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Abstract 

Den här uppsatsen är en genuskritisk analys av läromedel i historia för gymnasiet. 
Studien har ställt frågan hur Yvonne Hirdmans två genusprinciper produceras och 
reproduceras i historieboken Alla tiders historia 1b. Genusprinciperna innebär (1) 
att kvinnliga och manliga normer särhålls samt (2) att den manliga normen 
överordnas den kvinnliga normen. Metoderna som tillämpas är Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys samt kvantitativ innehållsanalys. Resultatet 
visar hur de två genusprinciperna alltigenom produceras i det studerade 
materialet. Kvinnor och män beskrivs som dikotomier genom att tilldelas 
olikartade attribut och egenskaper. I beskrivningarna ges dessutom en bild av 
mannen som överordnad kvinnan. Vidare skildrar boken genomgående historien 
ur ett manligt perspektiv. Kvinnor utgör endast 9 % av alla namngivna i boken 
och är placerade i textens mindre framträdande delar. Resultatet består också i att, 
utifrån de teoretiska utgångspunkterna, förklara hur genusprinciperna 
reproducerar könsnormer samt vidmakthåller samhällets maktstrukturer.  
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1 Inledning & Bakgrund 

1.1 Inledning 

I Wien var under nästan ett års tid, 1814-1815, en lysande skara kungar prinsar och 
diplomater samlade för att bestämma Europas karta och framtid [...]. Baler, jakter 
och slädfärder avlöste varandra. Även spioner, ficktjuvar och glädjeflickor hade 
bråda dagar. (Almgren m.fl. 2011:183) 

 
Citatet kommer från boken Alla tiders historia 1b och har till syfte att förklara 
Wienkongressen för svenska gymnasieungdomar. Vad får det för konsekvenser att 
Wienkongressen blir en historia om män som är lysande, handlingskraftiga och 
mäktiga nog att bestämma en hel kontinents framtid? Och vad händer när 
Wienkongressen blir en historia om en grupp kvinnor som står i ytterst 
underordnad position till dessa män, i egenskap av glädjeflickor? Vilken makt 
finns insprängd i de ord, och icke-ord, som skapar tystnad kring kvinnor i 
historien? Vem ska en vara för att kvala in i historien, och hur?  

Yvonne Hirdman menar att två genusprinciper genomsyrat alla samhällen i 
alla tider. För det första att kvinnor och män särhålls som dikotomier, för det 
andra att den manliga normen är överordnad och det mänskligas måttstock 
(Hirdman 1992: 19). En kan fråga sig vad som händer i ett samhälle där hälften av 
medborgarna får upprepat för sig att möjligheten att gå till historien hänger på att 
vara dotter, fru eller älskarinna till rätt man. Och där den andra hälften får 
upprepat för sig att en kvalar in i historien genom att vara modig, våldsam, och 
känslokall. Denna uppsats är en undersökning av hur Yvonne Hirdmans två 
genusprinciper produceras i gymnasiets läromedel för historia. Men det är också 
en uppsats om vad reproducerandet av dessa principer kan få för konsekvenser för 
samhället och människorna som lever i det. 
 

1.2 Bakgrund 

Många läroböcker för historia på grundskole- och gymnasienivå präglas av ett 
dominerande manligt perspektiv och innehåller sexistiska gestaltningar av 
kvinnor. Historien tycks skriven av och för män. Det och mycket annat fastslogs 
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år 2010 av Ann-Sofie Ohlander, professor i historia, i forskningsrapporten 
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, på uppdrag av Delegationen 
för jämställdhet i skolan (DEJA). Rapporten lyfter att främjande av jämställdhet 
finns inskrivet implicit och explicit i skolans lagar och förordningar, såsom i 
läroplan och kursplaner för historia (motsvarande dagens ämnesplan). Slutsatsen 
är dock att de läroböcker som studerats varken motsvarar kraven i dessa dokument 
eller författarnas egna intentioner att lyfta jämställdhet, givet att detta begrepp 
innefattar att kvinnor och mäns insatser, förhållanden och rättigheter har lika 
värde (SoU 2010:10: 4, 9-10, 70-71).  

På samma tema gjorde Dagens Nyheter (DN) år 2015 (Delin) en mindre 
granskning av läromedel för historia. Här ser vi resultat som liknar DEJA:s, trots 
att studien genomfördes 5 år senare på nya upplagor av böckerna eller helt andra 
historieböcker. Under perioden mellan DEJA och DN:s studier, år 2011, började 
dessutom nya läroplaner för grund- och gymnasieskola att gälla, med högre krav 
på att integrera jämställdhetsperspektivet i undervisningen (Delin 2015). 
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2 Syfte och frågeställning 

Vi omges varje dag av budskap som implicit och explicit säger något om hur en 
ska vara som kvinna och man, budskap som reproduceras i varje individs tanke 
och agerande. Summan av alla kvinnor och mäns tankar och agerande utgör i sin 
tur fundamentet för samhället och dess maktstrukturer. Därför är det dagliga 
budskap som möter individen högst politiskt och del av ett större principiellt 
problem. Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka genusnormer som 
produceras och reproduceras i läromedel för historia, i svenska gymnasieskolor. 
Följande frågeställning kommer att ligga till grund för analysen:  

 
Hur produceras och reproduceras Hirdmans två genusprinciper i historieboken 

Alla tiders historia 1b? 
 

Alla tiders historia 1b är uppföljaren till en av de böcker som granskades i 
DEJA:s rapport (Gleerups). Under kapitel 5 diskuterar vi vidare varför just denna 
historiebok kommer att ligga till grund för vår studie. Det ska dock nämnas att 
kursen Historia 1b är en obligatorisk kurs för de flesta högskoleförberedande 
gymnasieprogrammen i Sverige. Kursen har en ämnesplan författad år 2011 i 
samband med den stora gymnasiereform (Skolverket 1) som också skärpte 
läroplanens krav på jämställdhet i undervisningen (Delin 2015). Producerar syftar 
till att förklara på vilket sätt Hirdmans två genusprinciper illustreras i Alla tiders 
historia 1b. Med reproducera menas att vi vill ge en förklaring till hur 
genusprinciperna också kan tänkas omsättas till en del av samhällets 
maktstrukturer, och således bidra till strukturernas vidmakthållande. För att 
besvara frågeställningen kommer vi att använda oss dels av diskursanalys, dels av 
kvantitativa studier. 
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3 Tidigare forskning 

Att studera hur kvinnor och män presenteras i olika sammanhang är inget nytt. 
Flera studier har gjorts inom exempelvis medievetenskap och litteraturvetenskap. 
Ett kort exempel på forskning som gjorts inom medievetenskap är Maria Wendts 
studie, presenterad i Politik och kritik (2011). Här beskrivs hur medborgarnas bild 
av politik och politiker skapas genom media. Wendt diskuterar hur medias 
porträttering av det politiska systemet kan förstås ur ett könsperspektiv, där 
maktrelationer mellan kvinnor och män reproduceras till följd av medias icke-
jämställda gestaltning av dem (Wendt 2011: 117). 

3.1 Makt, genus och litteraturforskning 

Den tidigare forskning som ligger närmst vår studie är till stor del forskning som 
gjorts inom litteraturvetenskap. Att flera litteraturforskare på olika sätt studerat 
genusaspekten är inget förvånande, då diskurs och lingvistisk analys är nära 
relaterat till språk, litteratur och makt. I Stjärnor utan stjärnbilder (1997) skriver 
Anna Williams om bilden av den kvinnliga författaren i litteraturhistorien. Hon 
ställer sig frågor som hur historien uppstår, etableras och förändras (Williams 
1997: 11), hur skapas vår litteraturhistoriska kanon? Williams beskriver hur 
begreppet kanon allt mer kommit att betyda vad Birgitta Holm en gång uttryckt; 
”en historisk konstruktion, produkt av en urvalsprocess som legat i händerna på en 
viss grupp och dess intressen” (Holm citerad i Williams 1997: 12). Detta synsätt 
på historieskapande kan vara av vikt för alla vetenskapliga inriktningar av 
historiska studier, således också vår infallsvinkel. Till exempel menar Gleerups, 
utgivarna till Alla tiders historia 1b, att deras litteratur för gymnasiet delvis syftar 
till att ge eleven en förståelse för hur historia “skapas och används” (Gleerups). 
Ämnesplanen för historia på gymnasial nivå talar i liknande termer och diskuterar 
vikten av att förstå historien utifrån olika perspektiv, hur historia används samt 
skapar identiteter (Skolverket 2).  

Williams studie lyfter hur mannen beskrivs som norm och hur kvinnor bedöms 
på dessa grunder. Verk författade av kvinnor klassas främst som 
”kvinnolitteratur”. Istället för att presenteras som ett nytänkande tillskott till 
litteraturen benämns de som avvikande (Williams 1997:185). Detta resonemang 
kan vi se rimmar väl med Yvonne Hirdmans genusprinciper. Normtänkandet och 
särhållandet av könen menar Williams inte enbart är återkommande inom 
litteraturhistoria och synen på vetenskap, utan även på en samhällelig 
institutionell nivå, där grupperandet institutionaliserar rådande patriarkala 
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strukturer (Williams 1997: 188). Således blir könsuppdelningen ett led och 
verktyg i maktkedjan. Williams studie kan därför tänkas dela vårt principiella 
problem, att genusnormerna som överallt möter oss i slutändan summeras till 
maktstrukturer i samhället.  

3.2 Makt, genus och skolans värdegrund 

I studien Värdelös eller värdefull (2010) undersöker Caroline Graeske huruvida 
den forskning som gjorts på genus och litteraturhistoria implementeras i läromedel 
för svenska. I skolans värdegrund spelar genus och jämställdhet en viktig roll, 
men hur beskrivs kvinnor och män samt hur förhåller sig läromedlets innehåll till 
läroplanens värdegrundsmål? Genom att studera litteraturen vill Graeske 
undersöka vilka attityder och fördomar som återskapas. I studien kommer hon 
bland annat fram till att majoriteten av de som namnges i böckerna är män med 
västerländsk bakgrund. De västerländska männen dominerar i studiens 
kvantitativa delar såväl som de kvalitativa. Trots att litteraturforskare synliggjort 
och problematiserat hur kvinnliga författare ofta benämnts som avvikande snarare 
än nytänkande samt att beskrivningar av kvinnliga författare oftare benämner 
deras privatliv snarare än gärningar, tycks samma bild återkomma i läromedel i 
svenska (Graeske 2010: 120-123). Vår studie syftar till att göra en liknande 
undersökning med riktning mot läromedel i historia. Dessutom fokuserar vår 
studie på diskursens makt i producerandet och reproducerandet av 
genusprinciperna, snarare än att likt Graeskes infallsvinkel koppla an till skolans 
läroplan och värdegrund. 
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4 Teori 

Som teori kommer denna studie att ta avstamp i Yvonne Hirdmans två 
genusprinciper. Vi kommer också utgå från delar av Norman Faircloughs teori för 
kritisk diskursanalys.  

4.1 Hirdmans genusprinciper 

I Kvinnohistoria (1992) beskriver Hirdman att genusstudier är studiet över det 
abstrakta könet, motsatsen till det socio-biologiska könet, och handlar om hur 
kvinnor och män “uppfattas och vilka konsekvenser det har haft för dem som 
könssort [...] vad gäller möjligheter, rättigheter och utrymme i världen” (Hirdman 
1992: 18). Som teori har vi valt att ta avstamp i det Yvonne Hirdman kallar 
“genussystemets två principer”, hädanefter refererade till som “de två 
genusprinciperna”. Trots att möjligheter, rättigheter och utrymme för kvinnor och 
män har varierat över olika historiska perioder, samhällsklasser och generationer 
menar Hirdman att två principer är återkommande och ständigt aktuella. För det 
första, att kvinnor och män hålls isär i dikotomatiska förhållanden. Dels rent 
fysiskt i termer av vilka rum de anses höra hemma i. Dels bildligt då olika ideal 
och förväntningar läggs på respektive kön, gällande till exempel beteende eller 
vilket socialt utrymme de förväntas uppta (Hirdman 1992: 19). Dessa 
dikotomatiska förhållanden tolkas i denna uppsats som att kvinnor och män 
placeras på vardera “ända” av en skala, där det kvinnliga aldrig kan vara 
detsamma som det manliga och vice versa. Tolkningen kan också förklaras som 
att kvinnor och män överallt möter, och därför präglas av, könsspecifikt kodade 
normer. Denna princip kommer att refereras till som dikotomiprincipen. Hirdmans 
andra genusprincip inbegriper att mannen alltid varit det mänskligas måttstock 
och norm, emot vilken allting annat mäts och underställs. Med denna princip kan 
vi alltså konstatera att den kvinnliga normen alltid värderas lägre än den manliga. 
Denna princip kommer att refereras till som hierarkiprincipen. Dessa principer 
har tillsammans skapat, och skapar, kvinnors underordning (Hirdman 1992: 18-
20).  

Den grundläggande utgångspunkten i denna teori, att könsspecifika normer för 
kvinnor och män studeras kan, trots ambitionen att problematisera sådana normer, 
i sig riskera att reproducera tvåkönsnormen. Vi vill poängtera att det finns 
människor som varken identifierar sig som kvinna eller man och att dessa 
personer således exkluderas från vår studie. Detta är problematiskt men 
nödvändigt då studien och frågeställningen specifikt utgår ifrån Hirdmans 
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genusprinciper, och således vilka genusnormer som behäftas med kvinnor och 
män.  

4.2 Fairclough och kritisk diskursanalys  

Bland de diskursteoretiska inriktningarna har vi valt att utgå från kritisk 
diskursanalys (CDA). En av CDA:s företrädare är Norman Fairclough och det är 
hans specifika inriktning, och definition av diskurs, som vi kommer att ta avstamp 
i. Med diskurs avser vi i denna studie alltså “the use of language in speech and 
writing - as a form of ‘social practice’” (Fairclough & Wodak i Bergström & 
Boréus 2012: 356). Fairclough menar alltså att språket och hur vi agerar är det 
som tillsammans utgör diskursen. Diskursen formar i sin tur den sociala 
verkligheten, vilken enligt Fairclough beskrivs som situationer, institutioner och 
sociala strukturer. Däremot formas också diskursen av den sociala verkligheten, i 
en dialektisk relation (Bergström & Boréus 2012: 356). Allmänt har diskursteori 
en ontologisk utgångpunkt som menar att språket är det som organiserar den 
sociala verkligheten (Bergström & Boréus 2012: 354). Med tanke på Faircloughs 
dialektik mellan diskurs och social verklighet, får vi dock anta att han inte fullt 
delar denna ontologiska utgångspunkt, utan snarare menar att språket och den 
sociala verkligheten ömsom konstituerar varandra. Detta är en syn på den sociala 
verkligheten som rimmar väl med vårt principiella problem.  

Fairclough menar att diskursen ska studeras utifrån tre dimensioner. Dessa 
utgörs av (1) textnivå, (2) diskursiv praktik och (3) diskursens sociala funktion. 
Den första dimensionen fokuserar på texters innehåll och uppbyggnad och tar 
hjälp av lingvistiska analysredskap. Den andra dimensionen fokuserar på hur 
texten produceras, distribueras och konsumeras. Slutligen lyfter Fairclough den 
tredje dimensionen diskursen som social praktik. Här breddas analysen, då 
diskursen sätts i en dialektisk relation till den sociala verkligheten (Bergström & 
Boréus 2012: 374-376). 

De tre dimensionerna utgör en bred form av kritisk diskursanalys. Det sista 
steget av teoretiska avgränsningar som denna uppsats gör är därför att främst 
använda den första dimensionen men också resonera utifrån den tredje 
dimensionen. Den första dimensionen har vi valt att fokusera på då den har tydliga 
riktlinjer för empirisk prövning. Här kan konkreta lingvistiska verktyg utnyttjas 
för att utröna en diskurs (se avdelning 6.1), verktyg som mycket väl kan 
operationalisera frågeställningen hur genusprinciperna produceras i vårt material. 
Den tredje dimensionen kommer att få funktion av en språngbräda som tillåter oss 
att svara på frågan hur genusprinciperna reproduceras och på så vis sätta den 
lingvistiska analysen i ett större sammanhang, bortom ordval och grammatik.  
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5 Material 

Vi har valt att analysera historieboken Alla tiders historia 1b utgiven av förlaget 
Gleerups år 2011 (Almgren m.fl. 2011). Vårt främsta motiv till detta val är att 
boken ingår i en klassisk serie som lästs av många svenska gymnasieelever 
(Gleerups). Vi har också valt denna bok för att gardera oss mot att medvetet välja 
ett läromedel som förväntas gå i linje med vår ambition att göra en genuskritisk 
analys. Bokens föregångare, Alla tiders historia A, var nämligen en av de böcker 
som fick bäst resultat i DEJA:s utredning (SoU 2010:10: 64). Vår upplaga av 
boken är dessutom, med tanke på utgivningsåret, anpassad efter läroplanen med 
höjda jämställdhetsambitioner (Delin 2015) samt uppges av förlaget 
“problematisera historien” och ge eleven kunskap om hur historia skapas och 
används (Gleerups). Vi menar dock att vårt resultat med största sannolikhet inte 
skulle ha skiljt sig nämnvärt om vi studerat en annan bok. Både DEJA och DN 
konstaterar att de fyra böcker som granskats i respektive studie visar liknande 
tendenser (SoU 2010:10: 13-14, 60, 61, 65; Delin 2015). 

 
Materialavgränsning 
Med hänsyn till tidsbegränsningen för denna uppsats har vi valt att begränsa vår 
analys av Alla tiders historia 1b (452 sidor), till sidorna 157-216, förutom då det 
kommer till ett fåtal kvantitativa analyser. Urvalet av sidor har vi gjort främst för 
att de historiska perioder som återges på dessa sidor ofta beskrivs som en tid som 
ligger till grund för utformningen av det moderna samhället. De övergripande 
rubrikerna lyder: Sverige under 1700-talet, Den industriella revolutionen, Den 
amerikanska revolutionen, Franska revolutionen och Napoleontiden, De politiska 
idéerna, Revolutioner och reformer, Nationalismen samt Norden under 1800-talet 
(Almgren m.fl. 2011: 157-207)  

Vidare ges denna period mångt färre sidor än exempelvis 1900-talet i boken 
och det kan därför antas att författarna här har gjort mer välavvägda prioriteringar 
av vilka personer som lyfts fram. Dessutom tycks andelen namngivna kvinnor 
minska under 1900-talet i de vanligaste historieböckerna (Delin 2015) vilket gör 
att studier av tidigare århundraden också, per sida, kan tänkas erbjuda större andel 
analysmaterial för den underrepresenterade gruppen kvinnor. I en förstudie vi 
gjort visar också beräkningar av antalet namngivna kvinnor och män på dessa 
sidor, respektive i registret, att vårt urval ur denna aspekt är representativt för hela 
boken. 
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6 Metod 

Studien kommer främst använda sig av den kvalitativa metoden diskursanalys. 
Kvalitativa metoder är lämpliga för att besvara frågor om identitet och makt, två 
begrepp som samverkar då vi genom att tillskriva individer olika identiteter får 
makt över deras handlingsutrymme (Bergström & Boréus 2012: 400). 
Diskursanalys kan således vara en bra metod för att undersöka hur Hirdmans 
hierarkiprincip (kopplad till makt) och dikotomiprincip (kopplad till identitet) 
produceras och reproduceras i vårt material. Vi kommer också se att just 
inriktningen kritisk diskursanalys med sina lingvistiska verktyg kan skapa mycket 
goda förutsättningar för att besvara vår frågeställning. Vi ska också till viss del 
använda oss av kvantitativ innehållsanalys, något som motiveras med att 
kvantitativa verktyg kan ge oss svar på andra sorts frågor kopplade till Hirdmans 
principer.  

6.1 Kvalitativ metod 

Vår metod för den kvalitativa delen av undersökningen kommer att utgå från 
kritisk diskursanalys (CDA) med fokus på kritisk lingvistik. Språkets uttryckssätt 
baserar sig på grundläggande, ofta omedvetna, föreställningar om omvärldens 
beskaffenhet och några av den kritiska lingvistikens företrädare menar att 
grammatik rentav kan tolkas som en slags teori av verkligheten (Boréus & 
Bergström 2012: 279). Vi ska nu redogöra för denna studies kritiska lingvistiska 
verktyg. 

6.1.1 Syntaxanalys 

I syntaxanalys står aspekter av meningsbyggnad i fokus. Det verktyg inom 
syntaxanalysen som vi kommer att använda oss av är transitivitet, vilket kan 
uppmärksamma hur de grammatiska beståndsdelarna av en text bidrar till att 
texten antar olika perspektiv när ett skeende beskrivs. Det som analyseras är 
skeendets (1) deltagare, (2) processer och (3) omständigheter (Boréus & 
Bergström 2012: 281-282). 

Deltagare i ett skeende kan delas in i handlande agenter och icke-handlande 
mottagare som deltar i processer. Processer kan beskrivas som handlingar, något 
som avsiktligt utförs av agenten/agenterna och handlingen kan antingen påverka, 
eller inte påverka, mottagarna. En process kan också beskrivas som en händelse, 



 
 

10 
 
 

där något istället inträffar utom deltagarens/deltagarnas kontroll. Genom att 
benämna en handling som en händelse kan agenten helt “trollas bort” och istället 
bli till en mottagare. Således kan deltagaren undkomma att bära något ansvar för 
det som inträffar eller tvärt om, inte ges det positiva erkännande som förtjänas för 
att ha genomfört handlingen. Detta kallas passivisering och sker genom att 
använda verbets passivform (Boréus & Bergström 2012: 284-285). Ett exempel 
från Alla tiders historia 1b är “år 1872 hölls den första internationella 
kvinnokongressen” (Almgren m.fl. 2011: 181). Fanns det inga individer eller 
grupper som ansvarat för att denna kongress skulle hållas, till exempel företrädare 
för kvinnorörelsen? Vidare kan handlingar ges olika tung legitimitet beroende på 
vilket verb som används. Vem utför intellektuella handlingar och vem tycks mer 
verbal eller fysisk? Dessa egenskaper kan, beroende på situation, värderas olika 
högt och därför också tilldela olika deltagare olika mycket makt. Omständigheter 
är transitivitetens tredje kategori och uppmärksammar formuleringar kring 
exempelvis tid och rum (Boréus & Bergström 2012: 281-283). Studien kommer 
fokusera på i vilka rum kvinnor och män placeras. 

6.1.2 Ordval 

Ordval kan, liksom syntax, stå för olika perspektiveringar. Detta exempelvis 
genom att se vilka sorts ord som används i samband med olika aktörer och deras 
handlingar eller egenskaper. Här handlar det alltså om att undersöka textens 
innebörd i dess mer explicita innehåll (Boréus & Borgström 2012: 285-286). Ett 
exempel från vår text är då en beskriver vilka som utgjorde sansculotterna i 1700-
talets Frankrike: “de flesta var hantverkare, butiksägare och arbetare och deras 
hustrur” (Almgren m.fl. 2011: 179). Ordvalet “hustrur” målar upp en bild av 
mannen som norm, där kvinnan nämns i förhållande till honom. Ordval som 
metod kan användas på flera olika sätt och fylla flera funktioner (Boréus & 
Bergström 2012: 285-288). Vi kommer utöver ovannämnda tillvägagångssätt 
undersöka tystnader och oproblematiserade förhållanden i termer av ordval, eller 
snarare icke-ordval. Det kan handla om att undvika ord eller använda sig av 
grupptermer (riksdag, befolkning, folkrepresentation) utan att problematisera 
vilka som tillhör dessa. 

6.2 Kvantitativ metod  

Uppsatsen kommer också att tillämpa kvantitativa metoder. Med hjälp av dessa 
metoder kan vi skapa jämförbara analysenheter och således undersöka sådant som 
frekvens och utrymme (Esaiasson m.fl. 2012: 197-198). Vi kommer exempelvis 
att studera antal namngivna kvinnor respektive män, i bokens register för att få en 
övergripande bild av balansen. Uträkningen av antalet namngivna kvinnor och 
män i den del av boken vi studerar kvalitativt (s. 157-216), har också redan gjorts 
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i en förstudie för att undersöka om urvalet är representativ för hela boken ur denna 
aspekt.  

För att studera om de olika könen får olika mycket beskrivande utrymme 
kommer vi vidare att räkna antal beskrivande ord i de meningar där namngivna 
individer nämns första gången. I meningen “[å]r 1776 utgav den skottske 
nationalekonomen Adam Smith boken Nationernas välstånd” (Almgren m.fl. 
2011: 185) räknas exempelvis “skottske” och “nationalekonomen” som två (2) 
beskrivande ord.  

För att studera vilket utrymme som ges till de olika könen kommer vi också att 
undersöka hur ofta individers namn upprepas. Ett annars vanligt sätt att studera 
utrymme är att undersöka hur mycket textmassa som tilldelas respektive kön 
(Esaiasson m.fl. 2012: 197). Upprepning av namn skapar dock tydligare 
avgränsningar än textmassa och kan utröna samma tendenser. Det är rimligt att 
anta att personer vars namn upprepas frekvent getts mer utrymme i texten än 
någon vars namn endast nämns en eller ett fåtal gånger. Vi kommer även att 
studera hur många kvinnor respektive män som omnämns i bildtexter samt vilka 
av dessa som enbart omnämns i bildtexter. Detta kan ge oss information om 
författarnas prioriteringar och således kan vi, utöver att undersöka hur mycket 
utrymme som ges till respektive kön, också studera var det utrymmet ges. Vi 
kommer att sammanställa vårt kvantitativa material i kalkyleringsprogrammet 
SPSS. 

6.3 Reflektion kring val av metod 

I diskursanalys utgör intersubjektiviteten en ständig diskussion, då kritiker menar 
att det är svårt att reproducera personliga tolkningar (Esaiasson m.fl. 2012: 198). 
Den kritiska lingvistiska modellen som vår studie delvis använder sig av har dock 
relativt goda möjligheter att reproduceras i den mån modellen studerar 
grammatiska klassificeringar. Problem kan dock uppstå när det kommer till att 
tolka och ge grammatiska mönster en betydelse (Boréus & Bergström 2012: 196). 
Det är därför av vikt att använda sig av tydligt definierade analysmodeller som 
kan stödja studiens intersubjektivitet (Esaiasson m.fl. 2012: 198). Således har vi 
under avdelning 6.1 gett konkreta exempel på hur vi kommer att använda våra 
verktyg. För att skapa godast möjliga intersubjektivitet kommer vi, i resultat och 
analys (kapitel 7), också vara noggranna med att återkommande citera delar från 
texten vi analyserar och resonera kring varför vi valt just den tolkning vi valt.  

Den kvantitativa analysen ska fungera som ett komplement till vår kvalitativa 
studie. Det största motivet till att blanda metoderna är, vilket vi redan diskuterat, 
att kunna besvara olika sorts frågor. Gällande intersubjektivitet, kan kvantitativa 
inslag dessutom stärka studiens forskaroberoende, då analysredskapen är mindre 
präglade av personlig tolkning (Esaiasson m.fl. 2012: 197-198). Kvantitativa 
analyser kan vidare antas nyansera och sätta det kvalitativa resultatet i en mätbar 
kontext. 
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7 Resultat och analys 

Vi kommer här att presentera vårt resultat och vår analys löpande. Det kommer att 
delas in i en kvalitativ del där den största tyngdpunkten lagts, samt en kortare 
kvantitativ analys. Vi vill från början poängtera att ett överskott av män givetvis 
är att förvänta i materialet, eftersom män historiskt haft större makt och 
handlingsutrymme än kvinnor. Med det sagt menar vi ändå att det går att 
ifrågasätta och diskutera vilka personer som prioriteras i historieskrivningen. Det 
är också av största vikt att analysera på vilket sätt dessa personer beskrivs och hur 
de står i förhållande till varandra. Det är viktigt eftersom sådana skildringar, om vi 
antar det diskursteoretiska perspektivet, också får långtgående konsekvenser för 
var människas liv. De normer vi omges av, till exempel i historieundervisningen, 
reproducerar vi också i vårt dagliga beteende, och alla människors dagliga 
beteende samlat utgör i sin tur hela samhällets fundament. Om läsaren har detta i 
åtanke blir det också mer förståeligt att vad som kanske kan ses som obetydliga 
små ord och formuleringar, här så skarpt kan kritiseras.  

7.1 Kvalitativt resultat och analys 

Den kvalitativa analysen kommer att delas upp i två huvudsakliga teman: för det 
första, hur kvinnor och män beskrivs och för det andra, hur texten genomgående 
representerar ett manligt perspektiv. Vi har med våra verktyg, syntaxanalys och 
ordvalsanalys, identifierat dessa teman och redogör löpande för hur de kan koppla 
an till Hirdmans två genusprinciper, dikotomiprincipen och hierarkiprincipen. 
Exemplen och citaten vi lyft är endast ett urval av samtliga gånger liknande 
beskrivningar förkommer i texten.  

7.1.1 Hur beskrivs kvinnor och män? 

Det första temat vi identifierat är att kvinnor respektive män ges olikartade 
beskrivningar och attribut. Genom att exempelvis studera textens deltagare, 
omständigheter och ordval kan vi utröna vilka beskrivningar som återkommer av 
respektive kön. 

 
Kvinnor, män, yrken och intressen 
Förutom sitt yrke tillåts män i vårt textmaterial också ha intressen, dessutom är 
deras jobb ofta en del av detta intresse. Exempelvis var Oscar I “personligen 
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intresserad av fångvården” (Almgren m.fl. 2011: 213) och ”[u]trikespolitiken var 
Gustav IV Adolfs stora intresse” (Almgren m.fl. 2011: 206). Detta medan Maria 
Röhl ”försörjde sig som skicklig och snabb porträttecknare” (Almgren m.fl. 2011: 
215). Genom att återkommande beskriva mäns leverne som intresse (Almgren 
m.fl. 2011: 192, 198, 206, 213) görs ett ordval som i enlighet med diskursteori 
skulle reproducera Hirdmans genusprinciper. Att män tillåts att ha ett yrke såväl 
som intressen tyder på att mannen är norm och överställd kvinnan. Kvinnan är på 
så vis endast beroende av försörjning och ges inget utrymme att ha egna intressen. 
Vidare kan en tyda en dikotomisering av kvinnor och mäns sysselsättningar.  

Att mannen är norm, människans måttstock, blir åter tydligt under rubriken 
Kvinnorörelsen i boken. Här lyfts exempelvis hur kvinnor skulle behandlas på 
arbetsmarknaden. Det beskrivs hur kvinnor fått chansen att visa att de klarade av 
arbete på fabrikerna, när männen kallats in till krig (Almgren m.fl. 2011: 193). En 
chans som dels underförstått getts av de manliga fabrikscheferna, dels av 
“händelsen kriget”. Här målas det upp en bild av kvinnan som beroende av män 
och drabbad av okontrollerade händelser. Kvinnorna blir i skeendet icke-
deltagande mottagare. Vidare ”rekryterades” (Almgren m.fl. 2011: 193) kvinnor 
(implicit av män) till fabrikerna. Trots att fabrikerna var beroende av arbetskraft 
beskrivs alltså här kvinnans handling med verbets passivform och hon hamnar 
återigen i beroendeposition. Denna bild producerar Hirdmans hierarkiprincip, med 
kvinnan som underordnad och beroende.  

I den analyserande texten kan vi genom att studera omständigheter se att de få 
arbetande kvinnor som nämns främst befinner sig i manligt kodade rum, så som 
fabriker eller deltagare i jordbruket (Almgren m.fl. 2011: 193, 210). När 
begreppet yrke likställs med ett manligt kodat arbete blir kvinnors förvärvsarbete 
eller arbete i hemmet förminskade till “kvinnosysslor”. Enligt Hirdmans 
hierarkiprincip blir det som upptar det mesta av mannens tid, överordnat det som 
upptar kvinnans tid.  

 
Mannen som handlingskraftig  

 
På slottet sammankallade Gustav III alla officerare och uppmanade dem att 
tillsammans med honom återupprätta landets frihet och ära och göra slut på 
splittringen. [...]. Därefter gick Gustav III ut på borggården och talade till soldaterna. 
[...]. Plötsligt öppnades slottsportarna och folkmassan fick se kungen spränga fram i 
spetsen för en ryttartrupp. (Almgren m.fl. 2011: 160) 

 
Verben “uppmana”, “återupprätta” och “spränga” signalerar att Gustav III 
präglades av styrka och aktivitet. I situationen är han en fullt synlig agent som 
åstadkommer avsiktliga handlingar beskrivna av verbala (uppmana) och fysiska 
(återupprätta, spränga) verb. I egenskap av manlig regent tycks detta vara 
normens önskvärda tillvägagångssätt. Dessa verb, liksom ord som “plötsligt” och 
“i spetsen”, är också ordval som signalerar viljekraft och makt. Framställningen 
av Gustav III står i enlighet med Hirdmans genusprincip om dikotomisering, alltså 
i motsats till hur kvinnor generellt beskrivs, vilket kommer bli uppenbart när vi 
senare ska analysera beskrivningar av kvinnor. 
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Följande tre exempel illustrerar liknande beskrivningar: (1) “[s]oldater med 
skarpladdade gevär stod utposterade medan kungen med vrede och allvar 
fördömde frihetstiden.”(Almgren m.fl. 2011: 161), (2) “[t]idigt på kvällen kom ett 
anonymt varningsbrev [...] men han lät sig inte skrämmas.”(Almgren m.fl. 2011: 
162) och (3) “[m]ålningen [...] visar George Washington under revolutionskriget i 
färd med att bekämpa de rödrockade britterna” (Almgren m.fl. 2011: 174). Dessa 
mäns aktiva handlingar, beskrivna som “med vrede och allvar fördömde”, “lät sig 
inte skrämmas” och “i färd med att bekämpa” signalerar på liknande sätt sådant 
som skarpt intellekt, mod och styrka. Också detta är egenskaper som går i linje 
med typiskt manliga normer och agenterna tillåts ett stort och betydelsefullt 
handlingsutrymme. Dessa citat är således en del av de dikotomiserande 
beskrivningar som ges av män respektive kvinnor.   

Följande citat kan utgöra ett sista exempel på beskrivningar av män: 
 

I Wien var under nästan ett års tid, 1814-1815, en lysande skara kungar prinsar och 
diplomater samlade för att bestämma Europas karta och framtid [...]. Baler, jakter 
och slädfärder avlöste varandra. Även spioner, ficktjuvar och glädjeflickor hade 
bråda dagar. (Almgren m.fl. 2011: 183) 

 
Här ser vi ordval som bidrar till reproducering av normer kring, och 
dikotomisering av, kvinnor och män. Med beskrivningen “en lysande skara”, i 
sammanhanget att denna skara har makt över hela Europas framtid, signaleras att 
manlig intelligens och briljans möjliggör ett enormt historiskt inflytande. (Med 
tanke på årtalen detta utspelar sig antar vi att den enda icke-könade gruppen i den 
“lysande skaran”, diplomaterna, är män.) I ordvalet “bestämma Europas karta och 
framtid” skymtar också en viss historiesyn fram, där enskilda individer (män) 
tycks kunna ha ett mycket stort inflytande på historiens gång. Strukturers inverkan 
på historien, såsom Hirdmans genusprinciper eller den materialistiska 
historieuppfattningen som författarna beskriver fyra sidor senare (Almgren m.fl. 
2011: 187) tycks långt ur sikte. Vi kan också konstatera att de kraftfulla 
beskrivningarna av dessa män och deras handlingar kan förklaras av, och 
reproducera, Hirdmans dikotomiprincip, då de kan skrivas till typiskt manligt 
kodade egenskaper.  Om vi slutligen letar efter oproblematiserade förhållanden 
kan vi uppmärksamma hur den “lysande skaran”, implicit, kan förstås som 
sexköpare (“glädjeflickor hade bråda dagar”). Med attributet “lysande” tycks 
beteendet att utnyttja kvinnors sexuella tjänster också som något gott och 
önskvärt. Enligt Hirdmans hierarkiprincip ser vi hur den enda kvinnligt könade 
gruppen i sammanhanget är en grupp som står i relation till män, där den manliga 
överordningen dras till sin absoluta spets.  

 
Kvinnan som passiv 
Hur beskrivs då kvinnor? Resultatet kommer visa att kvinnor beskrivs med 
förminskande ord, passiviserade, i relation till familjen och hemmet, samt som 
anonyma, med förnamn eller ibland helt utan namn. Dessutom kommer vi se att 
större fokus läggs på utseende. Hirdmans dikotomiseringsteori framträder alltså 
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mycket väl eftersom dessa beskrivningar är fundamentalt annorlunda jämfört med 
de manliga beskrivningarna, och rimmar med typiskt kvinnliga normer.  

I en bildtext står det: “[m]annen håller på med skomakeriarbete och 
torparhustrun sitter vid spinnrocken och spinner. [...]. Den lilla flickan sitter och 
stavar sig igenom Luthers katekes.” (Almgren m.fl. 2011: 209). Först kan vi lägga 
märket till att kvinnan i bilden beskrivs som mannens hustru och inte tvärt om. 
Hon står alltså i beroende och underordning till honom. Verben som illustrerar 
vad agenterna i situationen ägnar sig åt skiljer sig också åt. Mannen “håller på 
med” medan kvinnan “sitter vid spinnrocken” (inte “spinner”) trots att de båda 
faktiskt sitter ned på bilden. Kvinnans handling tycks alltså mer passiv än 
mannens. Den tydligaste förminskningen som texten förmedlar är kanske dock 
den “lilla” flickan. Detta attribut förminskar henne. Visst är flickan på bilden ett 
barn men i den del av boken vi läst finns inga “små pojkar”, trots att pojkar finns 
tydligt representerade på åtminstone två bilder (Almgren m.fl. 2011: 212, 214). 

Vidare kan en kommentar till en dikt med motivet att visa den dåtida synen på 
kvinnan illustrera samma tendens. Antagligen har författarna lyft denna dikt som 
ett kritiskt perspektiv men lyckas samtidigt falla för den norm de ska kritisera: 
“Anna Maria Lenngrens [diktförfattarens] råd till sin kära dotter visar den vanliga 
synen på kvinnan under denna tid.” (Almgren m.fl. 2011: 214). Återigen ser vi 
hur förminskande ord omedvetet behäftas med kvinnor, vi ser aldrig exempel på 
hur Napoleon ger något råd till sin “kära” brorson.  

Två andra citat kan visa på hur kvinnor görs passiva. (1) “[å]r 1878 hölls den 
första internationella kvinnokongressen för kvinnors rättigheter.” (Almgren m.fl. 
2011: 193) och (2) “[m]en när freden var återställd, återvände de allra flesta 
kvinnor till hemmet och männen återtog sina jobb.” (Almgren m.fl. 2011: 193). 
Passivformen av verbet “hålla” gör att inga aktörer står ansvariga för den första 
internationella kvinnokongressen, och således får ingen heller något erkännande 
för att ha arrangerat evenemanget. Det är troligt att företrädare för kvinnorörelsen, 
med stor sannolikhet kvinnliga individer, är de aktörer som förtjänar detta 
erkännande. Agenten eller agenterna har alltså “trollats bort” och passiviserats. I 
det andra citatet kan en anmärka att kvinnor “återvände” medan män “återtog” sitt 
dagliga arbete. Också här kan vi konstatera att det förstnämnda verbet tycks mer 
passivt och tvingande än det andra vilket snarare signalerar handlingskraft. 
Kanske hade kvinnorna inte mycket val utan tvingades återvända till arbetet i 
hemmet men med denna formulering låter det som att det var något de gjorde helt 
utan protest eller reflektion. Kanske fanns det kvinnor som hellre ville fortsätta 
med förvärvsarbete? 

Följande citat kan visa på att kvinnors aktivitet mäts utifrån den manliga 
normen enligt hierarkiprincipen. Det kan också visa att kvinnan illustreras som det 
beroende och mest utsatta könet som på ett eller annat sätt begränsas av händelser 
eller andra människor handlingar:  

 
Målningen från Skåne som bl.a. visar kvinnoarbete på landsbygden vid mitten av 
1800-talet. Till vänster ser vi kvinnor tvätta vid en å. [...]. I förgrunden deltar 
kvinnor i slåtterarbetet som räfserskor. Kvinnorna att[!] utförde en rad olika sysslor i 
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det gamla bondesamhället, men när det började upplösas begränsades kvinnornas 
gamla arbetsuppgifter. (Almgren m.fl. 2011: 210) 

 
Ordet “kvinnoarbete” visar att kvinnornas arbete är dikotomin till det manliga 
arbetet, vilket är normen. Detta såg vi exempel på också tidigare. Att kvinnorna 
“deltar” i arbetet kan också tyda på att de gör det på någon annans (mannens) 
villkor - någon annans arena. De får också den feminiserade titeln och 
substantivet “räfserskor” istället för att beskrivas med ett aktivt fysiskt verb “de 
räfsade”. Slutligen uppmärksammar texten hur kvinnornas uppgift “begränsades” 
när bondesamhället upplöstes och återigen finns något som begränsar kvinnan. Vi 
betvivlar inte att det faktiskt var på detta vis men ledde inte moderniseringarna i 
samhället snarare till att kvinnor fick andra uppgifter? och till att också mäns 
arbete förenklades och att deras arbetsuppgifter i jordbruket förändrades och blev 
färre?  

 
Utseende i fokus  

 
Slåttern innebar att man skördade vallväxter till djuren: männen använde lie och 
kvinnor räfsa. Den hästdragna räfsan gjorde jobbet mindre ansträngande för 
kvinnorna: den här eleganta kvinnan behövde minsann inte byta klänning när det 
blev dags för slåttergillet. (Almgren m.fl. 2011: 193) 

 
Detta är en bildtext till en bild på en kvinna i klänning som kör en hästräfsa. 
Också här ser vi hur modernisering av jordbruket bara beskrivs som förenklande 
för kvinnan. Inte på något annat ställe finns en motsvarighet som säger att “arbetet 
nu blev lättare för männen”. Att kvinnan av denna anledning också “minsann” 
inte skulle behöva byta klänning när hon arbetade i lantbruket, signalerar en bild 
av att kvinnors högsta prioritet är att ha fina kläder på sig. Dessa beskrivningar 
gör kvinnan försvagad i relation till mannen och de vackra tingen samt 
förminskad till en grupp som mest tycks fåfänga. Beskrivningen av kvinnan 
utifrån utseende är inte otypisk och kan i vårt material kontrasteras mot mannen 
som i mycket högre grad beskrivs utefter sina handlingar. Hirdmans 
dikotomiprincip går således igen.  

Vi avslutar med ett stycke där vi kan finna flera exempel av det som hittills 
lyfts av kvinnornas beskrivningar:  

 
Wendela Hebbe (1808-1899) var Sveriges första kvinnliga journalist. Wendela var 
ensamstående mor till tre döttrar - barnafadern hade gått i landsflykt - när hon 1841 
anställdes av Lars Johan Hierta som journalist på Aftonbladet. Hon skrev om musik 
och teater och gjorde socialreportage. 1852 födde hon en son. Barnafadern var Lars 
Johan Hierta, själv gift och med sex egna barn. Porträttet är gjort av en annan 
yrkeskvinna. Konstnärinnan Maria Röhl. (Almgren m.fl. 2011: 215) 

 
Utifrån Hirdmans genusprinciper är det positivt att Sveriges första kvinnliga 
journalist nämns i Alla tiders historia 1b men skildringen uppvisar flera 
problematiska formuleringar. Hebbe förminskas för det första genom ordvalet att 
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bara nämnas vid förnamn i andra meningen. Om vi vidare radar upp 
prioriteringsordningen av beskrivningarna och ordvalen som görs i bildtexten, ser 
vi ett mönster av att hennes kompetens och gärning som journalist försvinner 
bland andra fysiska och familjerelaterade beskrivningar. Enligt citatets 
kronologiska ordning var Hebbe (1) kvinnlig journalist, (2) ensamstående mor (3) 
till tre döttrar (4) vars far, trots sin frånvaro, omnämns. Hon (5) anställdes också 
av en man (Lars Johan Hierta) och var (6) en journalist som behandlade specifika 
ämnen, nämligen musik och teater och gjorde socialreportage. Dessutom var hon 
(7) återigen mor (8) till en son (9) vars far är hennes chef, någon hon stod i 
beroendesituation till och som (10) var gift och hade barn, vilket implicit gör 
Hebbe till älskarinna.  

Hebbes insats som journalist, vilket kan tyckas vara det relevanta med att 
nämna henne i en historiebok, finns alltså på plats 6 av 10 i den kronologiska 
ordningen. Utöver denna information nämns också två män som hon står i relation 
till, varav en, Hierta, är hennes chef och älskare. Hon “anställdes” av honom, med 
verbets passivform, vilket gör hennes kompetens som jobbsökande journalist till 
en tystnad. Vidare nämns också Hebbe som mor två gånger, varav en gång 
“ensamstående”. Också detta sätter henne i det “kvinnliga facket” som 
barnafödande kvinna som dessutom lämnats av sin man. På köpet får vi också 
information om Lars Johan Hierta, att han hade hustru och sex barn. Detta kan 
dock tänkas vara omnämnt för att implicit beskriva Hebbe som hans älskarinna 
och deras son således som en “oäkting”. Med älskarinna-rollen i förhållande till 
sin manliga chef, inte bara förminskas och passiviseras Hebbe, utan närmast också 
sexualiseras. En invändning hade kunnat vara att också Hierta sexualiseras, men i 
en situation där en gift man är otrogen med en ogift kvinna, speciellt under denna 
epok, läggs ofta tyngre skuld och sexualiserande egenskaper på kvinnan. Vi kan 
avslutningsvis också känna igen en trend av att konstnären som målat av Hebbe 
omskrivs som “yrkeskvinna” och inte bara konstnär. Således ser vi i detta stycke 
exempel på både dikotomisering, med de typiskt kvinnliga egenskaperna som 
beskriver Hebbe, och överordning där hon beskrivs vara i olika typer av 
beroendeförhållanden till män. Varför inte nöja sig med att Hebbe var Sveriges 
första kvinnliga journalist och berätta om hennes journalistiska gärningar?  

 
Mannen äger kvinnan (och annat) 
Att män beskrivs som ägare och erövrare av vetenskap, kvinnor och länder är ett 
annat genomgående drag i materialet. Ett exempel är “Anders Celsius, känd som 
den 100-gradiga termometerns uppfinnare.” (Almgren m.fl. 2011: 167). 
Ägandeformen “termometers uppfinnare” ger Celsius en roll som erövrare av 
vetenskapen. Det är något han lyckats bemästra och tämja. Även kommentaren till 
målningen Friheten på barrikaden visar på samma tendens: “Frihetsgudinnan 
höjer den röd-blå-vita trikoloren [...]. Delacroix gav henne grekiska drag” 
(Almgren m.fl. 2001: 169). Här står konstnären Delacroix i ägandeposition 
gentemot den kvinnliga Frihetsgudinnan på målningen, han har makt över hennes 
drag och implicit hela hennes existens. Givetvis är det också så det förhåller sig 
med konstnärer och deras verk men vi kan ändå ställa oss frågan hur detta 
förhållande annars hade kunnat beskrivas? Förslagsvis “frihetsgudinnan har 
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grekiska drag”. Ett sista exempel som illustrerar manligt ägande är “[d]en 
självklare motståndaren var Napoleons Frankrike” (Almgren m.fl. 2011: 206). 
Den ägande och bemästrande egenskapen kan förklaras väl av Hirdmans 
hierarkiprincip, där mannen står högst i rank och har möjlighet att lägga under sig 
och sätta gränser för vad han vill: kvinnor, stater eller vetenskap. 

7.1.2 Det manliga perspektivet 

Det andra tydliga temat vi funnit i den studerade texten är det manliga 
perspektivet, att historien är skriven av och för män. Det rör sig här inte om 
återkommande specifika beskrivningar av kvinnor respektive män utan om mer 
implicita generella drag i textens utformning. Det kan exempelvis ta sig uttryck i 
ordval som exkluderar eller i prioriteringar som skapar tystnader.  

 
Kvinnan exkluderas 
Ett tydligt tecken på det manliga perspektivet är att författarna återkommande 
använder sig av indefinita pronomen, ord som vanligtvis beskriver allmänheten, 
såsom “många”, “alla”, “man” etcetera (Almgren m.fl. 2011: 157, 158, 160, 207, 
213) när de implicit syftar på män. Exempelvis skriver författarna att “[a]lla 
[värnpliktiga] hade möjlighet att bli befordrade utan hänsyn till förmögenhet eller 
börd” (Almgren m.fl. 2011: 180) samt att ”[m]an [nationalförsamlingen] slog fast 
att alla människor var födda lika, hade lika rättigheter och att makten utgick från 
folket.” (Almgren m.fl. 2011:178). De båda citaten beskriver situationer i 
Frankrike mellan 1789 och 1805, en tid då kvinnor inte kunde värvas till armén, 
således aldrig heller befordras inom denna institution. Trots detta använder sig 
författarna av “alla” när de kan antas syfta på manliga värnpliktiga. Vidare fick 
kvinnor inte heller delta politiskt vid denna tid och det är därför rimligt att anta att 
Nationalförsamlingen inte syftade på kvinnor när de fastslog att “alla människor” 
var födda lika. Detta lämnar författarna oproblematiserat. Dessutom använder sig 
författarna av “man” för att beskriva Nationalförsamlingen, men vem tilläts ingå i 
denna församling? Antagligen bara män. Dessa ordval leder till en tystnad. 
Allmänheten och således det mänskliga blir synonymt med män. Detta är ett 
tydligt exempel på mannen som norm och naturlig måttstock likt Hirdmans 
hierarkiprincip.  

Det är också vanligt förekommande med slarviga benämningar av grupper, 
vilka skapar tystnader. Exempelvis ”[i] de franska värnpliktsarméerna kunde 
vilken duglig och tapper soldat som helst stiga i graderna.”(Almgren m.fl. 2011: 
180) och ”[r]epresentanter för kolonierna sammanträdde i Philadelphia och 
diskuterade ihop en författning” (Almgren m.fl. 2011: 174). I Sverige arbetar 
kvinnor idag som både politiska representanter och soldater men så var inte fallet 
under epoken dessa texter skildrar. “Soldater” får i denna text därför antas syfta 
till manliga soldater och “representanter” till manliga vita representanter. Också 
dessa grupptermer lämnas oproblematiserade vilket leder till tystnader. Kvinnor 
kunde inte stiga i graderna och heller inte representera kolonierna. Författarna 



 
 

19 
 
 

lyfter inte heller att kvinnor exkluderats från dessa grupper, något som tyder på att 
mannen är överordnad och norm, i enlighet med Hirdmans hierarkiprincip.  

Författarna har inte helt uteslutit att problematisera att vissa grupper 
exkluderades från exempelvis arbetsmarknaden och de politiska rummen 
(Almgren m.fl. 2011: 157, 164, 173, 186, 192, 213). De beskriver att 
”karriärmöjligheterna var obefintliga för icke tysktalande och för dem utan stöd i 
Wien” (Almgren m.fl. 2011: 195), ”arbetarna hade emellertid få möjligheter att 
komma till tals”(Almgren m.fl. 2011: 189) och ”[a]deln tvingades betala priset för 
det kungliga enväldet […]. Allt oftare förbigicks adeln vid utnämning till civila 
och militära ämbetsmän.” (Almgren m.fl. 2011: 162). Värt att notera är dock att i 
samtliga ovannämnda fall kan författarna antas syfta på manliga grupper när de 
beskriver exkluderade grupper. Här skapas återigen tystnader om kvinnors 
exkluderande i dessa rum vilket tyder på ett manligt perspektiv och en manlig 
överordning.  

Vad gäller det manliga perspektivet går det återkommande att se hur ordval 
exkluderar. Exempelvis väljer författarna att lyfta “kungens” förändrade makt 
under frihetstiden i stycket efter att Ulrika Eleonora nämnts som regerande 
drottning (Almgren m.fl. 2011: 157). Ett mer inkluderande ordval hade kunnat 
vara “monarkins” eller “monarkens”, då detta hade inkluderat även kvinnliga 
regenter. Vidare talar författarna om folkvalda (Almgren m.fl. 2011: 174, 178, 
186), återigen främst utan att problematisera vilka som hade rätt att välja de 
folkvalda politikerna eller att det länge endast var män som kunde bli folkets 
valda representanter. Detta tyder på ett manligt perspektiv där folket blir 
synonymt med män. 

 
Kvinnor hjälper kvinnor  
Ett återkommande drag när det kommer till det manliga perspektivet är att, de 
tillfällen då kvinnor tar en aktiv politisk position, beskrivs dessa gärningar som 
något de utför för att hjälpa andra kvinnor och inte hela samhället. Deras politiska 
gärningar särhålls från männens och definieras utifrån vissa tolkningar som egna 
“kvinnohandlingar”. Två citat kan beskriva detta förhållande. Det första är en 
bildtext som beskriver hur kvinnotåget till Versailles under franska revolutionen 
gick till. 

 
Brödpriserna steg för varje dag under hösten 1789. De som drabbades hårdast av 
detta var kvinnorna. [...]. “Kvinnotåget till Versailles” är den mest kända händelsen 
under franska revolutionen då kvinnorna spelade den främsta rollen. (Almgren m.fl. 
2011: 177)  

 
Här kan två tolkningar göras, den ena mer problematisk än den andra. Den icke-
problematiska tolkningen är att kvinnotåget till Versailles faktiskt var den allra 
viktigaste händelsen under franska revolutionen och att det var kvinnorna som 
spelade den främsta rollen i denna händelse. Den mer problematiska tolkningen är 
att kvinnotåget till Versailles var den viktigaste händelsen som utfördes av 
kvinnor, det vill säga den viktigaste “kvinnohändelsen”. Det finns goda argument 
för att hävda att det är den senare problematiska tolkningen som författarna vill 
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förmedla. Detta då de nämner många andra viktiga händelser under franska 
revolutionen, såsom stormandet av Bastiljen, avskaffandet av kungadömet och 
införandet av republik och antagandet av deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna (Almgren m.fl. 2011: 177-178). Om vi således utgår från att det är 
denna tolkning författarna vill förmedla, kan citatet mycket tydligt vara exempel 
på dikotomisering och att kvinnliga politiska handlingar blir till 
“kvinnohandlingar”. Oavsett tolkning av citatet går det också att tolka in viss 
underordning i dess innebörd med tanke på att kvinnotåget till Versailles endast 
skildras i denna bild och bildtext. Om det är en av de allra viktigaste 
(kvinno)händelserna, varför nämns den inte i brödtexten bland franska 
revolutionens andra viktiga händelser?  

Det finns också andra exempel på att politiska reformer avsedda att öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män beskrivs som något som enbart hjälper 
kvinnor och inte som något positivt för samhället i stort. I detta fall nämns 
reformen bara som viktig för medelklassens kvinnor: “1846 drev liberalerna 
igenom att ogifta kvinnor fick samma möjligheter som män att bedriva hantverk. 
För medelklassens kvinnor var detta en viktig reform” (Almgren m.fl. 2011: 215). 
Vi ser hur jämställdhetsfrågan blir till “kvinnofråga”, ett perspektiv som 
antagligen var utbrett 1846 när reformen drevs igenom men som i vår samtid hade 
kunnat förväntas att beskrivas på ett annat sätt. Återigen ser vi hur 
dikotomiseringsprincipen är aktuell. 

Följande citat går under samma tema: “[k]vinnorörelsen var också splittrad i 
rösträttsfrågan. I USA var det t. ex. långt ifrån självklart att vita sydstatskvinnor 
ville ge rösträtt åt svarta kvinnor. Det var inte heller självklart att den 
internationella kvinnorörelsen skulle kämpa för att arbetarklassens kvinnor skulle 
få rösträtt.” Också här framställs jämställdhetsfrågan som en kvinnofråga och med 
allra största sannolikhet fanns det många manliga grupper som inte heller ville ge 
rösträtt åt svarta kvinnor, arbetarklassens kvinnor eller kvinnor överlag. Eftersom 
de manliga motståndarna till kvinnlig rösträtt inte omnämns målas det också upp 
en bild av att endast var kvinnorna var syndabockar i denna situation. Att 
poängtera det som sägs i citatet kan också avslöja en dikototmiserad idé om att det 
är märkligt att kvinnor inte vill hjälpa andra kvinnor. Med den utgångspunkten 
skulle människor, i första hand, alltid föra en politik som gynnar gruppen av 
samma kön. Det finns däremot ingen diskussion kring att konservatism, liberalism 
och socialism, “uppfunna” av män, i första hand uppstod som ideologier där det 
handlade om att stärka gruppen män (Almgren m.fl. 2011: 184-188). Här gör 
alltså ordval rösträttsfrågan till en “kvinnofråga”. Ordval skapar dessutom en bild 
av att det är avvikande att kvinnor hellre strävar mot att förbättra förutsättningarna 
för sin samhällsklass eller nationella tillhörighet, än att förbättra förhållandena för 
just gruppen kvinnor. Återigen ser vi dikotomiprincipen visa sig.  
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7.2 Kvantitativt resultat och analys  

Med kvantitativa metoder kan vi i numeriska termer utröna om männen ges mer 
utrymme och således placeras i historiens förgrund. Inledningsvis kommer 
frekvensen av namngivna män respektive kvinnor att presenteras, samt vilket 
utrymme respektive kön ges. Avslutningsvis kommer studier av var i materialet 
kvinnan lyfts, att presenteras. 

7.2.1 Kvinnan som minoritet  

I registret längst bak i boken Alla tiders historia 1b namnges 413 stycken män och 
41 stycken kvinnor. Namngivna kvinnor utgör således enbart 9 % av totalt antal 
namngivna personer i registret. I den del av boken vi valt att analysera finns 75 
stycken namngivna män och 8 stycken namngivna kvinnor, de namngivna 
kvinnorna utgör alltså 9.6 % av totalt antal namngivna personer. Således kan vårt 
urval i denna aspekt antas vara representativt för hela boken.  

Det kvalitativa resultatet visar på att män och manliga perspektiv prioriterats 
vilket också det kvantitativa resultatet tyder på, till exempel ges män fler 
beskrivande ord än kvinnor. Beräkningar visar att kvinnor oftast beskrivs med 0 
eller 1 ord medan män vanligtvis beskrivs med 1 eller 2 ord. Vi kan alltså se en 
tendens till att männen ges fler attribut. Vidare visar resultatet att ett manligt namn 
upprepas i genomsnitt 3 gånger och ett kvinnligt namn 1.75 gånger, i vårt urval av 
texten. Den kvinna som återkommer mest frekvent (Ulrika Eleonora) nämns 3 
gånger medan den man (Napoleon Bonaparte) som nämns mest frekvent nämns 
30 gånger. Napoleons namn nämns alltså mer än dubbelt så många gånger som 
samtliga kvinnliga namn nämns, inklusive upprepningar, vilket är 14 gånger. 
Detta tyder på att männen ges mer utrymme, får fler attribut och således också 
kopplas ihop med större delar av historien. Genom återupprepning av manliga 
namn tycks männen återkommande få inflytande på historien. Ett exempel på hur 
detta tar sig uttryck är ”[m]öjligen kan Montesquieu ha påverkat 
författningstexten, men framförallt ville Gustav III återuppta styrelsesättet från 
Gustav II Adolfs tid” (Almgren m.fl. 2011: 161). Beskrivningen ger en bild av att 
specifika män har haft ett enormt inflytande på historien. Detta i kombination med 
att mannen ges större utrymme kan förklaras av Hirdmans hierarkiprincip, där 
mannen ses som överordnad och prioriterad i historien.  

7.2.2 Kvinnan i bakgrunden 

Kvantitativa metoder kan också ge oss information om var i texten kvinnor 
respektive män lyfts. Sex av åtta kvinnor nämns i bildtexter, fyra av åtta (50 %) 
nämns enbart i bildtexter. De två som enbart nämns i löpande text är dessutom 
hänvisade till textens mindre framträdande delar. Exempelvis beskrivs drottning 
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Victoria som regerat i Storbritannien under nästan hela 1800-talet och gett namn 
åt tiden (Victorianska tiden), enbart i två meningar i slutet av ett stycke (Almgren 
m.fl. 2011: 192). Anna Maria Lenngren nämns på samma sätt under rubriken 
Kvinnorna och presenteras inte annat än med sitt namn (Almgren m.fl. 2011: 
214). Att kvinnor beskrivs i egna avsnitt och i bildtexter tyder på dikotomisering 
av kvinnor och män, då de på detta vis särhålls i textens rent fysiska utformning. 
Vidare tyder det på att mannen är överordnad då han får mer utrymme och 
återkommande prioriteras i framträdande brödtext. Detta leder åter till ett manligt 
perspektiv på historien där mannen är norm, i enlighet med Hirdmans 
hierarkiprincip.  

7.3 Analysen i ett större sammanhang 

Vi kan konstatera att Hirdmans genusprinciper ständigt produceras i det studerade 
materialet. Faktumet att Hirdmans genusprinciper produceras på detta vis, skulle 
enligt Faircloughs tredje dimension av diskursteori få konsekvensen att de också 
omsätts och reproduceras till maktstrukturer med påverkan på alla i samhället. 
Dialektiken i den tredje dimensionen skulle vidare kunna förklara varför 
författarna producerat denna bild i första taget. De är, likt alla andra, påverkade av 
en diskurs och social verklighet där genusprinciperna florerar.  

Den underliggande diskursen i Alla tiders historia 1b skulle enligt Fairclough 
och Hirdman reproducera en manlig norm som i sin tur ökar kraven på män att 
vara “manliga”, i bemärkelsen stark, modig och handlingskraftig. Detsamma 
skulle gälla kvinnor, diskursen reproducerar en kvinnlig norm som ökar kraven på 
kvinnor att vara “kvinnliga”, i bemärkelsen omvårdande, ansvarstagande och 
vackra.  Här anar vi svar på den sortens frågor som denna studie ställde i 
inledningen - vad får det för konsekvenser att mannens roll är “lysande” och 
kvinnans “glädjeflicka” när Wienkongressen beslutade om Europas framtid? 

Att den manliga normen överställs den kvinnliga och att kvinnor ofta beskrivs 
i termer av sitt beroende till en eller flera män, skulle enligt Fairclough och 
Hirdman reproducera bilden av mannen som måttstock och representant för det 
mänskliga. Detta kan i ett större sammanhang tilldela manligt kodat beteende 
makt och konstituera patriarkala strukturer. 
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8 Slutdiskussion  

Historia är ett ämne som studeras av samtliga svenska skolelever. Dessa elever 
omges av budskap som implicit och explicit säger något om hur kvinnor och män 
bör vara för att gå till historien, ett erkännande som endast ges till ett fåtal. Den 
bild som återges av kvinnor och män i läromedel är endast en liten del av alla de 
budskap som möter individen varje dag, budskap som i enlighet med Faircloughs 
diskursteori får stora konsekvenser för samhället och dess maktstrukturer. Det blir 
således av vikt att studera hur Hirdmans genusprinciper reproduceras i läromedel 
för historia. Frågeställningen som har legat till grund för denna uppsats är: 

  
Hur produceras och reproduceras Hirdmans två genusprinciper i historieboken 

Alla tiders historia 1b? 
 

Vi har konstaterat att Hirdmans två genusprinciper är återkommande i materialet 
vi studerat. Våra huvudsakliga slutsatser för hur dessa principer produceras och 
reproduceras kommer vi nu kort att sammanfatta.  

Resultatet tyder på en tydlig dikotomisering av kvinnor och män. Det ges olika 
beskrivningar av respektive kön, mannen lyfts som handlingskraftig medan 
kvinnan beskrivs som passiv. De båda ges olika attribut och kvinnans utseende får 
större fokus än mannens. Dessutom nämns främst kvinnor som stående i relation 
till män. Författarna håller isär kvinnor och mäns sysselsättningar, liksom manliga 
och kvinnliga rum. Kvinnor nämns vidare främst i separata avsnitt där deras 
handlingar beskrivs som ”kvinnohandlingar” vilka ges intryck av att inte ge någon 
effekt för samhället i stort, utan främst för kvinnorna som grupp. 
Dikotomiseringen kan i enlighet med Faircloughs diskursteori få effekter på vad 
individer ser som typiskt kvinnligt och manligt. Sådana, redan existerande 
normer, skulle enligt denna teori i motsatt led dessutom ha bidragit till 
dikotomisering, som del av den dialektiska relationen mellan diskurs och social 
verklighet.  

Hierarkiprincipen speglas kanske främst av det genomgående manliga 
perspektivet som skildras i den analyserade texten. Historien tycks vara skriven av 
och för män. Kvinnan förpassas till textens mindre framträdande delar såsom 
bildtexter och separata avsnitt. Dessutom ges kvinnan ständigt mindre utrymme 
och beskrivning. Författarnas skildringar och ordval skapar också tystnader som 
exkluderar kvinnan. Dessutom beskrivs mannen återkommande som ägare av 
nationer, vetenskap och kvinnor. Hirdmans hierarkiprincip finns således brett 
representerad i materialet. Faircloughs teori skulle till viss del förklara denna 
återkommande princip som konstituerande och konstituerad av patriarkala 
maktstrukturer.  
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Vilka möjligheter till att generalisera vårt resultat har vi? Eftersom vi tagit 
spjärn mot diskursteori, vars grundläggande syfte är att illustrera hur diskursiva 
förhållanden i ett mindre material kan bidra till att vidmakthålla stora 
maktförhållanden i samhället, innehåller vårt resultat i sig en generalisering. 
Diskursteorins anspråk på generaliseringsmöjligheter och mått av determinism är 
dock mycket omdiskuterat. Till vilken grad styrs individen av strukturen och vice 
versa? Vår teori har fastslagit att språket och summan av alla individers agerande 
tillsammans utgör diskursen och att denna i ett dialektiskt förhållande formar, 
samt formas av, den sociala verkligheten. Exakt hur liten eller stor betydelse en 
individs handlande har för att förändra diskursen och strukturen, ger Fairclough 
dock inget tydligt svar på. Balansen mellan aktör och struktur, idealism och 
strukturalism, är en ständigt aktuell diskussion inom det filosofiska fältet men vi 
får här begränsa oss till att i allmänhet att konstatera att andra ontologiska och 
teoretiska utgångspunkter än de som denna uppsats vilar på, hade genererat ett 
helt annat resultat. För de som inte delar diskursteoretikerns mening om att 
språket har en inneboende makt som konstituerande av verkligheten, saknar denna 
studie syfte.  

Vi vill vidare diskutera möjligheten att, utifrån vårt material, generalisera vårt 
resultat till att också säga något om läromedel i historia i stort. Vi har konstaterat 
att historieböcker som ingått i tidigare granskningar, liknande denna, sinsemellan 
uppvisat många likheter (kapitel 5).  Det vore således rimligt att förvänta sig ett 
resultat liknande vårt i en granskning av en annan historiebok. Detta kan också 
motiveras med att alla historieböcker i Sverige ska följa övergripande 
styrdokument, såsom läroplanen, samt ämnesplanerna, specifika för 
historieundervisningen. Med det sagt vill vi dock poängtera att vi inte kan 
garantera några sådana likheter, vilket också är anledningen till att denna uppsats 
frågeställning endast gör anspråk på att beskriva en specifik historiebok. Utifrån 
argumenten för vilka sidor i Alla tiders historia 1b (se kapitel 5) som legat till 
grund för analysen, tror vi oss dock vara relativt säkra på att vårt resultat går att 
generalisera till att gälla hela denna bok. 

Resultatet tyder på flera problematiska skildringar av kvinnor och män. Detta 
står i kontrast till skolverkets mål om jämställdhet som en del av skolans 
värdegrund. Vidare studier skulle således kunna göras av hur väl den diskurs vi 
funnit stämmer överens med skolans senaste läroplan, likt DEJA:s studie. Detta 
skulle också möjliggöra komparativa studier av de båda läroplanerna. Med fördel 
hade sådana studier kunnat göras av en person med kompetens i historia som på 
ett bra sätt hade kunnat redogöra för hur läromedlen i historia brister utifrån 
läroplanens värdegrund. Vilka historiska personer saknas? Vilka grupper 
osynliggörs? 

Denna studie har fokuserat på att problematisera genusnormer, i termer av 
Hirdmans genusprinciper. Det finns också andra maktstrukturer som kan 
problematiseras. Vi har, förutom ett manligt perspektiv, också upplevt ett 
tvåkönsnormativt, heteronormativt och västligt perspektiv i vårt material. Flera 
grupper är underrepresenterade och andra saknas helt. Fortsatta studier av 
läromedel skulle således med fördel kunna göras utifrån ett intersektionellt 
perspektiv.  
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Resultatet denna uppsats visar är både anmärkningsvärt och nedslående. Vi 
har erbjudit en diskussion kring vilka konsekvenser det får för människor - 
kvinnor som män - att mötas av den icke-jämställda skildring som produceras i 
Alla tiders historia 1b. Att denna skildring går att finna i en historiebok för 
gymnasiet väcker också frågan om i vilka andra kontexter vi möter liknande 
framställningar. Studier av detta slag är således fortsatt viktiga.  
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