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Abstract  
 

Denna uppsats Furstliga män och moderliga kvinnor – en analys av två svenska 

antologier för gymnasiet syftar till att, ur ett genusperspektiv, undersöka hur manliga 

och kvinnliga författare beskrivs och det utrymme de får i två antologier för 

gymnasiet. Uppsatsen brukar två analysmetoder, den kvantitativa metoden används då 

antal omnämnda författare anges i siffror, och kvalitativ metod med hermeneutisk 

inriktning används vid undersökningen av hur manliga och kvinnliga författare 

beskrivs. I studien framgår tydligt att kvinnliga författare marginaliseras medan de 

skrivande männen är många till antalet och får stort utrymme. Studien visar vidare att 

männen beskrivs med högre värderade epitet än kvinnorna. Adjektiv som furstlig och 

mästerlig är vanliga när det gäller beskrivandet av män, men vid beskrivning av 

kvinnliga författare är deras biografi, privatliv och verk i fokus. Som blivande lärare 

har studien gett mig en medvetenhet om läromedlens brister när det kommer till 

genusperspektiv och jämställdhet.  

 

Nyckelord: Jämställdhet, svenskantologier, genusperspektiv, litteraturhistorieskrivning 
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1. Inledning 
 

Under min utbildning till svensklärare för gymnasiet stötte jag på en lärare som sa att 

män och kvinnor gestaltas olika i litteratur. Enligt denna lärare talar man om manliga 

författare med andra epitet än kvinnliga. Män ska enligt henne betraktas som stora 

författare och man talar om dem genom att kalla dem vid deras efternamn, kvinnorna 

däremot kallas vid deras förnamn. Kvinnorna ska på detta sätt förminskas och göras 

mer som vanliga människor, som en som dig och mig, och inte som, männen vilka 

ofta betraktas som stora författare som påverkat sin omvärld betydligt. Detta 

påstående fångade mitt intresse och en väckte en vilja att själv se om detta stämmer, 

därav kom beslutet att skriva denna uppsats och undersöka detta djupare.  

 

Sverige har länge toppat listor som ett av världens mest jämställda länder, men detta 

betyder inte att det inte finns jämställdhetsrelaterade frågor även här. Vi är som resten 

av världen en del av ett genussystem som ger mannen en högre position och där 

mannen ses som norm. Detta ger en samhällsstruktur där  män har mer makt och de 

egenskaper som tillskrivs män har högre status än de som tillskrivs kvinnor.1 

 

1.1. Bakgrund  
Yvonne Hirdman visar i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former, hur ett 

mönster av att låta kvinnor inneha en lägre ställning funnits länge. Genom något som 

hon kallar ”zapp-version” visar hon på 2000 års tänkande kring kön. Yvonne Hirdman 

ger prov på hur gamla filosofer som Platon (427-347 f.kr) ansåg att mannen hade 

egenskaper kvinnan saknar, hur bibeln förstärker detta men även hur kvinnliga 

författare så som Ellen Key (1849- 1926) skriver om mannen och kvinnan som olika 

raser.2 De författare som förekommer i denna ”zapp” talar alla om vad kvinnan är, 

vad en kvinna bör göra och hur en kvinna bör vara. Vi kan läsa hur Thomas av 

Aquino skrev:  

                                                
1 Hirdman, Y., Genus – om det stabilas föränderliga former (Lund, 2001) s. 59ff. 
2 A.a., s. 22ff. 
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Det förefaller inte som om kvinnan skulle ha blivit till bland det 

som först skapades. Ty filosofen (Aristoteles m.a.) säger (om 

djurens fortplantning 2.3.), att kvinnan är en vanskapt man. 

Men intet vanskapt eller ofullkomligt skulle ha blivit till bland 

det som först skapades. Därför torde kvinnan inte ha tillkommit 

vid denna första skapelseordning. /…/3 

 

Läroplanen för gymnasiet (Lpf 94) säger att skolan ska förmedla de värden vårt 

samhällsliv vilar på till eleverna. Sådana värden ska vara människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, och det som 

berör min undersökning, jämställdheten mellan män och kvinnor.4 I Lpf 94 står det 

bland annat om att vi i skolan ska främja kvinnor och mäns lika rätt och nöjligheter.5 

Eleverna ska alltså jobba för att utveckla sina intressen som individer utan fördomar 

om vad som är manligt och kvinnligt och läraren ska se till att undervisningens 

innehåll tar fasta både på manliga och kvinnliga perspektiv. Genusperspektivet ska 

enligt Lpf 94 genomsyra undervisningen i alla ämnen.6  

 

 Kursplanen i Svenska för gymnasiet är uppdelad i fyra avsnitt som behandlar ämnets 

syfte, mål att sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, och sist mål och 

betygskriterier. Inom ämnet svenska för gymnasiet finns stora möjligheter att 

synliggöra och göra eleverna mer medvetna om kön och genus och de kulturella och 

sociala förutsättningar som finns i vårt samhälle. Direktiven om vad som ska läsas 

och hur man ska arbeta med litteratur är vida och undervisningen har gått från en mer 

lärarstyrd till lärar- och elevsamverkan vad gäller upplägget av undervisning och 

urval av texter gentemot tidigare läroplaner. Då antologier i svenska ofta har en stor 

del av undervisningen på gymnasienivå är det intressant att undersöka hur de är 

utformade och vad de förmedlar.  

 

 

 

 

                                                
3 A.a., s. 20 
4 Lärarnas riksförbund Lärarboken 2006-2007 (Stockholm, 2006) s. 42 
5 A.a., s. 43 
6 A.a., s. 43 
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1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka två antologier för svenska för gymnasiet ur 

ett genusperspektiv.  Undersökningen kommer att fokusera på manliga och kvinnliga 

författare, det utrymme de ges i litteraturen och hur de gestaltas. Två centrala 

frågeställningar som ska besvaras i studien är således: 

 Hur många kvinnliga respektive manliga författare omtalas i antologierna? 

 Hur beskrivs de kvinnliga respektive manliga författarna i antologierna? 

 

1.3. Tidigare forskning 
Nedan presenterar jag den litteratur jag haft mest användning för i min studie av 

genus i svenskantologier för gymnasiet.  

 

Anna Williams Stjärnor utan stjärnbilder berör ämnet för min undersökning, 

nämligen hur kvinnliga författare gestaltas i litteraturhistoriska översiktsverk. Anna 

Williams undersöker med denna bok det utrymme kvinnliga författare ges, ordval när 

de omtalas men inte minst tystnaden kring dem. Williams menar att genus är den 

ständigt pågående konstruktionen av könsidentitet, och att begreppet inbegriper både 

biologiska och kulturella aspekter.7 Genus som uttryck har enligt Williams använts 

för att riva upp synen på könsidentiteten som något ständigt och oföränderligt, och 

istället visa på det som något socialt och kulturellt konstruerat.8 Williams hänvisar till 

Hirdmans uppsats Genussystemet- reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 

där Hirdmans motivering är att uttrycket socialt kön inte tillräckligt väl belyser den 

komplexitet det mångbottnade arvet könsidentitet innebär.  Genus däremot är av en 

mer symbiotisk benämning, som bättre beskriver den ständigt pågående 

konstruktionen av könsidentitet, både den biologiska och kulturella.9 Denna bok har 

varit till stor hjälp i min studie då Williams, som jag, ser till hur kvinnliga författare 

gestaltas. Det som skiljer hennes studie mest från min studie är att jag koncentrerar 

mig på antologier från gymnasiet, och Williams på litteraturhistoriska översiktsverk. 

 

                                                
7 Williams, A. Stjärnor utan stjärnbilder (Södertälje, 1997) s. 25 
8 A.a., s. 24 
9 A.a., s. 25 
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Yvonne Hirdman är som jag skrev ovan en av de tidigaste och mest tongivande 

författarna i Sverige inom genusforskningen. I sin bok Genus – om det stabilas 

föränderliga former ger Yvonne Hirdman oss en introduktion till ämnet genus. 

Hirdman har samlat över 15 års tänkande om genus och de olika sätten att se på 

uttrycket i denna bok. De olika delarna av boken ger en introduktion till hur genus 

konstrueras och hur genus kan förstås. Jag har haft stor behållning av denna bok då 

den gett mig just en introduktion till ämnet och en djupare förståelse för dess 

betydelse och härkomst. 

 

Karin Milles studerar i Jämställt språk språklig jämställdhet. Milles undersöker 

mönster vi måste känna igen för att veta hur vi ska motverka dem. Milles visar på hur 

det även i ett så pass jämställt land som Sverige förekommer språkliga könsförtryck i 

attityder, val av ord och uttryckssätt, i samtalsvanor och framställningsperspektiv. 

Milles visar bland annat på samma tendenser som jag upptäckt i min undersökning, 

att viktiga män omtalas vi efternamn medan viktiga kvinnor omtalas vid förnamn. 

 

Margareta Svahns Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen (skällsord, 

stereotyper och könskonstruktioner behandlar skällsord och dess sätt att värdera och 

sätta in människor i olika fack och skapa och förstärka skillnader mellan bland annat 

könen. Även denna bok har gett mig en djupare förståelse av ordens betydelse för att 

förstärka könsstereotyper och skapa sprickor och olikheter. Boken är skriven på ett 

sätt som gör den lätt att ta till sig och jag har funnit den viktig i min undersökning av 

språk och dess betydelse. 
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2. Teori och metod 
I detta kapitel presenteras den teori och de metoder som senare kommer att användas i 

utförandet av uppsatsens undersökning. Jag kommer här att precisera kvalitativ och 

kvantitativ metod och efter detta följer en presentation av använt undersöknings-

material. 

 

 

2.1. Teoretisk utgångspunkt 
2.1.1. Genusperspektiv 

En avgörande utgångspunkt för min studie är genusperspektivet. Studier om genus har 

varit frekventa ända sedan 1980-talet. Nationalencyklopedin definierar genus enligt 

följande:  

“genus [je:´-], engelska gender, begrepp använt för att förstå och 

urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget 

formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. 

Relationen mellan könen samt varierande uppfattningar om vad som 

uppfattas som manligt och kvinnligt betonas”10 
 

Ordet Genus kommer ursprungligen från latinets gen-ere, sort, slag, släkte och kön. 

Fram till 1980-talet användes begreppet genus enbart när man talade om språklära, för 

att beteckna olika slag av substantiv. Det var, som det kallades på den tiden, 

kvinnoforskare som tog uttrycket och började använda det vid feministisk forskning i 

början av 1980-talet.11 Ordet genus valdes av de feministiska forskarna för att visa på 

den ständiga formeringen av manligt och kvinnligt. De ansåg att det behövdes ett 

begrepp för att förstå kvinnors underordnade ställning gentemot männen och de olika 

parternas del i denna för att senare kunna analysera detta.12 Enligt Yvonne Hirdman 

ska man se ordet genus som ett verktyg för att försöka komma bort från begreppet 

könsroll och dess innebörd. Könsroll som är en sammansättning av orden kön och 

                                                
10 http://www.ne.se/genus/1065117 091127 15.00 
11 Hirdman, Y., (Lund, 2001) s. 11 
12 A.a., s. 12 
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roll, menar att man spelar sin könsroll efter hur det biologiska könet regisserar fram 

det.13  

 

Williams presenterar i sin bok Stjärnor utan stjärnbilder Hirdmans genusteori som 

delar in genussystemet i två logiker, det första är isärhållandet - dikotomin, vilket vill 

säga uppdelningen av manligt och kvinnligt, detta har visat sig vara en segregering 

som upprätthållits under hela 1900-talet. Den andra logiken är hierarkisk och bygger 

på ett normtänkande som enligt patriarkalisk ordning gör mannen till måttstock och 

norm och kvinnan blir undantaget.14 Enligt Hirdman kan uppdelningen mellan män 

och kvinnor delas in i tre formler, A – icke A, A- a och A- B. A står alltid för mannen, 

idealet, icke A det vill säga kvinnan är som formeln säger, inte man. I denna formel 

blir kvinnan formlös och en skugga mot mannen som får fungera som människan. I A 

– a är mannen fortfarande A men här blir kvinnan den lilla mannen, en ofullgången 

människa. a är en ofullgången man, inte riktigt färdigbakad, helt enkelt ett 

måndagsexemplar. Som Hirdman skriver det fattas något. Thomas Laquer kallar detta 

för enkönsmodellen, kvinnokönet är detsamma som det manliga könet, men felvänt. 

Kvinnan räknas som inom samma sort inom könet men lite sämre. A – B bygger på 

ett motsatstänkande och är frekvent förekommande idag. Poängen med denna 

indelning är just särskiljandet mellan könen, den visar på att man och kvinna är olika, 

olika så som katt och hund, natt och dag eller ljus och mörker. Hirdman säger att man 

kan se A – B som en vidareutveckling på A – icke A. Poängen med denna indelning 

är enligt Hirdman är att visa att man och kvinna egentligen är ojämförbara.15 

 

I min studie kommer jag, likt Williams, att använda mig av genussystemets två 

bärande principer då jag studerar antologierna. Genom genussystemet kan jag 

undersöka hur normen och särskiljandet ser ut, vilket passar mitt syfte väl. En hypotes 

som jag har är att genusmönstren antologierna följer genussystemet i stort. Det vill 

säga att mannen är norm och kvinnan är underordnad. Jag tror mig finna i 

undersökningen att kvinnan ges mindre utrymme i litteraturen, och att när kvinnor 

beskrivs i antologierna så beskrivs de med andra mindre högt värderade epitet. 

 

                                                
13 A.a., s. 13 ff. 
14 A.a., s. 26 
15 A.a., s. 27ff.  
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2.2. Metod 
Denna uppsats består av två analysmetoder, dels kvalitativ men också kvantitativ 

analysmetod. Den kvantitativa metoden har jag använt när jag tittat på sådant som kan 

redogöras för i siffror, så som antal manliga och kvinnliga författare som omtalas i 

litteraturen. Den kvalitativa metoden har jag tillämpat då jag sett på hur kvinnliga 

respektive manliga författare beskrivs i litteraturen, med vilka adjektiv de omnämns.  

 

2.2.3. Kvantitativ metod 

Kvantitativa undersökningar mäter antal, frågor man kan ställa är t.ex. ”hur mycket?”, 

eller ”hur många?”. kvantitativa undersökningar är något som har att göra med 

mängder, hur mycket som finns av något.16 För att göra vidare och djupare 

bestämningar inom denna metod använder man sig av olika klassificeringar för att 

förtydliga resultaten, dessa klassificeringar är ofta baserade på kvalitativa aspekter.17 

 

Då det är en litteraturstudie jag utför i denna uppsats finns det vissa regler inom den 

kvantitativa metoden att följa. Det första är att klargöra vad det är man ska undersöka, 

vilket i detta fall är antal manliga och kvinnliga författare som nämns i litteraturen. I 

denna studie räknar jag antalet manliga och kvinnliga författare som omnämns i 

antologierna. När det är bestämt vad det är som ska undersökas är det viktigt att 

formulera en problemställning för att bara fokuseras på det som är viktigt för just 

denna undersökning.18 Stora delar av den kvantitativa undersökningen baseras på 

statistik och används till att bland annat kartlägga beteenden hos större grupper. 

 

 

2.2.4. Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden baseras på språkliga data, språkliga enheter i form av skrift, 

tal eller liknande. Detta språkliga data användes senare till att söka och påvisa 

innebörder och egenskaper hos det som studeras.19  

                                                
16 A.a. s. 205 
17 A.a. s. 206 
18 A.a. s. 212 
19 Svensson, P-G. Starrin, B. Kvalitativa studier i teori och praktik (Lund, 1996) s. 
173 
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Jag använder mig av den kvalitativa forskningsmetoden för att söka svar på hur 

manliga och kvinnliga författare skildras i läromedel i svenska för gymnasiet. Den 

kvalitativa metoden passar här bäst då det är en deskriptiv och tolkande 

litteraturstudie. Den kvalitativa forskningsmetoden inbegriper verbala och skrivna 

formuleringar.20  

 

Enligt Jan Hartman går kvalitativa undersökningar ut på att undersöka människans 

livsvärld, samt att se vilken roll människan tillskriver sig själv och vilken mening man 

anser sig ha i omgivningen. Hermeneutiken är en kvalitativ metod som ser till 

texttolkning, och då jag använder mig av just detta i min undersökning passar 

hermeneutiken mig väl. 

 

2.2.4.1. Hermeneutik 

Eftersom det är läromedelstexter jag arbetar med så har jag valt att använda mig av 

den hermeneutiska analysmodellen.21 Rent språkligt betyder hermeneutik 

”tolkningskonst”, och går ut på att söka tolka, förklara och uttyda. Hermeneutiken ser 

både till ordets exakta mening och till dess symbolik.22  

 

Enligt Jan Hartman har hermeneutiken sitt ursprung i bibelforskning. I slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet började man använda sig av hermeneutik till tolkning i 

allmänhet. Man tittade inte bara på texter längre, utan även mänskligt beteende, 

samhälleliga företeelser osv. tolkades hermeneutiskt då man ville se hur världen 

uppfattades, inte hur den var.23 Kort kan man säga att hermeneutiken inte behandlar 

huruvida en text är sann eller ej, utan hur texten uppfattas. 
 

 

 

 

                                                
20 Backman, J. Rapporter och uppsatser (Umeå, 1998) s. 33 
21 Svensson, P-G. Starrin, B. (Lund, 1996) s. 173 
22 A.a. s. 188ff. 
23 Hartman, J. Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori (Lund, 
2004) s. 106 
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2.3. Material 
Här presenteras de två antologier som undersöks i denna studie. 

 

Svenska timmar av Svante Skoglund är en antologi för svenska för gymnasiet, den är 

framförallt till för de yrkesförberedande klasserna. I Svenska timmar presenteras 

texter och författare i deras historiska sammanhang. 

 

Texterna 2 av Inga Sjöblom & Sven- Gustaf Edqvist är en antologi för svenska för 

gymnasiet. Denna antologi sträcker sig från det moderna genombrottet till våra dagar. 

I Texterna 2 presenteras texter och författare i deras historiska sammanhang.  

 

2.4. Avgränsning/Urval 
I studien använder jag mig av två etablerade antologier som båda används i en 

medelstor kommun i gymnasieskolans teoretiska program. Vid valet av antologi hade 

jag telefonintervjuer med två svensklärare vid olika program på gymnasieskolan. 

Detta för att få lite bredd på undersökningsområdet och se hur det skiljer sig mellan 

olika lärare och program. 

 

Jag har valt bort vissa kapitel i antologierna, eftersom dessa inte förekom i båda 

böckerna. Kapitel jag valde bort var populärlitteratur i Svenska Timmar och 

utomeuropeisk litteratur från Texterna 2. Detta gjorde jag för att göra studien mer 

jämförbar, jag valde att inte ha med dessa epoker eller genrer då de inte finns med i 

båda undersökningsobjekten. Det kan kanske förefalla så att jag varit godtyckligt 

selektiv i mina val av textstudier men selektionen har gjorts för att göra antologierna 

mer jämförbara i min studie. 
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3. Resultat 

 
I detta kapitel presenteras resultaten på de två undersökningar som ligger till grund för 

denna uppsats. Det första resultatet som presenteras är det för frågeställning nummer 

ett, det vill säga hur många manliga respektive kvinnliga författare omnämns i de 

utvalda antologierna. Detta följs av resultaten för frågeställning nummer två, hur 

beskrivs de manliga respektive kvinnliga författare som presenteras i antologierna 

Svenska timmar och Texter 2. 

 

3.1. Antal män och kvinnor i litteraturen 
 

 

I antologin Svenska Timmar koncentreras studien från romantiken till det vi kallar 

modern tid. I årtal betyder detta från början av 1800-talet till slutet av 1990-talet. 

Populärlitteratur så som Fantasy och kriminalromaner tas ej med i undersökningen då 

detta är en genre som inte förekommer i båda antologierna. 

 

Kapitel i antologin Antal manliga 

författare 

Antal kvinnliga 

författare 

Totalt antal 

författare 

Romantiken 12 1 13 

Realismen 4 0 4 

1800-tals författare 5 3 8 

Svenskt 1800-tal 8 2 10 

Modernismen 11 2 13 

Svensk arbetarlitteratur 3 1 4 

Krigens 1900-tal 5 0 5 

Svenska vispoeter 1850 

 

4 0 4 

Ungdomskultur och 

kvinnorörelse 

4 7 11 
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Modern tid 9 5 16 

Totalt 65 21 86 

Figur 1. Antal omnämnda manliga och kvinnliga författare i Svenska Timmar från romantiken 

till idag. 
 

Antal manliga författare som omtalas i denna antologi är drygt tre gånger så många än 

de kvinnliga. Av de 86 författare som figurerar i undersökta kapitel i antologin är 

mindre än en fjärdedel kvinnor, 65 män och 21 kvinnor. Det kapitel där antalet 

manliga och kvinnliga författare skiljer sig mest är under romantiken där 12 manliga 

författare men endast en kvinnlig får vara med. Under realismens, krigens 1900-tals 

och svenska vispoeters kapitel finns inte en enda kvinnlig författare med. I kapitlet för 

1800-talsförfattare med fem män och tre kvinnor är nära häften kvinnor och hälften 

män. Det kapitel där det faktiskt förekommer fler kvinnor än män är kapitlet om 

ungdomskultur och kvinnorörelse. Vid en närmare analys av detta kapitel 

framkommer det att under delen för ungdomskultur finns inte en kvinnlig författare 

omtalad, utan de kvinnor som får vara med i detta kapitel återfinns under 

kvinnorörelsen.  

 

 

Antologin Texterna 2 sträcker sig från slutet av 1800-talet till det vi kallar modern tid. 

I studien ingår ej utomeuropeisk litteratur, så som litteratur från Kina, Japan, Afrika 

och Latinamerika då denna typ av litteratur inte förekommer i båda antologierna. 

 

Kapitel i antologin Antal manliga 

författare 

Antal kvinnliga 

författare 

Totalt antal 

författare 

Slutet av 1800-talet 2 1 3 

Lyriska förnyare 4 1 5 

Svenskt 1890-tal 3 1 4 

Sekelslut och 

sekelskifte 

6 0 6 

1900-tal 28 7 35 

Efterkrigstid och nutid 11 7 18 

Totalt 54 17 71 
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Figur 2. Antal omnämnda manliga och kvinnliga författare i Texterna 2 från slutet av 1800-tal 

till idag. 
 

Antal manliga författare som presenteras i denna antologi är drygt tre gånger så 

många som kvinnliga författare, 54 män och 17 kvinnor. Av de totalt 71 författare 

som presenteras är de kvinnliga författarna endast en fjärdedel. Det kapitel där 

manliga och kvinnliga författare skiljer sig mest är under 1900-talets kapitel, där 28 

manliga författare presenteras men endast sju kvinnliga. Under de fyra första 

kapitlena är sammanlagt endast tre kvinnor omnämnda, och ingen kvinna blir 

presenterad under kapitlet med rubriken sekelslut och sekelskifte. Kapitlet för 

efterkrigstid och nutid är det kapitel där flest kvinnor förekommer, och då med sju 

författare av 18 möjliga. 

 

Antalet författare som omnämns får även konsekvenser för sidantalet som manliga 

och kvinnliga författare får sig tilldelade. Ett anmärkningsvärt exempel är att August 

Strindberg får sju sidors utrymme i Svenska Timmar, medan Selma Lagerlöf får tre 

sidor. 

 

3.2. Beskrivningen av manliga och kvinnliga författare 
 

 

Blek suckande, hånad, enslig – så beskrev gärna den romantiske 

poeten sig själv. När det gäller Sveriges främste romantiker – Erik 

Johan Stagnelius (1793-1823) – ligger självporträttet ovanligt nära 

sanningen. […] Denne på ytan så misslyckade figur har författat de 

kanske vackraste, mest välljudande dikter som skrivits på svenska.24 

 

[…] denna folkliga sida har gjort Fröding till vår kanske mest lästa – 

och sjungna – diktare. Han är skalden framför andra /…/25 

 

På detta sätta får vi i antologierna lära känna två av våra manliga svenska författare, 

Erik Johan Stagnelius och Gustaf Fröding. De beskrivs som stora män, som mästare 

                                                
24 Skoglund, S., Svenska timmar (Kristianstad, 1991) s. 143ff 
25 A.a., s. 158 
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och som de främste. När man studerar vilka ord de kvinnliga författarna beskrivs med 

är det helt andra tongångar. När kvinnliga författare presenteras är fokus på deras 

texter och berättelser som de skrivit.26 

 

Tretton år efter den hoppfulla dikten I rörelse kom Boyes berättelse 

Kallocain – Roman från 2000-talet […] Kallocain är en av den 

svenska litteraturens mörkaste romaner, en skräckvision av ett 

framtida samhälle 

 

 När det kommer till t.ex. Selma Lagerlöf, en av våra svenska stora författare läggs 

mycket energi på Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och även att hon 

med sina böcker ville undervisa sina läsare. Ingenstans står det om Selma Lagerlöfs 

skicklighet och storhet som författare.27 Vad som däremot står att läsa om Lagerlöfs 

författarskap var att hon inte var någon barnslig sagotant, och att hon ofta i sina 

romaner låter det vara kvinnans kärlek som får de mörka krafterna på fall.28 

 

Den manliga svenska författaren omtalas ofta med adjektiv som främste, mästare, 

furste, talang, radikal med flera.29  

 

[…]  HONORÉ DE BALZAC, den franska litteraturens främste 

realist.30 

 

Poe var inte bara skräckgenrens mästare.31 

 

Vidare:  

 

Fransmannen ALEXANDRE DUMAS, kallad ”följetongsfursten” 

[…]32 

 

                                                
26 A.a., s. 177 
27 A.a., s. 160 
28 A.a., s. 163 
29 A.a., s. 125ff. 
30 A.a., s. 135 
31 A.a., s. 126 
32 A.a., s. 131 
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[…] författare med talang för skräckeffekter var amerikanen EDGAR 

ALLAN POE (1809-1849).33 

 

När det kommer till de kvinnliga författarna så är det deras biografi, privatliv och verk 

som får hamna i fokus. Kvinnliga författare omtalas sällan som genier eller mästare, i 

bästa fall är det deras verk som blir mästerliga. Detta står att läsa om Edith Södergran 

i Svenska Timmar; 

 

När hennes första diktsamling kom ut visste kritikerna inte vad 

de skulle tro. Något som liknande Södergrans poesi hade ingen 

tidigare skrivit på svenska.34 

 

När man talar om manliga författare och kallar dem stora och mästerliga, är det i 

fallen där det gäller kvinnliga författare verken som är stora och levande. I 

antologierna får vi lära att de stora manliga författarna ofta var missbrukare35 och 

rebeller som kämpade för något de trodde på, och de skrev för att slåss för sin sak.36  

 

”jag skriver icke för att heta poet, jag skriver för att slåss.” […] Den 

unge Strindberg skrev för att slåss… Samma år som Röda rummet 

kom ut, 1879, var det storstrejk i Sundsvall. 

 

Om Vladimir Majakovskij står att läsa att stilen i hans dikter var nydanande, och att 

han var en av futuristerna som ville skriva framtidens litteratur redan då. Majakovskij 

hade som 16-åring fått sitta i fängelse för sina radikala politiska åsikter. Han ville 

stödja det nya samhället efter den ryska revolutionen 1917, med pennan som 

bajonett.37 

 

Kvinnorna å andra sidan presenteras, som står ovan, ofta med ålder, familjebakgrund 

och ibland även yrke.38  

 
                                                
33 A.a., s. 125 
34 A.a., s. 174 
35 A.a., s. 126 
36 A.a., s. 150 
37 A.a., s. 169 
38 A.a., s. 160 
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När MOA MARTINSSON (1890-1964) gav ut sin första bok var hon 

43 år och hade fött fem barn. Hon hade börjat arbeta redan som 

trettonåring. Moa Martinsson skulle aldrig bli en av de mest lästa av 

arbetarförfattarna men glömde aldrig de svåra åren i den sörmländska 

torpstugan […]39 

 

 

Undantag finns självklart att finna, även männen får vid tillfällen vara mänskliga med 

familj och problem. I Texterna 2 kan vi läsa om August Strindberg; 

 

1887 flyttade Strindberg och hans familj från Schweiz, där de hade 

tillbringat några år […] Äktenskapet nalkades skillsmässa. Bl.a. 

anklagade han hustrun Siri för otrohet […] Han gav sig ut på kortare 

eller längre resor från familjen, bl.a. för att söka skaffa bevis för sina 

misstankar.40 

 

Vissa undantag finns där det är kvinnornas egenskaper som författare som ställs i 

centrum och inte deras familj, bakgrund eller texter. Victoria Benedictsson är ett 

sådant undantag. I Texterna 2 står att läsa hur hon reflekterade över sig själv som 

författare, och över sitt förhållande till Brandes;  

 

I sina dagboksanteckningar, samlade i Stora boken och Dagboken 

reflekterar Victoria Benedictsson över sina möjligheter som 

författare […] och under senare år framför allt om sitt förhållande till 

den danske kritikern Georg Brandes […]41 

 

 I och för sig står här ingenting om Benedictssons storhet som författare, men det är 

ett av de få ställen där en kvinnlig författare omtalas som just författare, och genom 

henne ser man på hennes litteratur.  

 
En annan företeelse i de undersökta antologierna är att de manliga författarna kallas 
vid efternamn, medan de kvinnliga vid förnamn, t.ex Poe42 och Mary.43 
                                                
39 A.a., s. 187f.  
40 Söderblom, I., Edqvist S-G., Texterna 2 (Arlöv, 1993) s. 28 
41 A.a., s. 35 
42 Skoglund, S., (Kristianstad, 1991) s. 125 
43 A.a., s. 124 
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4. Diskussion 
 

4.1. Validitet och reliabilitet   
Det kan inom den kvalitativa metoden hävdas att validiteten är svår att avgöra. Detta 

då det inte är ett konstant objekt man undersöker utan man använder sig av intervjuer 

eller litteraturstudier. Då jag gör en litteraturstudie kan validiteten ifrågasättas, då det 

är min tolkning som framkommer.44 Brinberg och McGrath menar att validitet kan 

liknas vid integritet, karaktär och kvalitet. Validitet är därmed egenskaper som ska 

bedömas beroende på syften och omständigheter kring analysen.45 Validering av 

kvalitativa metoder innefattar därmed en kontroll av författarens trovärdighet, det vill 

säga att det finns empiriska belägg för att undersökningen och att resultatet är rimligt. 

Det är möjligt att olika forskare kommer fram till olika tolkningar av samma text, men 

detta gör dem inte mindre valida. 46 

 

Den kvantitativa metoden baseras på sådant man kan räkna. När man gör en 

kvantitativ undersökning innebär det att man gör en mätning, man tilldelar det mätta 

numeriska värden, dvs siffervärden. Man väljer då att betrakta en egenskap som 

undersökningsobjektet har som en mängd och läser av detta i form av ett siffervärde. 

Tanken bakom mätningar av detta slag är att den studerade egenskapen har ett sant 

värde som inte varierar slumpmässigt.47  

 

Det finns några sätt att försäkra sig om validiteten vid en undersökning. Två 

lättillgängliga sätt är att försöka säkerställa innehållsvaliditeten och den samtida 

validiteten. Innehållsvaliditeten säkerhetsställs genom en logisk analys av innehållet. 

Denna analys kopplas till den teoretiska ramen för undersökningen. Om 

innehållsvaliditeten är god har man lyckats få en bra täckning av det problemområde 

som ska undersökas.48 Den samtida validiteten är att jämföra utfallet på instrumentet 

med något annat tecken på det som ska mätas. Detta innebär att man måste pröva 

undersökningen på en annan grupp som liknar den grupp som undersökningen var till 
                                                
44 Svensson, P-G. Starrin, B. Kvalitativa studier i teori och praktik (Lund, 1996) s. 
212 
45 A.a. s. 216 
46 A.a. s. 212 
47 Patel, R., Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder (2003, Ungern) s. 98 
48 A.a., s. 99f. 
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för.49 Då det är en litteraturstudie jag genomfört är det innehållsvaliditeten som jag 

koncentrerat mig på. 

 

I min undersökning har jag använt mig av två antologier som används i ett antal 

gymnasieklasser i Luleå. Huruvida det ger ett tillförlitligt resultat, trots få antologier, 

är värt att diskutera. Jag menar att det är en tillförlitlig undersökning då dessa är 

antologier som används kontinuerligt i gymnasieskolan i Luleå. I efterhand kan jag 

se att ännu en antologi hade gagnat undersökningen. Min studie hade då blivit ännu 

mer utförlig och resultaten hade då varit mer beprövade. Jag valde bort detta 

alternativ i ett tidigt stadium då jag befarade att studien då skulle bli för stor för en 15 

högskolepoängs uppsats.  I Svenska Timmar ges relativt utförliga beskrivningar och 

introduktioner till författarna, medan i Texterna 2 presenteras författarna väldigt kort. 

Det som står att läsa om författarna står ofta med i förklaringar till deras texter eller 

som bildtext till bilder på dem.50 I efterhand hade jag valt en annan antologi än 

denna, eller ytterligare en som komplement till den knapphändiga beskrivning som 

denna antologi gav av författarna. Jag anser dock att denna antologi gav mig 

tillfredställande resultat när det gällde förekomsten av manliga och kvinnliga 

författare, och trots att författarpresentationerna var korta så fanns beskrivningar 

faktiskt med. Utifrån undersökningens förutsättningar ser jag därför studien som 

valid.  

 

4.2. Resultatdiskussion 

Ovanstående undersökning visar att kvinnliga författare i två antologier för ämnet 

svenska för gymnasiet marginaliseras och sorteras ut till förmån för manliga 

författare. Resultaten är dock inte förvånande om man ser till den kanonisering som 

finns inom svensk litteratur och läromedel. Manliga författare har ett starkt övertag i 

skolans litterära översiktsverk och ges här ett betydligt större utrymme och 

uppmärksamhet. Även Williams visar i sin studie att detta är vedertaget i 

litteraturhistorieskrivningen.51 Som Hirdman skrivit i sin bok Genus – om det stabilas 

föränderliga former är mannen den som får fungera som den norm som både män och 

kvinnor bedöms efter. Även när det gäller författare värderas de efter denna norm, 

                                                
49 A.a., s. 100 
50 Söderblom, I., Edqvist, S-G., Texterna 2 (Arlöv, 1993) s. 18 f. 
51 Williams, A., (Södertälje, 1997) s. 62, 144 
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kvinnliga författare ställs mot manliga och bedöms därefter. I figur 1 och 2 i denna 

undersökning ser vi tydligt hur männen tilldelats betydligt större utrymme än 

kvinnorna. I figur 1 är 65 stycken män och 21 kvinnor av totalt 86 författare omtalade, 

och i figur 2 är siffrorna 54 män respektive 17 kvinnor av totalt 71 författare. Dessa 

siffror talar sitt tydliga språk men den stora frågan är varför det ser ut så. Enligt de 

siffror som denna undersökning kommit fram till kan man dra säkra kopplingar till att 

det är männen som fått fungera som norm i dessa antologier. De manliga författarna 

är de som anses representativa för de olika epokerna, och räknas som de viktiga och 

riktiga författarna. Varför det har blivit på detta sätt kan jag bara spekulera kring. 

Kvinnorna har gallrats bort epok för epok och hur detta kommer sig har jag inget svar 

på. Detta har skett trots att det fanns flera kvinnliga författare att tillgå i 

litteraturhistorien. Men det faller under Hirdmans hierarkiska genussystem där 

mannen A är norm och kvinnan i bästa fall är B, det vill säga den avvikande och 

underordnade och som oftast placeras i såkallade kvinnoavdelningar.52 Det manliga 

och kvinnliga isärhållandet har lett till att mannen har fått representera hela epoker 

och kvinnan har fått komma in som något avvikande. Min studie bygger likt Williams 

på Hirdmans hierarkiska teori samt isärhållandet mellan könen, detta är ett 

välförankrat system och leder till förlust både för män och kvinnor. I Lpf94 kan vi 

läsa att skolan ska vara jämställd och att eleverna ska få finna sig själva och en trygg 

identitet utifrån den individ de är oavsett kön. Detta rimmar illa med den 

litteraturhistorieskrivning som framställs i antologierna då detta inte ger en jämlik 

eller rättvis bild av litteratur och kön. Eleverna lär sig genom detta att mannen är det 

eftersträvansvärda och att kvinnan är sämre. Manliga egenskaper blir normen. I ett så 

kallat jämlikt samhälle matas eleverna dagligen med dessa stereotypa normer från 

litteraturen i skolan och mer eller mindre medvetet kan detta påverka deras syn på sig 

själva och på varandra. För att balansera upp detta anser jag som blivande 

svensklärare att vi lärare måste blanda in annan litteratur i undervisningen, och lyfta 

fram och belysa detta problem som litteraturhistorieskrivningen innebär.  

 

Skällsordsbruket kan vara en del av maktutövning, där den starke använder sig av 

ordens makt för att marginalisera en underordnad grupp och skapa eller öka 

                                                
52 Se kapitel 2.1. Genusperspektiv 
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skillnader.53 När det kommer till de beskrivningar av hur manliga respektive 

kvinnliga författare beskrivs, menar jag inte att något av dem innehåller skällsord. Det 

jag vill visa på är hur vi genom ordval värderar människor. Om en manlig författare 

kallas vid ord som furste, mästare och talang men en kvinnlig knappt får sig några 

adjektiv tilldelade skapar detta en tydlig skillnad där kvinnan definieras utifrån 

familjeförhållanden skapar detta skillnad mellan dem. Mannen beskrivs som 

yrkesperson och kvinnan som privatperson. När man talar om manliga författare är 

det författarna i sig som är stora, men när det kommer till kvinnorna är det deras 

texter som är stora. I Jämställt språk står det att män och kvinnor beskrivs olika i 

bland annat tidningar, även Karin Milles konstaterar att där det står om män och deras 

yrkesmässiga gärningar handlar det, när det kommer till kvinnorna, om privatlivet 

med familjen i centrum.54  

 

De manliga författarna i antologierna kallas vid efternamn, medan de kvinnliga vid 

förnamn, t.ex Poe55 och Mary.56 Milles skriver att kända kvinnor i offentligheten 

behandlas annorlunda än männen. Kvinnliga politiker till exempel presenters ofta med 

förnamn, medan männen presenteras med efternamn.57 Milles menar att detta 

fenomen beror på gamla traditioner. På medeltiden identifierades kvinnor nästan 

aldrig med annat än sina förnamn, kvinnorna kunde till och med få namn som angav 

vems hustru de var.58 Genom att kalla någon vid förnamn, och med andra ord ”du”, 

gör man sig till jämbördig med denna person. Om någon däremot tilltalas med 

efternamn så uttrycks ett avstånd och en hierarki där personen bemöts med viss grad 

av respekt. Genom att kalla den kvinnliga författaren vid hennes förnamn förminskas 

hennes roll och status i förhållande till mannen vars status blir upphöjd. Att det ser ut 

på detta sätt hänger ihop med de värderingar som råder i samhället och som 

svenskantologierna i skolan förstärker. 

 

                                                
53 Svahn, M., Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen (Umeå, 1999) s. 21 
54 Milles, K., Jämställt språk – en handbok i att skriva och tala jämställt (Falun, 
2008) s. 18f. 
55 Skoglund, S., (Kristianstad, 1991) s. 125 
56 A.a., s. 124 
57 Milles, K., (Falun, 2008) s. 19 
58 A.a., s. 19 
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Att det under tidiga år i dessa antologiers epoker inte fanns lika många kvinnliga som 

manliga författare att tillgå ska självklart framkomma i litteraturhistoriens 

beskrivning. Jag anser ej att man i litteraturen ska kvotera in kvinnliga författare just 

för att de är kvinnor, men det finns en större bredd duktiga kvinnliga författare än vad 

denna studie visar. Genom att inte lyfta fram dem så visar man inte på hela bredden 

på riktigt god kvalitet i litteraturen och man gör inte den svenska litteraturen rättvisa. 

Fler duktiga kvinnliga författare än vad siffrorna i denna undersökning visar finns 

faktiskt. Genussystemet är en seg struktur som stått sig i tusentals år, och den 

genomsyrar uppenbarligen även vissa läromedel i gymnasieskolan och 

litteraturhistorieskrivningen. Litteraturhistorieskrivningen kan vidare betraktas som en 

genre, med sina speciella stildrag som traderats vidare år efter år. Jag har visat på 

några av stildragen här. Värt att notera är också att det ofta är manliga författare som 

står bakom framställningarna. Svenska Timmar har en manlig författare och Texterna 

2 har en manlig och en kvinnlig författare. Hirdmans genusteori förklarar också 

bortgallringen av kvinnor i antologierna. Mannen är normen. Kvinnorna är 

underordnade och får därmed mindre utrymme. En annan viktig faktor är att det kan 

vara att det var flest män som läste under tiderna för skapandet av litteraturen och som 

var chefer för bokförlag, men det kan även vara så att den litteratur som kvinnliga 

författare skrivit har bedömts annorlunda av kritiker. Vad svaret än är så är detta 

något som vi lärare måste arbeta bort. Genom att inte längre arbeta med författarna 

som furstliga män och moderliga kvinnor lyfter vi fram de kvinnliga författarna och 

ger dem den uppskattning och det utrymme de förtjänar.  Genom detta kommer vi ett 

steg närmare jämställdhet i vårt samhälle. 
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