Även Sven Stolpe menar att Kristina var en sorts hermafrodit men aktar sig för att 
referera till henne som lesbisk. Detta gör även Essen-Möller. Båda erkänner däremot 
hennes kärlek och erotism till kvinnor, bland annat Ebba Sparre. Läkaren Carl-
Herman Hjortsjö fastställer i sin rapport från 1967 Drottning Christina – 
gravöppningen i Rom 1965, att Kristina inte var en man. Dock utesluts inte faktumet 
att hon var en intersexuell varelse. En intressant aspekt i Karströms sammanfattning 
är att hon kommer fram till att de forskare vars åsikter stämmer överens med queer-
teorin är de kvinnliga forskare hon undersökt. Alla de manliga forskarna kategoriserar 
hon bort från teorin.61 Karström har intressant nog själv inte uppmärksammat denna 
könsfördelning i sitt arbete.  
 
I lärobokstradition från 1900-talets tidigare hälft har Kristinas roll varit minimal. I 
professor W. Assmans lärobok Allmänna historien från 1879 inkluderas männen som 
härskade före Kristinas regeringstid, hennes förmyndare under regeringstiden samt 
hennes efterträdare, men inte Kristina själv. Av att bedöma påvisar två läromedel från 
1934 och 1935 en mer negativ bild av Kristina och kanske kvinnor i allmänhet. 
Läroböckerna är Pallin och Jacobssons Lärobok 1 i allmän historia för realskolan och 
E. Falk S. Tunbergs svensk historia för gymnasiet. De visar vad som anses vara 
kvinnliga och manliga egenskaper. Det är tydligt att de manliga egenskaperna 
beskrivs som positiva medan de kvinnliga egenskaperna som negativa. Det finns en 
hel del forskning kring hur kvinnor osynliggörs i historien, bl.a. i läroböcker. DNs 
granskning från 2015 visar att kvinnor endast utgör ca 13 % av alla namngivna 
personer i svenska läroböcker.62  
	

																																																								
60 Marie-Louise Rodén. ”Drottning Kristina – visionär i nytt ljus”. Tillgänglig: 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/drottning-kristina-visionar-i-nytt-ljus/, 2007, (hämtad 2015-11-
05) 
61 Karström, J. The Queerie Queene – En historiografisk studie av den svenska forskningen om 
drottning Kristina mellan 1928 och 2002 ur ett queer-perspektiv, 2003, s. 34 
62 Mikael Delin. ”Kvinnorna saknas i skolan historieböcker”. Tillgänglig: 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/, 2015, (hämtad 2015-11-
12).  
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Undersökning 

Författarna presenteras för sig och analyseras utifrån kategorierna ”sexuell läggning”, 
”kön” och ”härskarroll”.  

Marie-Louise	Rodén		
	
Författaren skriver att trots de många studier som tidigare bedrivits om Kristina, med 
några få undantag, har de inte behandlat hennes regeringstid så mycket som de 
behandlat hennes beslut att abdikera. Hennes roll som drottning ges lite utrymme i 
våra historiska läromedel och andra verk, trots att den är ytterst avgörande politiskt 
sett. Rodén kritiserar att 1500- och 1600-talets drottningar har skildrats som 
kulturfrämjare och det är även denna roll Kristina tilldelats i tidigare forskning. 

Sexuell	läggning		

Rodén skriver att Kristina hade en stark kärlek för sin kusin Karl Gustav när hon var 
ung. Hennes innerliga känslor för honom skulle bidra till ett informellt beslut om ett 
framtida äktenskap mellan dem. Visserligen skrivs det om Kristinas kvinnoförakt, 
men hon hade ändå nära och kärleksfulla relationer med kvinnliga gestalter såsom sin 
faster Katarina.63  

Rodén benämner hur Kristinas och kardinalen Azzolinos förhållande hade mer av en 
romantisk natur än tidigare forskning visar. Rodén hänvisar till historikerna Sven 
Stolpe och Carl Bildt som beskriver brev mellan Azzolino och Kristina som relativt 
betydelselösa. Rodén menar att breven mellan Kristina och Azzolino var rena 
kärleksbrev.64 Hon beskriver deras kärlek som mogen. Hon menar att kärleken och 
värmen i deras ord och känslor är ”omisskännliga”.65  Författaren genom hela sitt verk 
beskriver främst hur kärleksfull relationen mellan Kristina och Azzolino var.  

Tre brev från Kristina till ”väninnan” Ebba Sparre har fått tidigare forskning att 
spekulera kring vilken typ av relation de två kvinnorna egentligen hade. Men Rodén 
menar att Kristinas entusiasm och varma ton som gett upphov till spekulationerna är 
på grund av hennes nyfunna kärlek för den sydeuropeiska kulturen och att hon 
dessutom var nyförälskad.66 Till vem eller vad denna nyförälskelsen är riktad mot är 
oklart.  

Kön	 

Utgångspunkten för diskussionen om Kristinas kön och möjliga intersexualitet är 
hennes födsel. Kristina beskriver själv i sin biografi om hur hon förväxlades att vara 
ett gossebarn. Rodén menar att denna myt startades av Elis Essen Möller på 1930-
talet och populariserades av Sven Stolpe på 1960-talet. Men sanningen är att dessa 
spekulationer inte hade några fysiologiska orsaker. Anledningen till att hennes kön 
förväxlades vid förlossningen har två huvudanledningar. För det första var det hovets 

																																																								
63 Rodén, M-L. 2008, s. 52-60		
64 Ibid., s. 277-278  
65 Ibid., s. 282  
66 Ibid., s. 205-206  
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och kungaparets förväntningar. Ett pojkbarn var önskat och förväntat. För det andra 
föddes Kristina täckt i en så kallad ”segerhuva” vilket gjorde det svårt att se barnets 
kön förrän man tvättat det. Barnmorskan utropade barnets kön utifrån förväntningar 
innan de tvättat rent barnet och kunde tydligt se att det var en flicka.67  

Kristina ville presentera sig som sin fars dotter fysiskt och på andra sätt. I de tidigare 
porträtten av Kristina är hon mycket lik Gustav II Adolf. Det som framträder mest i 
porträtt av henne är hennes ögon och Gustav II Adolfs karaktäristiska örnnäsa. Även 
hans korpulens återspeglas i senare porträtt av henne68. Kristina sökte att efterlikna 
hennes far.69  

Kristina ville framstå som överlägsen och annorlunda i förhållande till kvinnliga 
normer och sysselsättningar. Rodén hänvisar till Kristinas memoarer när hon skriver 
detta.70  

Angående Kristinas uppfostran och utbildning skriver Rodén att tidigare forskare 
benämnt den som exceptionell. Hon understryker att de även i samband med detta 
benämnt den som manlig. Rodén fastslår att genom att beskriva en kvinnlig regent 
som manlig eller innehavande av maskulina egenskaper, ger man denna också beröm. 
Hon drar paralleller mellan Kristina och Elizabeth I av England.71 Rodén slår fast att 
Kristinas uppfostran inte varit så genomgående manlig och avskild som tidigare 
forskning antytt. Hon understryker att Kristina tillsammans med jungfrur och fröknar 
sin egen ålder ägnat sig åt rekreationella sysselsättningar.72 Rodén beskriver Kristina 
som ett unikum.73  

Härskarroll		

Rodén poängterar att Kristina i första hand var en politisk varelse framför allt annat.74 
Rodén understryker att drottningen var en av sin tids främsta kulturbärare. Kristina 
var exceptionell i det politiska spelet eftersom hon lyckades skapa en social roll som 
gav henne makt och rörelsefrihet i en av Europas mest mansdominerande kulturer, 
nämligen Rom.75 Kristinas politiska roll menar Rodén inte har behandlats särskilt 
mycket i 1900-talets forskning. Framförallt har hennes liv efter sin abdikation 
negligerats. Kristina ägnade stort engagemang åt politiken.76   

Kristinas abdikation fascinerade omvärlden mer än någon annan, trots att abdikationer 
under epoken var relativt vanlig. 77  Rodén beskriver Kristina som en ung och 
framgångsrik härskare i en nation som befann sig på sin politiska höjdpunkt. Hennes 
avsägelse från tronen bemöttes av protester landet om. Hennes äktenskapsvägran och 
den kvinnoroll som väntade henne verkar vara den tydligaste anledningen till hennes 
																																																								
67 Rodén, M-L. 2008, s. 48-49	
68 Ibid., s. 49-50  
69 Ibid., s. 67 
70 Ibid., s. 62-63  
71 Ibid., s. 67 
72 Ibid., s. 58  
73 Ibid., s. 18   
74 Ibid., s. 124 
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abdikation. Hon hade fostrats till härskare i den enda modell som fanns i hennes tid, 
nämligen den manliga. Kristina hyste ett starkt kvinnoförakt, och inte minst mot 
kvinnliga regenter. Hon förminskade även sig själv på detta sätt genom att benämna 
kvinnliga regenter som löjliga och inkompetenta. Rodén understryker även hennes 
omvändelse till katolicismen som anledning till abdikationen. Trots att detta tidigare 
har setts som ett enormt svek gentemot Sverige och hennes far, Gustav II Adolf, vill 
Rodén understryka att detta inte var ett unikt fenomen på 1600-talet. Rodén menar att 
många i Europa hade lockats av den katolska tron och omvändelse var en tämligen 
vanlig företeelse.78  

Att tillträda tronen som barn var sällan en komplikationsfri process. Det som följde 
när kungabarnen blev myndiga var kritiska. Rodén beskriver Kristinas första steg som 
snilledrag. Hon syftar till handlingen av att göra Oxenstierna till greve och därmed 
överta tronen själv. Det rådde nämligen stor osäkerhet utom rikets gränser vem som 
regerade Sverige, den unga drottningen eller rikskanslern Oxenstierna. Rodén 
beskriver Kristina som förnuftig som skulle styra med Oxenstiernas stöd. 79 

Kristina kom att stödja sig på lojala ämbetsmän såsom Johan Skytte och Johan Adler 
snarare än den gamla bördsadeln, bland annat släkten Oxenstierna. Rodén jämför här 
Kristinas sätt att konstruera sin maktposition med den franska kungen Ludvig XIV.80  

Rodén beskriver den franska diplomaten Chanuts första intryck av det svenska 
hovlivet. Intrycket är minst sagt negativt om man tolkar Rodén korrekt. Kristina kom 
att omkonstruerade den outvecklade och oorganiserade hovkultur i Sverige till att 
efterlikna den på kontinenten.81 

Rodén anser att bilden av Kristina måste nyanseras. Tidigare har hennes gåvor och 
många donationer till adeln setts som slösaktighet och ett bevis för hennes bristande 
ekonomiska kunskaper och förmågor. Vid krigets slut när många adelsmän och 
officerare kom hem var det nödvändigt att ge dem ersättning. Detta gjorde Kristina i 
form av donationer.82 Sven A. Nilsson har lyckats visa att detta även var ett system 
för att betala för krigstjänst och knyta adeln till kronan.83  

När resten av Europa befann sig i revolt och social oro var situationen i Sverige under 
Kristinas tid relativt lugn. Rodén hänvisar till de olika stånden i Sverige och hur de 
fungerar gentemot varandra. Kristina, trots att hon bidrog till adelns maktanspråk 
genom de många donationerna, var inte alls omedveten om den. Att Kristina var 
passiv i sitt första regeringsår förklarar Rodén med att hon använde denna tid till att 
observera och inhämta kunskaper. År 1646 intog en aktiv roll och nu inleddes hennes 
ambitioner till att återställa den ställning som monarkin förlorat till högadeln och 
riksråd under förmyndarperioden. Hon var nu tvungen att visa främst 
Oxenstiernasläkten att hon var den regerande regenten. Rodén menar att hon gjorde 
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detta på ett framgångsrikt sätt i fredsförhandlingarna. Enligt Rodén verkade Kristina 
starkt för fredsprocessen.84 

I den äldre biografin om Kristina har man belyst hennes aktiva vilja och engagemang 
för fredsslutet. Rodén vill sätta nytt ljus på detta genom att lyfta fram vad som sades i 
medlarnas rapporter från Munster och Osnabrück. Här förmedlas Kristinas vilja för ett 
fortsatt krig fram till 1647 då hon verkade mer benägen för ett fredsslut. Johan 
Oxenstierna och Johan Adler Salvius, Kristinas två delegater som medverkade i 
fredsförhandlingarna verkade under en tid förmedla olika information till Kristina i 
separata brev. Enligt Rodén uppvisade Kristina här en härskares auktoritära röst och 
att hon behärskade det officiella kanslispråket när hon bemötte denna konflikt. 
Kurians representanter var dock övertygade om att Kristinas makt var kringskuren då 
den svenska officeraren Lennart Torstenson ansåg det sin angelägenhet att ge order 
inför kriget.85  

Rodén beskriver Kristinas tid på tronen som framgångsrik: ”hon var född och fostrad 
till ett ämbete – kungens – som hon utövade med entusiasm och skicklighet”. 
Författaren understryker vidare att eftersom hon även var född till kvinna och inte 
man fick hon dessutom en roll som en härskare inte kunde inta – hustruns. Detta 
innebar att Kristina, vare sig hon var monark eller inte, var tvungen att underordna sig 
en man. Kristina var en mycket självständig och beslutsam person och även om 
riksrådet skulle ge sitt medgivande för äktenskapet mellan henne och en annan var det 
tydligt att detta endast skulle vara Kristinas angelägenhet.86  

Rodén beskriver hur Kristina intog en aktiv roll i de tyska områden som tillhörde 
Sverige. Hon förbjöd mycket tidigt häxförföljelser i Bremen och Verden. Rodén 
tillskriver Kristina som den som, tidigare än många andra ställen, avskaffar 
häxförföljelser. I Sverige drev hon målmedvetet vidare frågan om successionen. 
Hennes plan var att fastställa sin kusin Karl Gustav som tronföljare, innan de hann 
ingå äktenskap. Rodén menar att hon inte lyckades övertala riksrådet om detta, och 
fick tillslut erkänna att hon inte hade några planer om att gifta sig någonsin. Efter 
detta erkännande kunde de slå fast Karl Gustav som arvinge. Detta var Kristinas 
första konkreta steg i planen att avsäga sig tronen. Rodén beskriver hur en fransk 
diplomat i Sverige berömmer Kristina i denna process. Hon hade kärlek till 
fosterlandet och en modig hållning. Författaren lyfter även fram mer beundran för 
Kristina genom att hänvisa till ett par brev i Vatikanens arkiv som vidare hyllar henne 
för denna handling. Den enda kritik som författaren lyfter fram är från Karl Gustav 
själv som hade väntat sig en starkare ställning genom ett giftermål med Kristina.87 
Tillslut skulle Karl Gustav även bli arvfurste, och Rodén menar att Kristina lyckades 
fullständigt i detta åtagande.88 

I riksdagen 1650 uppnådde Kristinas sitt mål, men det har skrivits att hon 
manipulerade de ofrälse stånden på ett hänsynslöst sätt.89 Av att bedöma är detta 
ingen kritik mot henne som härskare, utan snarare som medmänniska. Hon uppnådde 
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sitt mål att fastställa Karl Gustav som arvfurste. Hennes genomförande av Karl 
Gustavs utnämning till tronföljare och arvfurste visade att Kristina i unga år var en 
furstinna som inte skulle låta sig tämjas.90  

Rodén citerar en del personer från samtiden som i högsta grad talar gott om Kristina 
och hennes styrelse. Hon uppmärksammar dock att det skulle komma stunder i sin 
regeringstid då Kristina skulle ”ställas inför situationer som visade att hon säkerligen 
kunde fela och få uppleva svåra omständigheter, men rädsla var ingenting en härskare 
ens fick känna vid”.91 Rodén beskriver Kristinas fem första år som regent som 
framgångsrika. Hon hade lyckats etablera sin maktställning på ett resultatrikt sätt.92  

Peter	Englund		
	
Få personer i historien har utsatts för så många olika och motstridiga omdömen som 
Kristina har gjort.93 Enligt Englund byggde Kristina upp en ny version av sig själv 
mot slutet av hennes liv, ”putsad till livslögnens gräns”.94 Eftervärlden känner bäst till 
henne utefter konverteringen.95 
 

Sexuell	läggning		

Kristina förblev livet ut en kvinna med starkt kvinnoförakt som helst befann sig i 
manligt sällskap. Kristina kunde med undantag umgås med kvinnor om de var 
synnerligt vackra eller intelligenta. Hon stötte ifrån sig kvinnor som uppvaktade 
henne och gjorde mycket lite för sitt egna kön menar Englund.96 Författaren skriver 
att det är uppenbart att Kristina hade problem med sin sexuella identitet.97 Enligt 
Englund tyder mycket att Kristina kände stor skräck och obehag inför sexualiteten. 
Den sexuella handlingen med en man var en underkastelse. I denna förståelse kan 
man se ett mönster i Kristinas kärlek till Ebba Sparre och kardinal Azzolino. Ingen av 
dem var hotfulla sexuellt, Ebba Sparre i sin egenskap av att vara kvinna och Azzolino 
i och med sitt prästerskap och celibat. Faktum kvarstår att hon dog som en oskuld.98 
Dock understryker Englund att Kristinas kärlek för Ebba var i en natur av 
ungdomskärlek medan kärleken till Azzolino var av mycket djupare karaktär.99  

Englund menar att hennes livs kärlek var en man som förenade den starka 
fadersfigurens utstrålning med intelligenta charmörens drag.100 Det framgår inte i 
kapitlet vilken man författaren menar men man kan inget annat än förstå att det är 
kardinal Azzolino han syftar till. I ett senare kapitel förklarar Englund hur den enda 
mannen Kristina någonsin älskat, och denna gång namnger han honom som Azzolino, 
avvisar hennes kärlek. På sommaren 1666 har de två känt varandra i tio år och 
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Englund beskriver deras förhållande som en ömsesidig förälskelse som urartat sig i en 
djup kärlek. Dock är det klart för Kristina att hon älskar honom mer och kvar blir hon 
med känslor av svartsjuka, avisande, ynklighet och besvikelse. Englund citerar ett 
brev som Kristina skrivit till Azzolino: ”eftersom fromheten fritar er från att vara min 
älskare, fritar jag er från att vara min tjänare, ty jag vill leva och dö som er 
slavinna”.101    

Englund nämner Ebba Sparre som Kristinas väninna i samband med ett brev Kristina 
skickat till henne. I brevet beskriver Kristina hur hon har det i sitt nya land. Englund 
nämner att brevet är avsett för någon hon håller mycket kär.102 Dock benämner han 
Ebba Sparre som Kristinas ”gamla kärlek” i samband med drottningens återbesök i 
Sverige.103 Englund skriver inte mycket om detta utöver att Kristina förmodligen hade 
”något slags kärleksaffär” med Belle, såsom Kristina kallade henne.104    

I förhållande till prinsen av Conde menar Englund att de båda drogs till varandra men 
kunde inte träffas på grund av en etikettsfråga, trots att de båda gärna önskade det. De 
fick nöja sig med blickar skriver Englund.105  

Englund skriver inget om att Kristina attraherades sexuellt av kvinnor. Dock skriver 
han att hon föraktade den sexuella akten med män eftersom den krävde att hon som 
kvinna skulle underkasta sig mannen. Författaren betonar att det var hennes 
frihetssträvan som var viktigaste för henne.106 

Englund skriver vidare att Kristina beryktats starkt under sin tid. Många av de första 
ryktena hade en stark sexuell färgning, vilket också påverkade de senare. När Kristina 
lät avrätta Monaldesco menade folk att han skulle ha varit hennes älskare och att detta 
varit skälet till avrättningen.107 Hon ska ha fått öknamnet ”världens största hora” och 
förljudandet om att hon ska ha haft sexuella relationer med kardinalerna spred sig 
snabbt.108  

Kön		

Englund menar att Kristina inte fick en kvinnlig skolning eller uppfostran, den var 
strikt tillhörande den manliga eftersom hon var tronarvingen av Sverige. Hon tränades 
i fäktning, jakt och vapenbruk istället för att inympas kvinnliga sedligheter i 
salongerna. Englund understryker att Kristina inte endast blev fostrad som en man, 
hon blev fostrad till en man.109 

Englund nämner att under en av Kristinas resor i Europa efter abdikationen bar hon 
mansperuk.110 Faktum är att Kristina brukade klä sig i mansdräkt under sina resor 
men av säkerhetsskäl. Englund skriver: ”formad av båda andra och sig själv till en 
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representant för ett slags tredje kön, hade hon (…) tagit till sig en del av de särmärken 
som av hävd hörde till männen”.111   

Att Kristina höll sig borta från andra kvinnor, bar manskläder, utgjorde manliga gester 
såsom att stryka sig om hakan över ett imaginärt skägg och tillägna sig manliga 
attribut var ett strategiskt spel för att eliminera de hinder som låg i vägen för henne att 
nå makten. I 1600-talets Europa var kvinnan betraktad som en sorts 
andrahandsmänniska, underordnad mannen. Teologin hade säkerhetsställt denna 
hierarki, och trots att denna förlorade ställning under seklet klev medicinarna fram 
och presenterade nya argument om den manliga överlägsenheten över kvinnans 
bräckliga och svaga anatomi. Englund menar att Kristina gjorde allt för att motbevisa 
att detta inte gällde henne. Dock fick det ett bakslag och hon beryktades starkt. 
Englund beskriver hennes sätt att gå till väga som orimliga och att hon själv måste ha 
varit medveten om det.112 

Efter abdikationen trodde man att hon nu en gång för alla skulle förbli Kristina – den 
fromma. Men så blev det inte. Hon talade med uppseendeväckande öppenhet, 
framförallt med män. En av hennes prästerliga bekanta skrev att det berodde på 
hennes medfödda maskulina läggning.113 

Härskarroll		

Kristina fick en träning i politik som var förstklassig. Hon hade ett skarpt intellekt och 
en hunger efter kunskap. Hon hade en autodidaktisk energi som drev på hennes 
sökande efter vetskap. Kristinas politiska karriär kom att präglas av opportunism.114 
Englund beskriver Kristina som ”en kvinna märkt av framgångar, bedrägerier, 
hyllningar och besvikelser”.115 Författaren lyfter fram Kristinas ambition att engagera 
sig i storpolitiska projekt samt hennes krigiska sinne.116 

På sin trettonårsdag hade rikskanslern Axel Oxenstierna övertagit ansvaret över 
Kristinas studier. Oxenstierna beskrivs som Sveriges mäktigaste person, exceptionellt 
skicklig i politik och vars rykte nådde hela Europa och överlevt till idag. Denne var 
Kristinas lärare. Oxenstierna gav Kristina högsta betyg i rådet och sa att ”Hennes 
majestät icke är som en kvinnoperson, utan behjärtad av ett gott förstånd”. Senare 
efter att Kristina förklaras myndig kom hon att övertriumfera Oxenstierna efter att de 
blivit politiska motståndare. Englund menar att Kristina visade sig vara ”orädd, 
kunnig, tankesnabb och mycket replikvass”. Hon behärskade även den ädla konsten 
av tigandets konst.117  

Englund menar att Kristina med ”utomordentlig skicklighet” duperade råd och ständer 
i riksdagen 1650.118  Författaren skriver att man här kan se vilken kompetent politiker 
hon blivit, trots sitt bristande av ånger och samvetsbetänkligheter som ofta befinner 

																																																								
111 Englund, P. 2006, s. 126		
112 Ibid., s. 122-123  
113 Ibid., s. 50  
114 Ibid., s. 101 
115 Ibid., s. 107 
116 Ibid., s. 118	
117 Ibid., s. 53-55 
118 Ibid., s. 13  



	 21 

sig som en nackdel och skugga av ett taktiskt sinne. Kristina var smart i anseendet att 
hon förstod att hon var tvungen att få rådet med sig. Hon gjorde detta genom att spä ut 
dess led med eget folk som var trogna mot henne. Under hennes tio år på tronen 
fördubblades Sveriges adliga ätter. Dock var denna politik inte uppskattad av landets 
ofrälse, och de förblev missnöjda efter riksdagen 1650.119 Englund tillägger att alla i 
hennes samtid var imponerade av Kristina som härskare. Hon var intelligent, skicklig 
och kunde bära ansvaret med god förmåga. Och in i det sista, när hon började flirta 
med abdikationsplaner, var hon ändå en monarkist. För att säkra tronen till någon hon 
litade på krävdes ytterligare ett skickligt politiskt spel.120 Eftersom Kristina var en god 
talare, och att hennes tal blev förvrängt i efterhand, trodde de ofrälse att Kristina 
backade dem i deras kritik mot adeln. Adeln förblev orolig. Men i verkligheten hade 
Kristina ”utsatt dem för ett mycket cyniskt, mycket högt och mycket skickligt 
bedrivet spel”. Adeln fick Kristinas stöd återigen men för ett högt pris. De var 
tvungna att utse Karl Gustav till arvfurste, inte endast tronarvinge. Och detta beslut 
drevs givetvis igenom. Riksdagen 1650 var Kristinas mästerstycke.121 

Inom ett halvår ändrade hon kurs inom sitt politiska manövrerande vilket 
konfunderade. Englund beskriver en del handlingar som överraskade hennes samtid, 
men lägger mest vikt på faktumet att hon kom att stödja en habsburgare till 
kejsarvärdigheten. Samtiden såg det som en vilsen handling och det upprörde många. 
Det är här hon får sitt öknamn, den nyckfulla drottningen. Men Englund menar att 
hennes motiv och skäl till dessa förvirrande manövrar förblev dolda. Hon banade 
vägen för sin tronavsägelse. Mot slutet av sin plats på tronen föll Kristinas intensiva 
intresse för regeringsbestyren till graden att det var högst påtaglig. Men i ett lurigt 
spel manipulerade och överlistade hon rådet till att godkänna ett underhåll på 200 000 
riksdaler per år som understöd.122  

Om Kristinas abdikation menar Englund att hennes motiv och skäl till denna handling 
var högst personlig.123 Av de ambassadörer och kunnigt folk som tillhörde den 
katolska tron hon bemötte i Stockholm kom hon att fatta en mycket positiv bild. Hon 
fann dem mer toleranta och kunniga än de protestantiska ”bandhundar” som befann 
sig i Sverige. De accepterade även hennes skepsis och frågor kring religion.124 
Jesuiterna enligt Englund beskrev Kristina som en person med hög viljestyrka, 
mognad och ovanligt kunnig. Hon hade en sällsynt intellektuell skärpa.125  

Förödmjukelse och tårar kände hon av för första gången i sitt liv efter att hon lämnat 
tronen i Sverige, i samband med hennes ekonomiska kriser.126  Kristina har ofta 
anklagats för ett ekonomiskt lättsinne, men Englund menar att detta är felaktigt. Hon 
var inte en ”ekonomisk idiot”. Hennes handlanden kan ha sett ut som slöseri, men i 
själva verket fanns en bakplan. Det gällde att visa upp sig med pompa och ståt, för 
endast den synliga makten respekterades. Krigskulturen hade nått ett slut och för att 
Sverige skulle leva upp till sin nyvunna status var hovlivet det mest väsentliga 
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medlet.127 Kristinas ambition för hovet var att förvandla det till ett nav för kunskap 
och lärdom, likt hoven på kontinenten.128  

Trots att Kristinas storpolitiska projekt och planer runtom i Europa föll behöll hon sitt 
politiska inflytande i Rom, bland annat hennes medlande i att rösta fram Clemens IX 
till ny påve 1667.129 

Englund avslutar med ett par ord om Kristinas könsliga identitetsproblem. Kristina 
skriver i sin självbiografi att barn ”är som vax och kan anta alla skepnader man ger 
dem”. Hennes manliga uppfostran formade henne till personen hon blev. Men 
Englund menar att detta är att förminska Kristina till omständigheternas summa. Han 
menar att Kristina agerade som hon gjorde utifrån en högst medveten strategi i en 
värld som uteslöt kvinnor från politiken. Och det var en taktik som fungerade i stor 
utsträckning under hennes tid som regent.130 

Kjell	Lekeby		
	
I sin bok om Kristina talar Lekeby allmänt om Kristinas vilja och faktiska förvandling 
till man. Som en röd tråd betonar han även Kristinas kvinnoförakt och anger detta 
som skäl till hennes eftersträvan för förvandling.  Kristina har efter sin död varit en av 
historiens mest beundrade men även nedsvärtade personer.131 
 
Den tidigare kristinaforskningen har enligt Lekeby bedömt alla rykten och nidskrifter 
om henne alldeles för otillförlitlig, provocerande och svåra att passa in i den högt 
idealiserade Kristinabilden. Men Lekeby menar att det kan finnas sanning i dem. 
Framförallt menar författaren att den konsensusen i uppgifterna om hennes 
homosexuella kontakter inte går att avfärda.132 
 

Sexuell	läggning		
	
Lekeby skriver att Kristina med all sannolikhet drogs till kvinnor erotiskt. Han menar 
att detta var ett sätt för Kristina att kompensera för den kärlekslösa relationen hon 
hade till sin moder. Han menar vidare att hon attraherades av kvinnor sexuellt, 
samtidigt som hon föraktade dem. Lekeby vill se ett samband här och menar att hon 
kan ha föraktat kvinnor på grund av att hon kände en sexuell attraktion till dem.133  
 
Lekeby antyder på att Kristina erhöll skräck inför sexualiteten och havandeskap, 
åtminstone ifråga om män. Författaren menar att hon levde i självvalt celibat.134 
Författaren gör det vidare tydligt att Kristina själv sa att hon inte haft någon sexuell 
förbindelse. Lekeby tillägger att detta åtminstone är sant när det kommer till 
heterosexuella bekantskaper.135 Om hennes sexualitet menar Lekeby att allt talar för 
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att Kristina inte var heterosexuell. Författaren uttrycker att hon hade den ”manliga 
rollen i den lesbiska relationen”.136 
 
Enligt Lekeby var det genom relationen till adelskvinnan Charlotte Brégy som 
Kristina blev medveten om sin läggning. Hon började nu klä sig som en mansperson 
och rakade huvudet och bar mansperuk istället. Lekeby beskriver Kristina som en 
avvisad älskarinna i förhållandet till Charlotte Brégy.137  
 
Trots detta ogillade hon inte män. Hon tyckte om dem som sällskap. Men det var till 
Ebba Sparre Kristina skrev kärleksbrev skriver Lekeby. Lekeby skriver inte om några 
relationer till män. Karl Gustav ville åt hennes tron och Magnus Gabriel De La Gardie 
menar Lekeby att hon hade en ”passion” för.138 Om kardinal Azzolino skriver Lekeby 
att det var mest trovärdigt att han saknade erotiskt intresse för Kristina och att hon i 
sin tur idealiserade honom som sin far.139 Hon motsa sig kärlekslöst äktenskap. Hon 
ville inte låta sig underkastas en man eller som hon själv sa det, ”en åker för mannens 
plog”.140 
 
Lekeby skriver att Kristina uttalade sig om provokativa yttranden om sex, vilket ledde 
till rykten om hennes brunst.141  
 

Kön		
	
Lekeby skriver att hennes sätt och utseende inte motsvarade samtidens skönhets- och 
kvinnoideal.142 Detta fick Elis-Essen Möller att klassificera henne som intersexuell, 
en blandning av båda könen. Men Carl-Herman Hjortsjös undersökning av Kristinas 
kvarlevor har bevisat att hon var en kvinna. Dock menar Lekeby att Kristina var en 
märklig egensinnig person.143 Det hindrar inte heller författaren från att spekulera 
kring Kristinas vilja att bli man och hur långt hon gick för att genomföra detta. 
Lekeby skriver att Kristina, eftersom hon kröntes till kung trots sitt feminina kön, 
ansåg sig själv ha någon slags siarförmåga och övernaturliga krafter.144 Kristina 
menade själv att hon ville bli man i kroppslig mening, hon var det redan socialt.145 
Hon hade en bild av kvinnan såsom Aristoteles beskrev henne, en naturlig 
missbildning.146  
 
Kristina ville fullborda naturens egentliga avsikt, att bli man. I sin självbiografi 
markerar Kristina att hon är man.147 Lekeby skriver att det inte är otänkbart att hon 
faktiskt ville förvandlas till man i alla avseenden. En filosofi var att det egentligen 
bara fanns ett kön vars mer fullkomliga medlemmar var lätta att känna igen som män 
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vid födseln och vars mindre fullkomliga medlemmar benämndes som kvinnor. Slidan 
var en inåtvänd penis. Författaren menar att Kristina ansåg sig själv mindre 
ofullgången än andra kvinnor på grund av sin manliga läggning och därmed närmare 
slutmålet. Slutmålet innebar att förvandlas till man eller åtminstone en androgyn 
varelse.148 Lekeby beskriver hur Kristina tog hjälp av lärda att finna bland annat den 
vises sten för att förvandla sig till man.149 I slutändan misslyckades hennes försök till 
förvandling. Lekeby skriver: ”Kristinas längtan efter förvandling till man eller ultra-
sexuell androgyn var kanske hennes sätt att söka en utväg ur intersexualiteten eller 
osäkerheten om könstillhörighet”.150 
	
Kristina fostrades till man och antog även samtidens nervärderande syn på kvinnor.151 
Lekeby menar att Kristina ska ha förväntat sig ett könsbyte och att Gud skulle 
fullända henne till detta. 152  Enligt Lekeby skildrade samtiden Kristinas 
kroppskonstitution liknade mannens eftersom hon hade hett och torrt temperament 
vilket var manligt. 153  Lekeby beskriver inte Kristina som särskilt vacker och 
framförallt inte kvinnlig. Han menar att hennes sätt och utseende antagligen skrämde 
de flesta män. Han nämner detta med undantag från kusinen Karl Gustav med noterar 
snabbt att han ville åt tronen.154  
 

Härskarroll		
	
Lekeby anser att Kristinas lärdom och intelligens har starkt överdrivits. Hon var inte 
mer än en nyfiken amatör skriver författaren. Han menar dock att hon var skicklig i 
intriger, erhöll mod och vilja samt att hon var snabb i replikerna, samtidigt som han 
skriver att hon var motsägelsefull och oberäknelig.155 Hennes begåvning var även 
relativt ordinär.156 Lekeby menar att hon i yngre år var en ”strateg på livets scen där 
hon ville agera och spela huvudrollen”. Lekeby skriver inte mycket om Kristinas 
politiska agerande. Han menar att man vet mycket om den, men nämner inte hurdan 
den var. Han är mer intresseras av hennes religiösa inre liv och sexuella läggning.157  
 
Lekeby skriver att Kristinas försök till att förvandla sig till man var också ett försök 
till att framstå som en politisk messias. Hennes djupaste längtan var att anföra arméer. 
I det här fallet kunde hon göra det mot turkarna som kristendomens anförare. Med 
hjälp av alkemin genom att förvandla bly till guld kunder hon erhålla pengarna till att 
generera en universalmonarki vilket var hennes anspråksfulla politiska roll. Detta 
misslyckades hon självfallet med enligt Lekeby.158 
 
Lekeby menar att Kristina försökte uppträda som en politisk profetissa när hon skriver 
sina ”Förutsägelser” där hon sökte visa eftervärlden att hon förutspått det mesta av 
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Europas historia och sett mer tydligt än någon annan som levde vid samma tid. Detta 
gjorde hon enligt Lekeby eftersom hennes politiska drag efter abdikationen hade 
misslyckats. Hon var en drottning utan land, en drottning som ingen tog på allvar 
längre.159  
 

Eva	Borgström		
	
Borgström kritiserar hermafroditens tankefigur och använder detta som utgång för sin 
skildring av Kristina. Hon skriver: ”Iakttagare och historiker har använt sig av denna 
tankefigur i sina försök att få ordning på till synes motstridiga data om Kristina vad 
gäller manligt och kvinnligt, kropp och personlighet, kvinnoroll och härskarroll, kön 
och sexualitet”.160 
	

Sexuell	läggning	
	
Borgström menar att lättviktig och utländsk litteratur benämner att Kristina var 
lesbisk. I moderna utländska verk är denna aspekt mer eller mindre given. Denna 
hållning är svenska forskare mindre benägna om att hålla med om. Hermafroditism är 
ett koncept som har används för dem som har tankar, kläder, personligheter, 
drömmar, identitet och föreställningar som inte ryms inom den heterosexuella 
könsnormen.161  
 
Borgström hänvisar till forskaren Emma Donoghue som hävdar att hermafroditism 
under 1600-talet inbegriper samma sak som transvestism eller homosexualitet.162 
Hermafroditism som begrepp fram till 1500-talet användes för att beskriva en 
sammansmältning mellan könen eller ett slags tredje kön, tills det istället började 
användas för att beskriva normbrytande beteenden inom könsrollerna såsom 
homosexualitet, transsexualitet och transvestism.163  

Kön		
	
Ända sedan Kristinas samtid fram till nutiden har hermafroditens tankefigur varit en 
central del av analysen av henne. Folk har alltid undrat kring Kristinas kön och 
person, hon har alltid varit en mystisk gestalt.164 
 
Enligt Borgström är Kristina intressant för eftervärlden på grund av spekulationerna 
kring hennes kön och sexualitet. Även samtiden har svårt att smälta sättet Kristina 
spelade ut sin kvinnoroll. Hon anses ännu så pass provocerande att många fortfarande 
förnekar att hon var kvinna. Denna teori, eller snarare skvaller, startade redan under 
Kristinas samtid och har fortsatt in i våra dagar. Kring sekelskiftet publicerades en 
läkarskrift i tidskriften Hygiea 1907 om att en herr Furst hade lagt fram sina tankar 
om att Kristina var en ”Pseudohermaphroditiismus masculinus”. Borgström uttrycker 
sitt missnöje med att senare forskare fortfarande håller fast vid myten av att Kristina 
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skulle ha varit någon slags hermafrodit eller rent av en man, trots öppningen och 
undersökningen av hennes kvarlevor 1965 av läkaren Carl-Herman Hjortsjö. Till 
dessa forskare tillhör både Herman Lindqvist och Rigmor Robert och Kerstin Uvnäs-
Moberg. Ruth Nilsson är en av dem som använder sig av en annan teori än 
hermafroditsteorin vilket Borgström instämmer med. Nilsson menar att Kristina inte 
betedde sig som andra kvinnor eftersom hon var statschef över ett av Europas 
mäktigaste länder. Kvinnorollen var begränsad och föraktad medan mansrollen rymde 
möjligheter, privilegium, heder och förtjänster.165  
 
Kristina av Sverige, precis som Elizabeth av England och Katarina II av Ryssland, har 
alla fått beteckningen mans-kvinnor. Forskare hävdar att de blivit starka härskare just 
för att de påvisat manliga beteenden. Man kan även vända på argumentet. Kvinnorna 
har uppfattats som manliga därför att de varit så mäktiga. Härskande kvinnor i 
historien har beskrivits på mycket lika sätt, ”jungfrur” men ändå ”omättliga hondjur”, 
”tragiska hjältinnor” samtidigt som de är ”maktgalna monster”, ”förebilder för sitt 
kön” och än ”avskräckande exempel som motbjudande halvmän”. Kvinnoforskningen 
pekar på att detta säger mer om den patriarkala kulturen än om kvinnorna i historien. 
Generellt ska kvinnor placeras in i två kategorier, madonnan eller horan, ängeln eller 
monstret, eller sammansatta i en missljudande helhet.166  
 
Debatten kring Kristina framstår handla om kvinnan i sig. Borgström listar en del 
manliga kritiker till Kristina. Författaren Sven Stolpe beskyller historikern Carl Bildt 
fylld med ”kvinnoförakt” och ”manligt snusförnuft” och medeltidshistorikern Herman 
Schuck kopplas samman med ”mansgriseri”. Borgström håller med Stolpe men 
kritiserar även honom för att lida av ett ”heterosexuellt snusförnuft” då han påstår att 
Kristina aldrig någonsin väckte ett erotiskt intresse hos en man. Hon ifrågasätter hur 
Stolpe kan veta detta och påvisar på så sätt att även hans perspektiv är patriarkalt. 
Borgström menar att allt talar för det motsatta och att Stolpes slutsatser; 1) ingen man 
kunde attraheras av henne och 2) något var konstigt med hennes kropp, inte håller. 
Varför skulle en man inte kunna attraheras av en androgyn kropp och varför anta att 
kroppen avviker bara för att personligheten och beteendet gör det? Hon säger vidare 
att skribenter före och efter Stolpe begått samma misstag, nämligen att utgå från en 
”heterosexistisk och biologisk förståelse av kön och sexualitet”. Biologin bestämmer 
könet, könet bestämmer sexualiteten och dessa består av två motsatser som dras till 
varandra. Avvikelser i förhållande till den heterosexuella könsnormen kopplas 
tillbaka till biologin.167 I sin biografi beskriver Kristina sig själv som manlig, men 
Borgström menar att hon talar om sitt sociala och inte biologiska kön.168  
 
Borgström lyfter fram att många andra forskare har betonat Kristinas kvinnoförakt, 
och att de använder detta som argument för att hon ska ha varit någon slags 
hermafrodit. Men Borgström menar att Kristinas förakt inte var mot kvinnor i sig, 
utan den samtida heterosexuella kvinnorollen. Författaren lyfter en intressant tanke 
när hon ifrågasätter om någon ens lagt märke till kvinnoföraktet om det kom från en 
samtida man. Är kvinnohat ett bevis på hermafroditism när en kvinna uttalar sig om 
det? När det kommer från en man beskrivs det som manligt. I en jämförelse med Karl 
XII, som också blivit anklagad för att vara hermafrodit, lyfts bägge regenters vägran 
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att ingå i äktenskap. Att ingå i ett äktenskap och därmed skapa en tronarvinge var 
högst väsentligt för både män och kvinnor i härskande positioner. På grund av detta, 
har deras kroppar inspekterats och kritiserats trots att det inte finns några som helst 
belägg för att de skulle påvisa avvikande attribut. Det finns däremot belägg för att de 
har vägrat att leva upp till normen för kvinnligt respektive manligt.169  
 

Härskarroll		
	
Borgström argumenterar att ”kvinnlighet tycks i den patriarkala kulturen helt enkelt 
vara oförenlig med makt och självhävdelse. För att hantera det faktum att det funnits 
kvinnor i historien som haft en utomordentlig stor makt (…) brukar standardåtgärden 
vara att försöka att dra antingen i deras sanna kvinnlighet eller deras politiska 
duglighet i tvivelsmål. Den mer raffinerade metoden att tänka in i en slags glasvägg i 
själva personligheten har också varit vanlig, inte minst under tiden efter Freud. På så 
sätt har makten kunnat hållas ren från den kvinnliga och det kvinnliga har sluppit bli 
förknippat med makt”.170 
   

Veronica	Buckley		
	
Buckley är den författare som inte tillhör den svenska forskningen. Hennes skildring 
av Kristina skiljer sig avsevärt från de andra författarnas framställning av drottningen.  
 

Sexuell	läggning		
	
Buckley skriver att hennes sexuella läggning förblir svårtolkad.171 Kristinas första 
förälskelse skriver Buckley var hennes kusin Karl Gustav. Eftersom Oxenstierna var 
ledare av förmyndarregeringen kunde han göra slut på affären och därför var de två 
tvungna att smyga med sin kärlek. Buckley beskriver hur Karl Gustavs känslor för 
Kristina var äkta medan Kristina troligtvis tyckte om smygandet och intrigerna lika 
mycket som kärleksaffären i sig.172 Buckley menar att Kristina älskade Karl Gustav 
som en bror medan Karl Gustav förmodligen älskade Kristina ”så som en man älskar 
en kvinna”.173  
 
Kristinas andra förtjusning var Magnus Gabriel De La Gardie. Dock var han 
intresserad av Kristinas älsklingskusin Maria Eufrosyne. Det dröjde inte länge förrän 
han friade till henne. Kristinas svartsjuka reaktion blev att skilja dem åt. Magnus 
Gabriel De La Gardie skulle skickas till Paris, men Kristina fördröjde hans resa i tre 
månader. Hovet trodde att hon snart skulle ta Magnus till hennes äkta. Tillslut reste 
han och Kristina stängde in sig i sitt rum och grät.174  
 
Efter ett tag riktades drottningens blickar åt en av hennes hovdamer, Ebba Sparre. 
Buckley menar att Kristinas känslor var besvarade den här gången. Buckley beskriver 
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hur de två brukade dela säng vilket inte var ovanligt för två ogifta kvinnor. Dock 
menar Buckley att Kristina utnyttjade situationen till provokation. Det blev inom kort 
en allmän uppfattning att drottningen var lesbisk eller hermafrodit skriver Buckley, 
vilket hon även uppger var sant. Alltifrån hennes sätt att klä sig, röra sig och uppföra 
sig var bevis för hovfolket att hon var en sexuell avvikelse. Buckley menar att 
Kristina gjorde ingenting för att kväva skvallret och klargjorde än mer hur hon inte 
tänkte leva ihop med en man. Kristina älskade Ebba Sparre, men hon utnyttjade henne 
ändå i sitt motstånd till Oxenstierna. Buckley beskriver Ebba Sparres liv, trots 
Kristinas fortsatta tillgivenhet, som fylld av sorg och sjukdom.175 
 

Kön		
 
Tidigare forskning har betonat hur Gustav II Adolf glädjes åt beskedet av ett 
flickebarn. Detta skriver även Kristina själv i sin biografi. Buckley menar att 
meddelandet skulle ha varit en gränslös besvikelse för Gustav II Adolf. Om det ligger 
sanning i att han visade ett lugn inför beskedet var det på grund av att han hade feber 
eller var tacksam över att barnet hade överlevt förlossningen till skillnad från tidigare 
dödfödda.176 Att Kristina ska ha uppfattats som en pojke vid födseln förklarar 
Buckley att det är mycket möjligt att hon föddes med någon typ av genital 
missbildning. Detta skulle idag ha syftats till en intersexuell eller transkönad person. 
Buckley hänvisar till modern statistik som menar att var hundrade barn föds med 
missbildade genitalier som gör det svårt att avgöra könet. Författaren skriver Kristinas 
kön förblir svårtolkat.177  
 
Buckley benämner Kristina som den lilla ”kungen” när hon blir drottning vid sex års 
ålder.178 Om hennes utseende skriver Buckley att hon skulle ha varit deformerad. 
Efter att ha blivit tappad som barn var hon sned i ryggen vilket inte accepterades hos 
sin skönhetssinnade mor.179 I ett senare avsnitt beskriver Buckley ändå att Kristinas 
armar och händer som kvinnliga medan hennes rörelser och gester var ”långt ifrån 
kvinnliga”.180 De enda kvinnliga egenskaperna Kristina uppfostrades till var blyghet 
och dygd. Buckley menar att Kristina inte bemästrade dessa, åtminstone inte den 
förra.181 Enligt författaren låg Kristinas starka avsmak för kvinnlighet i hennes egna 
genomträngande maskulina natur.182 Buckley beskriver svåra menstruationssmärtor 
som en av Kristinas många sjukdomar och kroppsliga svagheter.183 
 
Buckley tillskriver Kristina Gustav Adolfs vetgirighet och intellekt men även hans 
häftiga humör och känslomässiga utbrott.184 Att kungen lämnade besked om att 
Kristina skulle få en furstes uppfostran hade med hans oro över att Kristina skulle 
ärva sin mors affekterade kvinnlighet att göra. Buckley skildrar Kristinas utbildning 
mer kvinnlig än tidigare forskning påvisat. Eftersom Kristina skolades tillsammans 
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med sina två flickkusiner tyder detta på att hennes utbildning inte var så ovanlig för 
en flicka i hennes ställning. Dock menar Buckley att hennes framgångar blev föremål 
för överdrivna lovord, inte minst av Kristina själv.185 Kristina hade lätt för att förgylla 
sina egna prestationer.186  
 

Härskarroll	
 
 
Buckley beskriver hur många personer i hög ställning ”kunde inte ens skriva sitt 
namn”. Den svenska skolan hade varit en eländig företeelse och de flesta adliga fick 
resa utomlands för att skaffa sig en utbildning. Buckley menar att det inte är 
märkvärdigt att Kristinas utbildning har beskrivits som utomordentlig i jämförelse 
med den standard som rådde. Lärda som reste till Stockholm fann Kristinas rykte av 
lysande begåvning en besvikelse.187 Dessutom var den goda utbildning dömd att göras 
om intet av Kristinas häftiga temperament.188  
 
Kristina ägnade många timmar om dagen åt praktisk politik och statskonst och hon 
tyckte mycket om det.189 Axel Oxenstierna var dessutom mycket nöjd över hennes 
prestationer och berömde henne med att hon ”inte liknar andra medlemmar av sitt 
kön. Hon är viljestark och har ett gott förstånd, i sådan grad att hon väcker de högsta 
förhoppningar, om hon inte tillåter sig att fördärvas”. Buckley menar att Oxenstierna 
hade observerat någon svaghet hos Kristina som han syftar till när han säger ”tillåter 
sig fördärvas”. 190  Buckley skiftar fram och tillbaka i skildringen av Kristinas 
förmågor. I ett senare skede menar författaren att hon hade ett snabbt intellekt och ett 
utmärkt minne som gjorde att hon gjorde ett djupt intryck på alla hon mötte.191  
 
Kristina var en intelligent varelse som spenderade sin tid genom att storma igenom 
världen samt reta och trötta ut folk i sin omgivning. Redan vid 15 års ålder hade 
Kristina visat sig vara en skicklig politisk iakttagare. Det var även vid den här tiden 
som Kristina började tröttna på Oxenstiernas makt. I ett politiskt spel skulle hon vinna 
Oxenstiernas förtroende genom att låtsas att stå på hans sida mot Pfalzarna och sedan 
utnyttja detta förtroende för att gynna sig själv och sin kära kusin Karl Gustav. 
Hennes plan fallerade. I sitt försök att visa att hon stod på Oxenstiernas sida lyckades 
hon såra sin kusin som hon höll mest kär. Buckley menar att Oxenstierna inte 
förlorade något på detta medan Kristina framstod som opålitlig, omogen och 
ohederlig i sina närmsta släktingars ögon. Buckley menar ändå att hon lyckades få 
sina första politiska poäng i detta första politiska drag men understryker att hon gjorde 
det genom att lura och bedra. Buckley påpekar hennes ställning och att hon kunde ha 
visat klokhet och ödmjukhet inför rådet men istället regerade hon med försåt.192 
 
När tiden var inne för Kristina att sätta Oxenstierna på plats gjorde hon detta med sin 
arrogans och iver skriver Buckley. Hon ville regera själv och kände att den gamla 
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kanslern utmanade henne. En avundsjuka började gro hos Kristina mot Oxenstierna. 
Buckley skriver: ”Hon gick in för att opponera sig mot honom, och från en egensinnig 
idé växte det till en vana. Hans enorma kompetens, hans väldiga erfarenhet och inte 
minst hans majestätiska gestalt, som hans samtida ofta kommenterade, blev en tung 
börda för denna småväxta unga flicka. Hon svarade med att halsstarrigt attackera den 
kraftfulla ek som kunde ha skyddat den späda planta hon var och lade sig samtidigt 
till med en attityd av otroligt högmod, som närmade sig det komiska och rentav det 
patetiska”. Buckley skiljer inte vidare hur oppositionen slutade mer än att hon skriver 
att Oxenstierna ”hade nu formellt lämnat sin plats som rikets främste makthavare, 
men hans ställning förblev oerhört stark”.193 Ett år efter att Kristina tagit över som 
makthavare beskriver Buckley hur hon inte tagit över något större ansvar utan satt 
med på riksrådsmötena som förut.194  
 
Buckley menar att Kristina älskade intriger och att hennes oerfarenhet gjorde så att 
hon trasslade in sig själv i situationer som var skadliga för henne själv och sitt land. 
Här menar Buckley mer specifikt att hon allierade sig med Frankrike, trots 
Oxenstiernas misstycke. Kristina var mottaglig för övertygande lyckosökare, och 
detta var en svaghet som skulle följa henne livet ut.195 Buckley skriver att det alltid 
var män som manipulerade och lurade henne. Buckley benämner dem som 
skumraskfigurer och charmerande skurkar. Författaren menar att Kristina kanske inte 
lurades av dem utan roades av dem eftersom hon kände igen opportunisten i dem som 
hon själv ansåg att hon besatt.196   
 
Eftersom det var tydligt för alla i hovet att Kristina inte tänkte gifta sig beskriver 
Buckley hur Kristinas farbröder greven Johan Kasimir och riksamiralen Carl Carlsson 
Gyllenhielm uppmanade Kristina till att ta chansen att välja en arvinge, och givetvis 
föreslog de Karl Gustav. Kristina förklarade i ett senare skede för Karl Gustav att hon 
inte tänkte gifta sig med honom, men att hon menade att han skulle bli arvfurste. 
Buckley skriver att han tog nyheten ”som en man”.197 Buckley menar ändå att 
Kristina övervägde äktenskapet eftersom det skulle bli en örfil i ansiktet på 
Oxenstierna och hans släkt.198  
 
Buckley beskriver inte händelsen utifrån Kristinas tankar och ord när hon förklarar 
hur fastslaget av Karl Gustav som tronföljare gick till. Författaren skriver att Kristina 
ofta och länge var en sjuk och svag person. Utifrån detta meddelade Kristina 
riksdagen att hon inte tänkte gifta sig och att hon ville fastslå Karl Gustav som 
tronföljare. Kristina ska ha sagt: ”Min natur är helt enkelt inte lämpad för äktenskap. 
Jag har bett innerligt till Gud att Han ska ändra min läggning, men det är omöjligt för 
mig att ingå äktenskap”. Buckley beskriver detta som ett långsamt beslut. Riksdagen 
nekade hennes förslag och gick endast med på det några månader senare eftersom 
uppror från Polen i öst och England i väst hotade Sveriges stabilitet. De fruktade ett 
inbördeskrig. Buckley understryker även att de flesta i riksdagen endast såg det som 
en formalitet och förväntade sig att Kristina skulle övervinna sin ”barnsliga” tvekan 
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till äktenskap. Kristina trodde nu att hon lyckats i ett politiskt drag. Hon kunde sitta 
kvar på tronen så länge hon levde utan att behöva ingå äktenskap och föda barn.199 
 
Ett av Kristinas stora problem under sin regeringstid var att hon hade alldeles för 
mycket tilltro till sin egen förmåga och lyssnade därför inte på de som var äldre och 
mer kloka än henne. Ett annat var bristen av pengar. Buckley påpekar ändå att detta 
inte endast var Kristinas fel. Hjulen hade börjat rulla innan hennes tid på tronen.  
Kristina hade ett slösaktigt sinnelag och hon behärskade inte ekonomi. Hon var inte 
heller intresserad av att lära sig. Hon gav bort mycket mark till nyadlade personer och 
ätter. För att rädda ekonomin höjde hon skatterna. Buckley skriver: ”Det var en enkel 
ekvation – fler adelsmän – mindre skatteintäkter – men den kunde inte Kristina lära 
sig”. Situationen i Sverige blev miserabel och Buckley menar att Kristina blev en 
skottavla, skyldig eller ej.200  
 
Kristina ville få ett slut på det trettioåriga kriget eftersom Oxenstierna hade lett det i 
femton år. Så länge kriget var igång kunde han sitta kvar i en ledande position. 
Buckley skriver även att ”krigsföring var i allt väsentlighet en manlig lek, och hur 
många tennsoldater hon än ställde upp på sin pulpet kunde de inte förvandla den till 
en lek där hon kunde delta”. Kristina var annars mycket benägen för vapenbruk och 
krigsföring.201 I motsättningen mot Oxenstierna skriver Buckley att Kristina endast 
hade lyckats såra honom och visa hur hon själv saknade omdöme. Buckley menar att 
Kristina hade mycket kvar att lära om styrka och självgodhet ”och om skillnaden 
emellan dem”.202  
 
Om Kristina som kulturbärare skriver Buckley: ”Andra finkammade Europas 
konstateljéer och bibliotek och letade fram skulpturer och teckningar och mängder av 
böcker och handskrifter åt den glupska unga drottningen, vars plundringsinstinkt var 
så stark att många räkningar blev liggande obetalda”.203 Buckley tillägnar ändå 
Kristina erkännande i att hon hade gjort de hon kunde för att ”pigga upp det svenska 
kulturlivets grå palett”.204  
 
Ibland ges intrycket att Buckley skrivit en bok om Sveriges historia snarare än om 
Kristina. Efter tronföljarkrisen skriver Buckley: ”Riksdagsmännen var lugna för 
stunden och återgick till sina egna bekymmer. Det största för de tre ofrälse stånden, 
präster, borgare och bönder, var att reducera adelns makt, adelsståndets främsta 
bekymmer var naturligt nog att bevara den”. Sedan följer ett antal sidor som utesluter 
Kristina och som beskriver hur situationen såg ut i Sverige samt hur de olika stånden 
och riksdagen agerade. 1650 var ett år av köld och missväxt. Buckley jämför Kristna 
med Nero och menar att hon under den här tiden ägnade sig åt att planera kröningen. 
Det är också nu Kristina kommer in på abdikationstankarna enligt Buckley. 
Anledningen är ett allmänt uttröttande på regeringsbekymmer och lutheranismen. För 
att genomföra abdikationsplanerna behövde Kristina få riksdagen att godkänna detta 
på riksdagen 1650. Buckley beskriver detta som Kristinas enda lyckosamma politiska 
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drag som regent. Här visade Kristina sin erfarenhet och lyckades utnyttja de olika 
stånden för sitt eget syfte och Karl Gustav utsågs till arvfurste.205  
 
På Kristinas kröningsfest beskriver Buckley en rad djurkamper i gladiatorstil. Buckley 
förklarar hur striderna utvecklades och avslutar med: ”alla var överens om att lejonet 
hade skämt ut sig grundligt”.206 Detta för tankarna till författarens åsikt om Kristinas 
roll som regent. Kristinas beslut om att abdikera godkändes inte av riksdagen. 
Buckley menar att de ville behålla sin drottning så att de inte skulle förlora sina 
egendomar som så generöst hade skänkts till dem under hennes tid som regent.  
Kristina satt kvar som drottning men i alla möten och diskussioner stod hon fast vid 
sina egna prioriteringar. Hon hade åstadkommit allt hon ville, men hon hade gjort 
nästintill ingenting för de tre ofrälse stånden. Buckley citerar en man som skulle ha 
sagt: ”det enda som fattas är en ledare”. Buckley nämner dock inte vem ”mannen” 
är.207 Men Kristina lyckades till slut abdikera med godkännande från riksdagen. 
Buckley skriver: ”Hon hade själv bidragit till att slutet påskyndades. Hennes prat om 
abdikation hade sått förändringens frö i många annars konservativa själar. Hennes 
slösaktiga levnadssätt och nyckfulla härskarlater hade väckt allmänt missnöje i svåra 
tider”.208 
 
Enligt Buckley var den viktigaste punkten för Kristina i abdikationsdokumentet att 
hon skulle förbli drottning, en drottning utan land. Hon bar sin rätt att härska inuti sig 
ansåg Kristina själv.209  

Sammanfattande	analys	och	diskussion		
	

Sexuell	läggning	och	kön		
	
Hirdman talar även om genussystemets två bärande bjälkar varav den ena är 
dikotomin vilket innebär att man särskiljer på manligt och kvinnligt. Buckley 
beskriver i sitt verk hur Karl Gustav tog nyheten av att Kristina inte hade någon 
intention att gifta sig med honom, ”som en man”. Detta innebär att han tog den 
smärtsamma nyheten utan att visa känslor av upprördhet, sorg eller ilska. Hon syftar 
till att detta är något som män gör. Författaren uttrycker sig liknande när hon 
beskriver hur Karl Gustav älskar Kristina, ”så som en man älskar en kvinna”. Buckley 
beskriver Kristina som maskulin och därmed som en sexuell avvikelse. Rodén, 
Englund och Borgström kan även beskriva henne som maskulin men som ett sätt att 
orientera sig i en värld anpassad för män. De beskriver henne inte heller som en 
avvikelse i detta anseende utan snarare en strategisk och intellektuell person.  
 
Tegenborgs teori om drottningens två kroppar speglas i Rodéns sätt att påpeka hur en 
kvinnlig regent tilldelad maskulina egenskaper ges beröm eftersom maskulina 
egenskaper förknippas med en god härskare. Tegenborg menar att drottningens 
politiska kropp beskrivs som manlig eftersom den delen av henne är en härskare. 
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Rodén fastslår att Kristina föddes som en kvinna och var maskulin på sättet, om så 
strategiskt. Rodén beskriver dock inte Kristinas individuella kropp som vidare 
kvinnlig, men inte heller helt manlig. Författaren understryker ändå hur Kristinas 
utbildning varit mer feminin än tidigare forskning skildrat och hur Kristina hade 
många goda relationer med andra kvinnor.  
 
Rodén menar att tidigare forskning inte fokuserat på hennes regeringstid. Istället har 
den behandlat hennes abdikationsbeslut. Borgström skriver hur kvinnliga härskare 
analyserats utifrån deras personlighet, utseende och privatliv mer än deras politiska 
duglighet i jämförelse med manliga härskare. Borgström menar även att tidigare 
forskning hållit makten ren från kvinnligheten genom att beskriva kvinnliga härskare 
som manliga. De författare som beskriver Kristina som manlig utan orsak eller 
förståelse utifrån ett genusperspektiv är Lekeby och Buckley. Buckley beskriver 
Kristina som manlig men även kvinnlig i den mening att hon var kroppsligt svag och 
sjuk, vilket är egenskaper som förknippas med kvinnlighet.  
 
Hirdmans genuskontrakt visar hur Kristinas möjligheter som kvinna på männens 
spelplan var begränsade. Hirdman menar att man måste sätta relationen mellan 
manligt och kvinnligt i centrum för förståelsen. Rodén, Englund och Borgström 
menar att Kristina betedde sig manligt för att anpassa sig till det patriarkala samhället 
hon levde i. En härskare skulle främst vara en man. En kvinna var underordnad 
mannen och kunde därmed inte regera över andra män. Lekeby och Buckley ser inte 
Kristinas manlighet på detta sätt. De beskriver henne istället som en avvikelse. Vidare 
menar Scott att genus är ett sätt att ge legitimering åt maktförhållanden. Kristina var 
en kvinna och beskrivs som en oduglig härskare av både Lekeby och Buckley. Rodén 
och Englund beskriver henne i positiva drag som drottning och följer därmed inte 
genusformeringens system såsom Lekeby och Buckley gör.  
 
Hirdman ställer sig frågan: ”varför tillmäts kvinnor generellt sett lägre socialt värde 
än män?”. I en djupare analys av Buckleys sätt att beskriva de andra kvinnor som 
förekommer i biografin om Kristina tillmäts de negativa egenskaper, inte minst 
Kristina själv. Ebba Sparre och Kristinas mor Maria Eleonora beskrivs som 
förtvivlade sorgsna figurer. I jämförelse i hur Buckley beskriver männen är detta en 
anmärkningsvärd upptäckt. I grova drag beskrivs männen på ett positivt sätt medan 
kvinnorna på ett negativt sätt. Detta understryker Hirdman som genusformeringens 
generella drag.  
	
Borgström kretsar kring ”den heterosexuella könsnormen” och kritiserar denna. Hon 
menar att den kritik eller tolkning som gjorts om Kristina tidigare har utgått från detta 
perspektiv. Borgström tydliggör hur begreppet hermafroditism på 1500-talet och 
framåt inbegrep en person som avvek i sitt beteende eller utseende och att detta även 
kunde syfta till homosexualitet, transvestism eller transsexualitet. Borgström klargör 
begreppet hermafroditism och analyserar Kristina utifrån mer nyanserade och 
moderna begrepp såsom transsexualitet. Borgström särar inte på manligt och kvinnligt 
och skapar därmed ingen hierarki. Författaren menar med andra ord att Kristina 
antagligen var homosexuell. Borgström lägger inte mycket vikt vid Kristinas sexuella 
läggning som vid diskussionen om hennes kön. Borgström bryter mot uppdelningen 
och isärhållandet av manligt och kvinnligt genom att avstå från ett perspektiv utifrån 
den heterosexuella könsnormen. Borgström menar att tidigare forskning fokuserat på 
hennes sexuella läggning och att detta är varför eftervärlden minns henne. Under 
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hennes samtid och även idag stör sig människor på sättet Kristina spelade ut sin 
kvinnoroll. Hon anses ännu så pass provocerande att det fortfarande finns personer 
som ifrågasätter hennes könstillhörighet. I och med att individer stör sig på att 
Kristina bryter från det kvinnliga upprätthålls dikotomin och hierarkin. Kristina är en 
avvikelse, alltså måste könet ifrågasättas.   
 
Rodén menar att Kristina hade ett mer romantiskt förhållande till Azzolino och att 
relationen till Ebba Sparre antagligen överdrivits i romantiska känslor. Tolkningen 
blir att Rodén syftar till att Kristina var heterosexuell snarare än homosexuell. 
Författaren ställer sig neutral i Kristinas läggning, hon hyser ingen värdering kring 
den. Dessutom är det uppenbart att Rodén inte lägger lika mycket vikt vid Kristinas 
sexuella läggning som hennes roll som politisk aktör. Detta visar ett framsteg från 
Eva Borgströms teori om att man tidigare studerat kvinnliga makthaverskor utifrån 
deras personlighet och privatliv snarare än deras politiska kompetens.  
	
Lekeby är en av författarna som skiljer sig mest från de andra författarna i Kristinas 
sexuella läggning och kön. Han menar att Kristina var sexuellt attraherad av kvinnor 
och inte män. Han understryker även att hennes förakt för kvinnor var på grund av 
hennes erotiska attraktion till dem. Lekeby skriver att Kristina hade ”den manliga 
rollen i den lesbiska relationen”. Detta kan vidare tolkas ur isärhållandets dikotomi 
och hierarkin. Författaren syftar till en fördelning i maktförhållanden när han 
uttrycker sig på detta vis. Lekeby står fast vid att Kristina inte var intresserad av män, 
och att män definitivt inte var intresserad av henne. Lekeby har minst sagt en negativ 
ton gentemot Kristinas person och sexuella läggning. 
 
Lekeby skriver att det var i mötet med Charlotte Brégy som Kristina blev medveten 
om sin sexuella läggning. Hon började efter det här att klä sig i mansperson och 
rakade huvudet för att bära mansperuk. För att erotiskt attraheras av en kvinna bör 
Kristina se ut och bete sig som en man kan detta tolkas som. Att hon förklär sig som 
en man är dessutom beviset på att hon sexuellt attraheras av kvinnor enligt Lekeby. 
Återigen speglas Hirdmans genusteori i denna skildring.  
 
Enligt Lekeby erhöll Kristina och Aristoteles samma synsätt på kvinnan. Han menar 
att det var naturens egentliga avsikt att skapa människor som män och att kvinnan var 
en ofullbordad sådan. Enligt Hirdmans genusteori utgör mannen det normala och 
detta legitimerar hierarkin av mannen som överlägsen. Lekebys värdering av Kristina 
som kvinna faller under denna aspekt. Genom att kunna identifiera män på grund av 
penisen utnyttjar även Lekeby biologiska skillnader vilket Hirdman vidare 
understryker som en av genusformeringens generella drag.  
 
Englund går inte lika hårt ut mot Kristinas sexuella läggning som Lekeby men syftar 
ändå till att hon skulle vara attraherad av kvinnor. Han betonar hennes kvinnoförakt 
och menar att hon stötte bort dem som inte föll henne i smaken utseendemässigt. 
Englund problematiserar Kristinas sexuella läggning och menar att hon själv var 
osäker. Genom att jämföra och definiera kärleken till Ebba Sparre och Azzolino 
antyder han på att hon drogs till båda sexuellt. Englund understryker även den 
obesvarade kärleken Kristina kände för Azzolino och skriver hur hon lämnades som 
ynklig. Englund till skillnad från Lekeby målar upp en förvirrad och olycklig Kristina 
i sina sexuella och romantiska relationer. Om man tolkar detta utifrån Hirdmans 
genuskontraktsteori är det tydligt att Kristinas förvirring eller sexuella orientering 
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berodde på just denna. Att Kristina lämnades i ett förvirrat stadie i sin sexuella 
läggning kan beskrivas genom genuskontraktet. Den sexuella handlingen med en man 
var en underkastelse hon inte ville utsätta sig för. Forskningen kring Kristina har 
länge fokuserat på Kristinas sexuella läggning. Att förstå och tolka Kristinas 
osäkerhet kring sin sexuella läggning utifrån Hirdmans genuskontrakt bidrar med en 
nyanserad insikt och en helt ny tankebana. Författare som Englund, Rodén och 
Borgström menar att det var Kristinas frihetssträvan som var viktigast för henne. 
Dessa författare sympatiserar med Kristina.  
 
Bortsett från Buckley behandlar de manliga författarna Kristinas sexuella läggning till 
större grad än de kvinnliga författarna. Både Borgström och Rodén beskriver hennes 
sexualitet neutralt och utan större värdering, trots att de inte anser att Kristina har 
samma sexuella läggning och begär. De båda författarna anser inte hennes sexuella 
läggning lika viktig att diskutera och lyfta fram som andra aspekter av hennes liv och 
person. Englund har dedikerat en stor del av sitt verk åt detta precis som Lekeby. Men 
inte heller har dessa två författare samma ståndpunkt i drottningens sexuella läggning. 
Borgström och Rodén problematiserar diskussionen utifrån Kristina samtid och 
nutidens samhällsfaktorer. De anlägger ett genusperspektiv och analyserar Kristinas 
person som regent medan Lekeby, Englund och Buckley analyserar henne som 
person. Det är inte rättvist att kategorisera ihop Lekeby och Englund eftersom 
Englund är mycket närmare ett genusperspektiv än Lekeby. Borgström menar att 
utländsk litteratur benämner Kristina som lesbisk. Buckley, vilket är den enda 
utländska författaren som undersökts i denna studie gör just detta.  
 
När de fyra författarna behandlar Kristinas kön ses tydliga skillnader i skildringen av 
henne. Lekeby placeras i en egen kategori med raka, råa och stereotypa anledningar 
och orsaker till Kristinas ovanliga beteende och utseende (yttre fulhet, motbjudande 
för det motsatta könet, provokativa jargong och inlärda kvinnoförakt). Lekeby lägger 
också stor vikt vid att Kristina till alla pris, biologiskt bokstavligt, ville omvandlas till 
en man. Lekeby talar inte om Kristina, i sin tid, ur ett genusperspektiv. Lekebys 
ansats till Kristinas person är således smal och förenklad utan någon egentlig 
förankring i hennes roll som statsregent, personliga mål eller individuella preferenser.  
	
Rodén menar att spekulationerna kring Kristinas kön inte hade några som helst 
fysiologiska eller biologiska orsaker. Buckley menar tvärtemot att Kristina mycket 
möjligt kunde ha fötts med könsliga missbildningar. Borgström skriver att forskning 
har en tendens att ”dissekera” i kvinnliga härskares kroppar, könstillhörighet och 
sexualitet för att hålla makten ren från kvinnlighet och kvinnor borta från makten. 
Detta gör Buckley.  
	

Härskarroll		
	
Enligt Hirdman bygger genusformeringen på ett motsatstänkande där mannen utgör 
det positiva och kvinnan det negativa. På det sätt som Buckley konsekvent jämför och 
värderar Oxenstierna och Kristina utifrån varandra kan liknas vid den här 
formeringen. Oxenstierna beskrivs i mycket positiva drag gentemot Kristina som 
genomgående utsätts för negativ kritik. Englund skiljer sig här eftersom han skildrar 
både Oxenstierna och Kristina som positiva aktörer som kompletterade varandra, trots 
motsättningen emellan dem. Det intressanta i Buckleys verk är att hon i högre grad än 
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de andra författarna tilldelar manliga aktörer en större roll i Kristinas politiska spel 
och beslut. Kristina beskrivs ständigt som omogen, oerfaren och elakartad. Buckleys 
verk lämnar dessutom intrycket av att handla om svensk historia snarare än om 
Kristina. Buckley framställer Kristina som en passiv aktör i sidan av riksdagen och 
dess stora män. Buckleys biografi är likt Rodéns och Englunds i den mån att samma 
händelser behandlas. Skillnaden ligger i hur författaren beskriver dem.  
 
Buckley talar mycket utifrån andra aktörer kring Kristina och benämner deras roll i 
det politiska spelet som större än Kristinas. Även här ges intrycket av att andra 
tilldelats mer eloge och ansvar samt att de spelar en större roll i de händelser Rodén 
och Englund krediterat Kristina. Exempelvis beskriver Buckley hur Kristinas 
farbröder greven Johan Kasimir och riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm 
uppmanade Kristina till att ta chansen att välja en arvinge, och givetvis föreslog de 
Karl Gustav. Rodén och Englund menar att detta var ett av Kristinas politiska 
mästerverk. Buckley menar att Kristina framstod som en ointelligent omogen regent i 
motsättningen mot Oxenstierna medan Rodén skildrar hennes politiska spel som ett 
snilledrag. Rodén menar vidare att situationen i Sverige under Kristinas tid var relativt 
lugn medan Buckley skildrar den som kaotisk och utan ledare. Buckley skriver att 
lärda och andra personer i Kristinas samtid blev besvikna på hennes som intellektuell 
varelse och folket i Sverige saknade en ledare i henne. Englund menar att alla i 
Kristinas samtid imponerades av henne som härskare.  
 
Det finns många skillnader i hur Rodén och Buckley beskriver Kristina och hennes 
regeringstid. Ytterligare en är i planen att göra Karl Gustav till arvfurste. Rodén hyllar 
Kristina i denna handling och menar att den enda kritiken kom från Karl Gustav själv. 
Buckley menar att Karl Gustav inte kritiserade beslutet och ”tog det som en man”. 
Vad som blir tydligt här är hur författarna även skildrar en av de manliga aktörerna i 
Kristinas liv vilket påverkar genusperspektivet. Rodén beskriver ofta Kristina som en 
härskare vilket är könsneutralt medan Buckley trycker på benämningen drottning i 
samband med all hennes negativa kritik mot Kristina.  
 
Eftersom Buckley och Lekeby isärhåller manligt och kvinnligt upprätthåller de 
kvinnornas underordning. Buckley beskriver i princip alla manliga aktörer omkring 
Kristina på ett positivt sätt, både personlighetsdrag och politisk skicklighet. Buckley 
till skillnad från de andra författarna beskriver Kristina som en mycket svag och 
inkompetent politiker och person. Hirdmans teori om hierarkin, att mannen utgör 
normen i samhället, kan ses i Buckleys och till viss del Lekebys sätt att beskriva 
Kristina som politiker. Männen är de som utövar politik medan Kristina här blir en 
avvikelse. Tegenborg beskriver hur kvinnan hade fått makten av Gud och därmed 
egenskaperna att härska. Detta ryms inte i Buckleys verk.  
 
 
Buckley skriver ibland att Kristina var en intelligent varelse, men oftare att hon inte 
var det. Det enda positiva Buckley menar att Kristina bidrog med var att till viss del 
alstra kultur i Sverige. Rodén kritiserar just detta, att 1600-talets drottningar endast 
tilldelats titlar som kulturfrämjare. Utifrån ett genusperspektiv kan detta uppfattas 
som en negativ bedrift.  
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Lekeby skriver vidare att Kristinas sätt och utseende inte motsvarade samtidens 
skönhets- och kvinnoideal. Han utgår från detta och finner grund till spekulationen 
kring Kristinas könstillhörighet och sexuella läggning. Rodén, Englund och 
Borgström värderar hennes beteende utifrån ett politiskt och strategiskt perspektiv. 
Borgström skriver att en kvinnlig härskare värderades utifrån hennes privatliv och 
utseende för att hålla makten ren från kvinnlighet. Rodén menar att kvinnliga härskare 
sällan analyseras utifrån ett politiskt perspektiv. Utifrån detta blir Lekebys sätt att 
analysera Kristina tydligt. Lekeby syftar till att Kristina ville förvandlas till en man, 
men inte för att bättre passa in på den politiska spelplanen. Enligt Lekeby ville 
Kristina förändras med anledning av hennes kvinnoförakt och för att kvinnan 
egentligen var en ofullbordad man, en naturlig missbildning. Lekeby menar att 
Kristina inte hade någon politisk agenda i sin vilja att bli man.  
 
Det är inte helt korrekt att säga att de kvinnliga författarna skiljer sig från de manliga 
författarna på denna punkt. Alla författare skiljer sig från varandra på olika vis. 
Englund är dessutom närmare Rodén och Borgström i sina beskrivningar om Kristina 
än Lekeby. Däremot skiljer sig alla författares ställning från tidigare forskning.  
 
Borgström, Englund och Rodén placerar dock Kristinas manliga attribut i större 
kontext, i rollen som regent och kvinna i sin samtid. Detta visar att ett 
genusperspektiv tas i beaktning av dessa författare. De menar i stora drag att Kristina 
hade taktiska, politiska och strategiska anledningar till att agera och se ut som hon 
gjorde. Borgström drar bland annat paralleller till andra kvinnliga regenter som också 
fått utstå kritik för sin annorlunda kvinnoroll. Rodén beskriver också förhållandet till 
fadern och önskan att framstå som en kompetent ledare står som anledningar till 
hennes kontroversiella person.  Englund poängterar också dåtidens hinder för kvinnor 
i samhället i största allmänhet men kvinnor i maktpositioner i synnerhet. Buckley 
beskriver Kristina som svag och ofta offer för sjukdom. Detta var ett sätt för att bevisa 
mannens överlägsenhet, genom att peka på den kvinnliga bräckliga anatomin. 
Kvinnor var ofta svaga och sjuka. Tegenborgs teori om drottningens två kroppar 
utgörs av att delvis identifiera drottningens individuella kropp som svag och sjuk. 
Detta gör Buckley genomgående i sin biografi. Buckley beskriver Kristinas person 
som maskulin men negativt. Englund menar att Kristina inte kände förödmjukelse och 
tårar, negativa kvinnliga egenskaper, förrän efter hennes regeringstid i Sverige.  
 
Rodén, Englund och Buckley är de författare som lägger mest fokus på Kristinas roll 
som politisk aktör, i jämförelse med Borgström och Lekeby. Rodén menar att 
Kristinas roll som regent var av hög kaliber i och med att hon uppvisade exceptionella 
egenskaper i det politiska spelet som följd av sina utmärkta sociala kvaliteter. Rodén 
nyanserar Kristinas uppväxt och berättar att uppväxten inte alls var så ”manlig” som 
tidigare forskning påvisat. Enligt Rodén bestod Kristinas umgängeskretsar även av 
kvinnor. Rodén belyser även problematiken i att vara en ung regent och kvinna. 
Englund menar att Kristina var skarpt intellektuell, vetgirig och autodidaktisk. Han 
binder detta samman med att hon fick en strikt manlig uppfostran. Dessa egenskaper 
kopplas därför till det manliga. Detta stämmer överens med Hirdmans teori om 
dikotomin vilket skiljer på manliga och kvinnliga egenskaper. Dessutom speglas de 
manliga egenskaperna som positiva.  
 
Englund belyser, likt Rodén, Kristinas roll som politisk aktör. Båda författarna lägger 
fokus på Kristinas offentliga liv, till skillnad från Lekeby och Borgström som 
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fokuserar på Kristinas privata liv. Englund fortsätter att beskriva Kristinas liv som 
regent i positiv mening, utan större fokus på hennes kön. Englund menar att Kristina 
agerade som hon gjorde utifrån en högst medveten strategi på grund av det karga 
politiska landskapet en kvinna fick utstå. 
 
Lekeby är starkt kritisk till Kristinas kompetens som regent. Han menar att bortsett 
från en del goda egenskaper så var Kristina medioker. Lekeby lägger också uppenbart 
större vikt vid Kristinas sexuella läggning.  Kristina framställs av Lekeby nästan som 
en egoistisk och dramatisk person. Lekeby är i stor utsträckning negativ till Kristinas 
politiska kompetens. På liknande sätt beskriver Buckley Kristina då hon visar 
systematiskt på hur Kristinas begåvning intensivt överdrivits och förminskar starkt 
hennes roll i svensk historia. Både Lekeby och Buckley menar att Kristina är en 
avvikelse i den negativa formen.  
 
Tidigare forskning hävdar att kvinnor blivit starka härskare just för att de uppvisat 
manliga beteenden. Borgström vill vända på argumentet. Kvinnor har uppfattats som 
manliga för att de varit mäktiga härskare. Här träder Hirdmans genusteori in. Mäktiga 
härskare brukar vara kopplade till det manliga könet. Män ska bli härskare. Alltså är 
endast en god härskare man eller åtminstone manlig. Detta påvisar en dikotomi så väl 
som en hierarki. Borgström skriver vidare hur kvinnor i regerande positioner 
framställts som sköra jungfrur samtidigt som maktgalna monster och omättliga 
hondjur. Buckley beskriver Kristina, likt Borgströms kritik, som en svag och sjuk 
kvinna som stormar igenom världen genom att reta upp alla i sin omgivning. En 
annan del av Hirdmans genusteori syftar till utnyttjandet av de biologiska skillnaderna 
könen emellan. Borgström ifrågasätter varför Kristinas kön skulle avvika bara för att 
personligheten och beteendet gör det.  
 
Joan Scotts teori om maktfördelning lyfter Borgström. Hon skriver att tidigare 
forskning om kvinnliga regenter utsätts för påhopp om huruvida kvinnliga de var. 
Detta för att hålla makten ren från kvinnliga egenskaper. Lekeby är den författare som 
ifrågasätter och dömer Kristinas kvinnlighet till högsta grad. Borgström och Englund 
menar att hennes manliga egenskaper var en del av en genomtänkt plan för att nå 
makten i en värld som inte ämnade kvinnor i politiken. Rodén understryker att 
Kristinas uppfostran inte var så manlig som man trott och påvisar därmed hennes 
makt och kvinnlighet.  
 
Rodén lägger inte större vikt vid hur Kristinas beteende var särskilt manligt eller 
kvinnligt. Enligt Hirdman leder ett mindre isärhållande av manligt och kvinnligt till 
att mannen tappar sin status som ”norm”. Rodéns verk om Kristina får läsaren att 
fundera över hennes roll som politisk varelse mer än spekulationer om hennes 
beteende som manligt eller kvinnligt. Även Borgström och Englund som skriver om 
hennes kön nyanserar bilden av Kristinas ”manliga” beteende genom att påvisa de 
bakomliggande samhällsfaktorerna som gjorde att hon aktivt valde detta. Lekeby och 
Buckley problematiserar inte begreppet manligt i sitt verk såsom de andra författarna 
gör.   
 
Hirdman beskriver hur manligt i historien har beskrivits som en positiv egenskap 
medan kvinnligt är det negativa och att detta sträcker sig in i vår tid. Rodén, 
Borgström och Englund är positiva till Kristina i generella drag. De belyser många 
goda egenskaper hos henne men lyfter samtidigt att hon var en kvinna. De kopplar 
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inte ihop hennes goda politiska kompetens och personlighet med hennes så kallade 
manlighet. Hon var med andra ord en duglig regent men inte på grund av hennes 
”manliga attribut”.  
 

Slutdiskussion		
 
Det är inkorrekt att säga att de kvinnliga och manliga författarna skiljer sig i hur de 
skildrar Kristina i hennes sexuella läggning, kön och härskarroll. Alla författare skiljer 
sig från varandra med undantaget att Lekeby och Buckley utgör en klass för sig. 
Rodén, Borgström och Englund anlägger ett genusperspektiv till större grad än vad 
Lekeby och Buckley gör. Den största skillnaden hos författarna är snarare faktumet att 
de tre senaste verken behandlar Kristina i större utsträckning utifrån hennes roll som 
politisk varelse. Den tidigare forskningen som är Borgströms och Lekebys lägger 
större vikt vid hennes kön och sexuella läggning. Genusforskningen från 1900-talets 
senare hälft har gjort sitt intryck på de flesta författarna i den här studien. Istället för 
att skilja åt könen är det snarare tiderna som förändras och formar skildringen av 
Kristina.  
 
Tillämpningen av ett genusperspektiv i tolkningen av historien påverkar den. 
Historiskt sett säras manligt och kvinnligt för att sedan legitimera mannens 
överordnad över kvinnan. Författare har tidigare skildrat Kristina utifrån ett 
heteronormativt perspektiv. Rodén, Englund och Borgström anlägger ett 
genusperspektiv i analysen av henne och bryter därmed det heteronormativa 
tolkningsmönstret. Genusperspektivet har förändrat sättet att skildra Kristina på. 
Lekeby och Buckley isärhåller manligt och kvinnligt och hänvisar mycket till 
stereotypiska förhållanden vilket upprätthåller det ena könets överhöghet. I raster av 
nya teoretiska perspektiv förändras bilden av en person och kan ge nya sätt att tolka 
historien.  
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