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r 2021 är det 100 år sedan kvinnor för första gången var 
röst   berättigade och valbara i ett svenskt riksdagsval, en 
kvinno politisk milstolpe i Sveriges historia. Historisk tid - 

skrifts tema nummer 2021 handlar om kvinnor som kategori, både 
historiskt och i nutida historieforskning. Mot fonden av demo-
kratijubileet lyfter temanumret fram kvinnor som fokus för 
historieforskningens intresse – i ljuset av de senaste årtiondenas 
genushistoriska, intersektionella och postkoloniala forskning, som 
har utmanat förståelsen och betydelsen av kvinnor som historisk 
kategori. 

Historiker har pekat på paradoxen i den kvinnopolitiska kampen: 
När kvinnor genom historien kämpat för att undanröja könsskill-
nader har de talat i kvinnors namn och därmed befäst den köns-
skillnad som de velat upphäva. Den kvinno- och genushistoriska 
forskningen har rört sig i samma motsägelsefulla terräng genom att 
särskilt uppmärksamma betydelsen av kön och genom att särskilja 
kvinnor som historisk kategori. Hur förhåller sig dagens historie-
forskning till att kön/genus fortsatt är relevant och att kvinnor 
fortfarande behöver synliggöras?

Med temanumret hoppas Historisk tidskrift visa prov på hur his-
torisk forskning om kvinnor ser ut år 2021, vad fältet har uppnått  
och vilka frågor som forskare inspireras av och vill vidareutveckla 
i framtiden. Vi välkomnar bidrag med olika geografiska, krono-
logiska och tematiska fokus. Vi ser gärna texter som redovisar  
empiriska genus- och könshistoriska studier, men också sådana 
som uppmärksammar olika teoretiska och metodologiska pro-
blem. Förutom uppsatser finns det även möjligheter att bidra 
med texter till avdelningarna Essä, Översikt och Idé- och debatt.  
Abstract på svenska (max 300 ord) lämnas senast den 29 april 2020 
till gäst redaktörerna Helena Bergman (helena.bergman@sh.se)  
och  Emma Severinsson (emma.severinsson@kultur.lu.se).

Bild: Kvinnor på luftskyddsförbundets möte i Konserthuset 1939. 
Fotograf: okänd. Aftonbladet. Stockholms stadsmuseum.
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