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Abstract 
 

The aim of this study is to examine how national identity is 

expressed in popular history books for children. The source 

material consists of five popular history books from between 

1962 and 1993. The books have been analysed using the method 

of conceptual history. This method is based on the assumption 

that language will always reflect the cultural, political and social 

world, which is why it's well suited for an analysis of the 

presence of an idea (the nation) in text.  The chosen concept for 

this study is "the Swedes". The concept's synonyms, opposites 

and associated words are identifed. This is followed by a 

discussion based on the theoretical framework and historical 

background. The essay concludes that expressions of national 

identity are present in all five  books, but in different forms and 

to varying degrees.  
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1 Inledning 
 

Runt förra sekelskiftet hade historieämnet i Sverige en uttalad nationalistisk vinkel. I en 

läroboksrecension från 1908 står det att lärarens viktigaste uppgift: ”är icke uteslutande att lära barnen 

något; den är framför allt att läsa barnen älska något.”1 Lektionerna i historia var inte nödvändigtvis 

menade att förmedla värdeneutral kunskap, utan de skulle först och främst väcka fosterlandskärlek.  

 

Stormaktstiden är benämningen på perioden 1611–1718 då Sverige agerade som stormakt i norra 

Europa. Det var en tid präglad av krig och misär för många, både invånarna i de länder som föll offer 

för Sveriges maktutövande och för många av svenskarna. Samtidigt klingar själva ordet positivt i 

många svenskars öron. När man i nationalsången sjunger att SverigeK ”tronar på minnen från fornstora 

dar” är det lätt att dra slutsatsen att det är dessa tider man syftar på. Därför är det kanske föga 

förvånande att det var stormaktstiden som ofta stod i centrum i den nationalistiska 

historieundervisningen runt sekelskiftet2.  

 

Idag nämns ingenting om nationalistisk fostran i kursplanen för historia. Historielärare förväntas inte 

längre stå framför klassen och tala lyriskt om den svenska nationens storhetsdagar, men möten med 

det förflutna sker även utanför klassrummets väggar. På bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar 

finns ofta en egen hylla för böcker om svensk historia. Vilka historiebruk går att finna där? 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka framställningen av den svenska nationella identiteten i 

populärhistoriska böcker om stormaktstiden vars målgrupp är barn. 

 

1.2 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en översiktlig beskrivning av viktiga utvecklingar i historiebruksforskningen, 

samt några utvalda verk som behandlar historiebruk i barnkultur. Därefter följer ett teoriavsnitt vilket 

redogör för teorier som rör historiebrukets roll i identitetsskapande, främst utifrån Peter Aronsson, 

samt Benedict Andersons definition av nationen. Efter det motiveras och beskrivs valet av tysk 

begreppshistorisk betod. Här inkluderas även en beskrivning av undersökningens analysteknik och 

frågeställningar. Därefter redogörs för de avgränsningar som gjorts i valet av källmaterial, vilket följs 

                                                 
1 Zander 2001, 81. 
2 Zander 2001, 83. 
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av en lista över de valda böckerna. Efter det ges en historisk bakgrund över svenskt historiebruk från 

efterkrigstiden till millennieskiftet utifrån Ulf Zanders doktorsavhandling Fornstora dagar, moderna 

tider. Analysens resultat presenteras, och avslutningsvis diskuteras resultaten av den 

begreppshistoriska undersökningen i relation till bakgrunden och teorierna.  

 

2 Tidigare forskning 
 

Här redogörs för tidigare forskning inom det aktuella ämnet. Det inleds med ett avsnitt om 

historiebruksforskning generellt, och fortsätter sedan med några exempel på forskning om 

historiebruk i barnkultur. 

 

 

2.1 Historiebruk 

 

Den norske antropologen Thomas Hylland Eriksen anser att vi i den moderna världen, precis som i 

tider som kommit före, behöver myter för att förklara allt omkring oss.3 Det finns helt enkelt ett 

grundläggande mänskligt behov av berättelser om det förflutna för att kunna skapa mening och sans 

av sin samtid. Det är ur det behovet som historiebruk har fötts.4 

 

Historiebruk innebär inte bara de missbruk av historia som sker, utan syftar på alla olika situationer 

och sammanhang där det förflutna blir meningsbärande5. Det går därför inte att betrakta historiebruk 

som ett avgränsat, separat forskningsfält. Historiebruk och historiemedvetande är något som dyker upp 

i nästan alla kulturvetenskapliga kontexter. Därför kan det snarare betraktas som ett perspektiv att 

applicera på alla former av kulturstudier.6 

 

En viktig utveckling för historiebruksforskningen kom under mellankrigstiden från den franska 

sociologen Maurice Halbwachs. Hans banbrytande teorier om kollektivt minne flyttade perspektivet 

från ett biologiskt till ett kulturellt perspektiv. Tillhörigheten till en speciell kultur/grupp upprätthålls 

över flera generationer inte genom biologiskt arv, utan genom socialisering. Halbwachs menar att det 

kollektiva minnet karaktäriseras av två saker: för det första är det socialt överfört, och för det andra 

relaterar det alltid till en grupp. All kommunikation som en individ har med andra människor bidrar 

till att skapa ett minne hos individen. Dessa "andra" som individen kommunicerar med är del av den 

                                                 
3 Refereras i Aronsson 2000, 8. 
4 Aronsson 2000, 8. 
5 Aronsson 2004, 7. 
6 Aronsson 2004, 275. 
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grupp som baserat på bilden av ett gemensamt förflutet föreställer sig en gemenskap med varandra, 

samt en särart i jämförelse med andra grupper. Halbwachs menar att dessa grupper kan vara t.ex. 

familjer, kvarter, yrkesgrupper, och till och med nationer. Det är det kollektiva minnet som 

upprätthåller alla dessa olika gemenskaper. Varje individ tillhör dock mer än en gemenskap vilket 

innebär att den bär med sig ett flertal av dessa kollektiva självbilder och minnen.7 

 

Den senare franske mentalitetshistorikern Pierre Nora arbetar utifrån dessa teorier, och menar att det 

under 1800-talet skedde en betydande förändring i samhällets sätt att iscensätta historia. Man gick då 

från ett sociétées-mémoires, präglat av lokala, självklara minnen eller universella minnen inneboende 

i religionen, till ett nation-mémoires, där ett gemensamt kulturarv skapar en nationell identitet.8 

 

Den forskning som influerats av Halbwachs och Nora har generellt fokuserat på nationellt delade 

minnen och hur dessa manifesteras i t.ex. monument och ritualer.9 I Historiebruk (2004) säger Peter 

Aronsson att tidigare historiebruksforskning har dominerats av kritik mot nationalismtänkande. Under 

de senaste decennierna har dock ämnet breddats. Istället för att se allt bruk av historien utanför den 

akademiska världen som missbruk så finns en ambition att analysera historiebruk utan att fälla något 

positivt eller negativt omdöme.10 Historiebruksforskningen är som sagt tvärvetenskaplig och kan 

undersöka nästan alla tänkbara källor som på något sätt refererar till det förflutna, från 

historieskrivningen i den akademiska världen till t.ex. museum, skönlitteratur, film, tv, 

marknadsföring, turism, o.s.v.  

 

2.2 Historiebruk i barnkultur 

 

Forskning specifikt om populärhistoria för barn går inte att finna, men forskning om historiska romaner 

för samma målgrupp är ett väl utforskat område. Historiska romaner och populärhistoria är förstås inte 

exakt samma sak, men några viktiga aspekter har de gemensamt: de befinner sig båda utanför skolans 

värld, de har båda syftet att stärka läsarens historiemedvetande, och de är båda till varierande grader 

menade som underhållning.11 Här redogörs för några utvalda studier som rör frågor om historiebruket 

i historiska romaner för barn. 

 

                                                 
7 Refereras i Assmann 1995, 125–127. 
8 Refereras i Aronsson 2000, 11. 
9 Aronsson 2004, 47. 
10 Aronsson 2004, 7 
11 NE.se. Populärvetenskap, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/popularvetenskap (hämtad 2017-12-06). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/popularvetenskap
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I The Historical Novel ger den brittiska litteraturvetaren Jerome De Groot en introduktion till genrens 

historia. Historiska romaner specifikt menade för barn har funnits sedan mitten på 1800-talet. En 

författare som De Groot anser var tongivande för genren var G.A. Henty, som mellan 1868 och 1922 

skrev 122 historiska romaner. De var menade som underhållning, men hade även ett uttalat bildande 

syfte.12 Hentys huvudpersoner var oftast pojkar som sveptes med i stora händelser och blev hjältar på 

grund av sina prestationer och rådighet. Böckerna behandlade främst militärhistoria och var 

moralistiska, heroiska, konservativa och nationalistiska, med en positiv inställning till imperialism. 

Hentys verk kom att ha ett stort inflytande på den historiska romanen långt in på 1900-talet. 13 Genren 

dominerades av böcker skrivna av män, för pojkar, med fokus på militärhistoria och en tydligt 

nationalistisk vinkling.14 De Groot citerar barnboksforskaren Maria Nikolaevna som ser en utveckling 

i senare tid där den manliga synvinkeln utmanas. Nutida författare av historiska romaner lyfter istället 

gärna fram kvinnliga huvudpersoner. Moderna historiska romaner behandlar sällan stora historiska 

händelser som revolutioner eller stora slag, och fokus ligger inte på kungar eller hjältar utan på vanliga 

människor.15 

 

Även brittiska Peter Bramwell har undersökt historiska romaner från ett genusperspektiv. Han ser en 

liknande utveckling som Nikolaevna gör: nutida författare av historiska romaner tar ofta medvetet upp 

nutida problem. Genom att framställa självständiga, unga kvinnor i utkanten av det medeltida 

samhället så ifrågasätter och omdefinierar de konstruktionerna av könsskillnader.16 Bramwells slutsats 

är att det därför inte är historiskt inkorrekt att ge plats åt kvinnliga karaktärer i historiska romaner, utan 

att genren har utvecklats i takt med den akademiska historieskrivningen.17 

 

Pat Pinsent, också brittisk, anser också att när en förändring skett i hur historia skrivits så har en 

liknande förändring skett i historiska romaner. Pinsent utgår från ett postkolonialt perspektiv, och 

konstaterar att historieskrivningen tidigare har skett från makthavarens perspektiv, vilket även varit 

normen i historiska romaner. Under 1800-talet var huvudpersonerna i brittiska historiska romaner allra 

oftast imperialistiska äventyrare; aldrig de urinvånare de stötte på. Det går väl ihop med det De Groot 

säger om G.A. Hentys inflytande på genren. Pinsent anser dock att nutida författare av historiska 

romaner har börjat betrakta marginaliserade gruppers synvinkel som lika intressant som makthavarnas. 

                                                 
12 De Groot 2009, 88. 
13 De Groot 2009, 89. 
14 De Groot 2009, 90. 
15 De Groot 2009, 92. 
16 Bramwell 2005, 108. 
17 Bramwell 2005, 108. 
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Det blir en kontrast mot tidigare brittiska historiska romaner då sympati med de förtryckta kunde 

uttryckas, men de ändå aldrig fick ta platsen som huvudperson.18 

 

Men hur har den nationalistiska prägeln utvecklats? Det är något som danska Anna Karlskov 

Skyggebjerg diskuterar. I God, king & country: the depiction of national identity in Danish historical 

novels for children undersöker Skyggebjerg den danska historiska romanen för barn med fokus på 

nationell identitet. Att den historiska romanens födsel sammanfaller med nationalismens födsel i 

Europa anser Skyggebjerg inte är ett sammanträffande. Syftet med den historiska romanen var 

ursprungligen att skapa ett nationalistiskt historiemedvetande hos barn, för att bygga en nationell 

identitet.19 Här jämförs två böcker som behandlar samma historiska händelse och tema, men som 

skrivits vid olika tidpunkter, en vid 1932 och den andra 1993. Skyggebjergs resultat visar att genren 

inte längre visar rent heroiska bilder av kungen och nationen. Idag är väldigt få historiska romaner för 

barn otvetydigt patriotiska. De är dock fortfarande rotade i nationens historia. Patriotismen och behovet 

att skapa ett ”de andra” som motsats till ”vi” är fortfarande närvarande.20 Skyggebjerg kommer alltså 

till slutsatsen att nationalism och historia var så tätt sammanflätade vid sin uppkomst att de inte ens 

idag kan separeras totalt från varandra. 

 

Ett liknande resultat nås i artikeln Representations of national identity in successful historical novels, 

där de två mest framgångsrika ungerska historiska romanerna undersökts från ett socialpsykologiskt 

perspektiv. I artikeln drivs hypotesen att litterär framgång är sammankopplat med kapaciteten för 

identitetsskapande, framför allt nationell identitet. Artikelförfattarna talar om skillnaden mellan 

kulturellt och kommunikativt minne. Kommunikativt minne försvinner med tiden och övergår då till 

kulturellt minne, alltså symboliska representationer av det förflutna – den mytbildning som Eriksen 

anser är drivkraften för allt historiebruk. Dessa är viktiga för att skapa gemenskap i en grupp. 

Artikelförfattarna påpekar att även historisk fiktion har makten att skapa och överföra kulturella 

minnen, vilket gör att historiska romaner har en stor roll i skapandet av nationell identitet.21 Deras 

slutsats är att det i båda böckerna finns en lättillgänglig, positiv nationell identitet. De historiska 

romanerna erbjuder ett storslaget förflutet och hjältedåd att identifiera sig med, vilket leder till en stärkt 

identifiering med gruppen. 22 Den här artikelns slutsatser har mycket gemensamt med Skyggebjergs 

                                                 
18 Pinsent 2005, 174. 
19 Skyggebjerg 2008, 30. 
20 Skyggebjerg 2008, 30. 
21 Lászlo et al 2003 71. 
22 Lászlo et al 2003, 79. 
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undersökning av norska historiska romaner. De ser båda den historiska romanens ursprungliga syfte 

som ett nationsbyggande. 

 

Sammanfattningsvis har alltså alla nämnda forskare till varierande grader sett att perspektivet i genren 

skiftat från makthavarnas till de förtrycktas. Nationen har dock fortfarande en stark ställning.  

 

3 Teori 
 

Det här avsnittet kommer att redogöra för de teorier om historiebruk och nationell identitet som är 

relevanta för undersökningen. 

 

3.1 Historiebruk 

 

Teorier om historiebruk går att applicera på många olika typer av källor, från historieforskning inom 

den akademiska världen till film, tv-spel och reklam. Även i en undersökning om populärhistoria för 

barn passar teorierna väl. 

 

Peter Aronssons definition av historiebrukandets grundbegrepp är som följer: 

 

Historiekultur är de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det förflutna 

som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid. […] 

Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda 

meningsskapande och handlingsorienterade helheter. Historiemedvetande är de uppfattningar av 

sambandet mellan dåtid, nutid och framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket. 

 

Alltså: i historiebruket iscensätts ett visst urval av historiekulturen för att forma ett historiemedvetande. 

Historiemedvetandet styr och reproduceras sedan i historiebruket.23 

 

Två andra begrepp som Aronsson kopplar till detta är erfarenhetsrum och förväntningshorisont. 

Kunskap och berättelser om det förflutna skapar ett erfarenhetsrum, vilket innehåller möjligheter för 

vissa föreställningar om framtiden. Dessa föreställningar, som kan vara både förhoppningar och 

farhågor, skapar en förväntningshorisont. Förväntningshorisonten styr i sin tur hur vi organiserar 

förhållandet mellan minne och glömska i erfarenhetsrummet – vilket påverkar hur vi brukar historien. 

24 

 

                                                 
23 Aronsson 2004, 17. 
24 Aronsson 2004, 18. 



  
 

7 

Det finns olika typer av historiebruk som använder sig av olika metoder och har olika mål. Men oavsett 

vilken typ man talar om så finns det några grundläggande syften som allt historiebruk har gemensamt: 

att ge mening och legitimitet, samt att hantera förändring av oss själva och verkligheten. Den första, 

att ge mening och legitimitet, är den mest grundläggande, och en förutsättning för det andra syftet, att 

hantera förändring.25 Det är dessutom viktigt att komma ihåg att legitimitet och identitet alltid är i 

samspel; att kunna skapa identitet är en förutsättning för att kunna skapa legitimitet.26 Det gäller 

speciellt när det handlar om att legitimera nationen. Det är meningsbärande berättelser om det förflutna 

som skapar gemenskaper, och som även har makten att omforma och omdefiniera dem.27 

Historieskrivningen utgör tillsammans med språk och kultur själva kärnan för en nationell 

gemenskap28.  

 

3.2 Nationell identitet 

 

Den här undersökningen utgår från Benedict Andersons konstruktivistiska definition av nationell 

identitet. Anderson anser att nationen ska definieras som en föreställd politisk gemenskap som är 

begränsad och suverän. Han argumenterar att alla medlemmar i en nation omöjligt kan känna, träffa 

eller ens höra talas om varandra. Trots det så känner de gemenskap med varandra. Därför anser 

Anderson att gemenskapen är föreställd. Han vill dock inte beskriva gemenskapen som falsk, eftersom 

det skulle antyda att det finns verkliga gemenskaper som kan konkurrera med nationerna. Alla 

gemenskaper är föreställda – förutom möjligtvis väldigt små byar där alla har direkt kontakt med 

varandra.29   

 

Den nationella gemenskapen är dessutom alltid begränsad.  Alla gemenskaper måste ha gränser. För 

att något ska kunna räknas som en nation måste det finnas andra nationer som den avgränsas mot.30 

För att det ska kunna finnas ett ”vi” måste det också finnas ”de andra”. Nationen är även suverän 

eftersom alla nationer strävar mot att vara politiskt fria. Slutligen förtydligar Anderson att han 

definierar nationen som just en gemenskap. Detta för att trots att ojämlikhet kan råda inom nationens 

gränser så betraktas den nationella gemenskapen alltid som ett horisontellt kamratskap. 31 

 

                                                 
25 Aronsson 2004, 57. 
26 Aronsson 2004, 20. 
27 Aronsson 2004, 13. 
28 Aronsson 2004, 16. 
29 Anderson 1993, 21. 
30 Anderson 1993, 22. 
31 Anderson 1993, 22. 
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4 Metod 
 

I kommande avsnitt kommer valet av metod att motiveras utifrån dess fördelar och begränsningar. 

Avsnittet kommer avslutas med en beskrivning av hur metoden kommer appliceras på källmaterialet.  

 

4.1 Kvalitativ textanalys 

 

Den här studien kommer att använda sig av kvalitativ metod. Det innebär att istället för att använda 

sig av ett bredare material och få mer övergripande resultat så gör man en djupare analys på ett fåtal 

källor. Kvalitativ metod ger möjligheten till en djupgående förståelse för ett fenomen, vilket är vad 

den här undersökningen vill åstadkomma.32 

 

En kritik mot kvalitativ metod som bör uppmärksammas är frågan om källmaterialets 

representativitet.33 För att en grundlig analys ska kunna genomföras krävs som sagt en rejäl 

avgränsning av källmaterialet. Det innebär att ett begränsat källmaterial får representera ett stort ämne 

och/eller en lång tidsperiod. Den här undersökningen vinner dock mer på metoden än den förlorar på 

att använda sig av ett begränsat källmaterial. Eftersom ämnet kräver att man utröner den djupare 

meningen i en text så hade en mer ytlig metod inte gjort det rättvisa. 

 

En viktig utgångspunkt i en kvalitativ tolkning av en text är att komma ihåg att källan skapats av en 

viss upphovsperson i ett visst sammanhang och en viss kontext i tiden. Allt detta påverkar förstås 

källan och det är viktigt att ha en tydlig uppfattning om alla dessa aspekter.34 I den här undersökningen 

kommer inte detta kunna uppnås till fullo. Två av de tre aspekterna kan vi enkelt få svar på:  

sammanhanget är genren som böckerna tillhör (populärhistoria för barn) och kontexten är året 

böckerna publicerades. Frågan som vi inte kan få ett lika tydligt svar på är den om upphovspersonen. 

Utöver deras namn vet vi mycket lite om vilka författarna är. Är de historiker? Eller tillhör de nån av 

de andra yrkesgrupper som ofta skriver populärhistoria, t.ex. journalister? Vilka politiska övertygelser 

har de? Vad är deras personliga inställning till nationen? Att vi inte kan få svar på dessa frågor blir 

förstås en brist i undersökningen, och ett möjligt argument mot valet av metod. För att motverka den 

bristen kommer en bakgrund om nationalistiskt historiebruk i Sverige under 1900-talet att inkluderas 

i uppsatsen. Bristen på information om upphovspersonerna kommer att vägas upp genom att särskild 

vikt läggs vid den tidsliga kontexten.  

                                                 
32 Kjeldstadli 1992, 176. 
33 Kjeldstadli 1992, 176. 
34 Kjeldstadli 1992, 178. 



  
 

9 

 

Ett angreppssätt i kvalitativ metod är att studera utvecklingen av vissa idéer eller huvudbegrepp över 

en längre tid. Hur skiftar begreppsinnehållet? Vad kan det säga oss?35 Det är den inriktningen som 

valts ut här. För att få tydliga riktlinjer för hur en sån undersökning ska genomföras så kommer 

begreppshistorisk metod att användas.  

 

4.2 Begreppshistorisk metod 

 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en beskrivande idéanalys, alltså en undersökning av 

förekomsten av idéer i ett utvalt område36. Den huvudsakliga frågan är denna: hur framträder uttryck 

för nationell identitet (idé) i populärhistoriska böcker för barn (område)? För att besvara den frågan 

kommer källmaterialet att undersökas genom begreppshistorisk metod. 

 

Grundidén i begreppshistoria är att den politiska och sociala världen inte fullständigt kan skiljas från 

den språkliga världen37 Metoden erbjuder en analysmodell som avslöjar på vilket sätt strukturer och 

idéer speglas i språket. Därför passar metoden bra i den här undersökningen, där frågeställningen rör 

hur idéer uttrycks i en text. Det finns två huvudinriktningar inom begreppshistoria: den tyska 

traditionen och Cambridgeskolan.38 Den här undersökningen kommer att utgå från den tyska 

traditionen, där den mest inflytelserika forskaren är Reinhart Koselleck. Koselleck beskriver begrepp 

som punkten där ord och idéer går ihop. Betydelserna i ett begrepp är dock varken oföränderliga eller 

gemensamma för alla. Ett begrepp rymmer många olika idéer och betydelser samtidigt, och dessa 

förändras dessutom över tid. 39  

 

En begreppshistorisk undersökning enligt Koselleck består av en analys i två nivåer som utförs från 

två olika synvinklar: synkron och diakron analys, från semasiologiskt och onomasiologiskt 

perspektiv.40 Synkron analys innebär att begreppet analyseras i förhållande till andra begrepp som är i 

bruk samtidigt. Hur förhåller sig begreppet till andra begrepp i sammanhanget? Vilka begrepp hör 

ihop? Diakron analys innebär att man gör en historisk jämförelse av ett begrepps olika innebörder vid 

olika tidpunkter. Den semasiologiska synvinkeln fokuserar på de ord som begreppet förknippas med. 

                                                 
35 Kjeldstadli 1992, 177. 
36 Bergström & Boréus 2012, 146. 
37 Bergström & Boréus 2012, 179. 
38 Bergström & Boréus 2012, 180. 
39 Bergström & Boréus 2012, 178. 
40 Bergström & Boréus 2012, 183. 
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Vilka betydelser har dessa ord fått?41 Den onomasiologiska synvinkeln fokuserar på begreppets 

betydelse. Vilka synonymer har begreppet fått? Här kan även tilläggas vilka begrepp som får stå som 

motsats till begreppet. Att identifiera motbegrepp är hjälpsamt för att se vilken betydelse det aktuella 

begreppet har.42  

 

4.3 Analysteknik 

 

Det valda källmaterialet består av böcker som alla hävdar att de redogör för den svenska historien. 

Enligt Andersons definition är nationen en föreställd gemenskap, vilket innebär att den svenska 

historien är synonym med svenskarnas historia. Det är därför intressant att undersöka vilka svenskarna 

är. På grund av det har begreppet svensk valts ut för undersökningen. Ordet kan användas både som 

adjektiv och substantiv, men den här undersökningen har avgränsats till substantivet. Eftersom man 

talar om en svensk gemenskap, alltså en kollektiv företeelse snarare än en individuell, så kommer bara 

ordet i plural att undersökas, alltså svenskar och svenskarna. Även det svenska folket och olika 

variationer på det kommer att inkluderas. 

 

Först kommer en synkron analys att genomföras. Det innebär att begreppet analyseras i sammanhanget 

det befinner sig i. Böckerna kommer att analyseras synkront under enskilda rubriker. Varje 

omnämnande av svenskar, svenskarna eller det svenska folket, samt variationer på det, kommer att 

identifieras. I vilka sammanhang används begreppen? Vilka ord är synonyma med begreppet? Vilka 

motbegrepp går att finna? Vilka andra ord förknippas med begreppet? Varje boks stycke kommer att 

avslutas med en sammanfattning i enkel tabellform. I diskussionen kommer resultaten att diskuteras 

med stöd i teorierna och den historiska bakgrunden.  

 

4.3.1 Frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur den svenska nationella identiteten framställts mellan 

1962-1993 i populärhistoriska böcker om stormaktstiden vars målgrupp är barn.  

 

Den huvudsakliga frågeställningen är denna: 

• Hur framträder uttryck för nationell identitet i det valda källmaterialet? 

 

                                                 
41 Bergström & Boréus 2012, 183. 
42 Bergström & Boréus 2012, 184. 
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Som sagt kräver en begreppshistorisk analys både en synkron och en diakron analys. Därför kommer 

resultaten presenteras enskilt för varje bok, medan diskussionen främst kommer att fokusera på 

förändringen över tid. För att få en strukturerad diskussion kommer den att kretsa kring dessa frågor: 

• Hur har innebörden av begreppet "svenskarna" förändrats över tid? 

• Hur ser utvecklingen i barnböckerna ut i jämförelse med den historiska bakgrunden?  

 

 

5 Material 
 

Här redogörs för de avgränsningar som gjorts i valet av källor. Det följs av en källkritisk diskussion. 

Därefter presenteras listan över de böcker som valts ut. 

 

5.1 Avgränsning  

 

Eftersom uppsatsen fokuserar på de möten med historia som sker utanför skolan så kommer varken 

läromedel eller läroplaner att undersökas. Istället består källmaterialet av populärhistoriska böcker vars 

målgrupp är barn. Vissa av böckerna kan ursprungligen ha varit menade som läromedel för skolan. Nu 

finns de dock att låna på biblioteket. Deras nuvarande kontext gör att de för den här undersökningen 

kan kategoriseras som populärhistoria snarare än läromedel. Även historiska romaner har medvetet 

uteslutits i valet av källor. Ofta har dessa ett bildande syfte, men i slutändan är det ändå skönlitteratur. 

Undersökningen riktar istället in sig på böcker som gör anspråk på att förmedla fakta. 

 

Målgruppen för böckerna bör vara ca 9–12 år gamla barn. Anledningen att den avgränsats till just den 

åldern är eftersom det är då barn börjar kunna fördjupa sig i historieämnet. Historiska museet i 

Stockholm har på sin hemsida delat upp sina visningar för skolklasser i grupperna F-3, 4–6 samt 7–9 

och gymnasium. För årskurs F-3 kan man hitta Forntida sagor och myter, Skapande verkstad, Öppet 

magasin – känn på riktiga forntidsfynd, samt Möt forntiden. Av dessa är det bara den sistnämnda som 

främst verkar innehålla återberättande av historiska fakta. De praktiska aktiviteterna finns även för 

årskurs 4–6, men utöver dessa finns det visningar som är fokuserade på faktabaserad 

kunskapsförmedling. De är även mer historiskt specifika än bara Möt forntiden. T.ex. finns Medeltid, 

Möt vikingatiden, och Reformation, stormaktstid och frihetstid.43 Detta visar på att det är i åldern 9–

12 som barn förväntas kunna ta till sig en mer fördjupad historieförmedling. Därför avgränsas 

källmaterialet till böcker som riktar sig till den åldersgruppen. 

                                                 
43 Historiska museet. År 4-6 Visningar och workshops. http://historiska.se/skola/ar-4-6/ (hämtad 2015-12-01). 

http://historiska.se/skola/ar-4-6/
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Eftersom en begreppshistorisk analys ska vara diakron, alltså undersöka ett fenomen över en längre 

tid, bör böckerna ha en jämn tidsmässig spridning. Det krävs även en avgränsning, som bör vara rätt 

så snäv med tanke på valet av kvalitativ metod. Därför togs beslutet att undersökningen börjar efter 

andra världskriget, och slutar vid millennieskiftet.  Böckerna har valts utifrån en personlig bedömning 

av vad som upplevdes som lättillgängligt och ofta förekommande på t.ex. antikvariat och bibliotek. 

Baserat på det blev den exakta tidsbegränsningen 1962-1993. 

 

5.2 Källkritik 

 

Generellt kategoriseras historiska källor antingen som berättande källor eller som kvarlevor. Det 

källmaterial som valts ut för den här undersökningen bör betraktas som kvarlevor, vilket innebär att 

de är något som finns kvar från en förfluten tid. En begreppshistorisk undersökning utgår från tanken 

att den politiska och sociala världen aldrig fullstädnigt kan skiljas från den språkliga världen; att 

politiska och sociala värderingar, idéer och strukturer alltid kommer att speglas i språket. Det är precis 

det som den här undersökningen vill ta reda på: hur speglas samtiden i berättelser om det förflutna? 

Kvarlevor fungerar utmärkt som källa för frågeställningar av den typen.  

 

Ett möjligt problem i den här undersökningen är att källmaterialet p.g.a. valet av metod oundvikligen 

kommer att bli begränsat. Så få böcker kan omöjligt förväntas representera flera årtionden. Det betyder 

dock inte att undersökningen är meningslös. Böckerna kanske inte kan ge en definitiv bild av den tid 

de uppkom i, men de speglar ändå någon form av historiebruk i sin samtid. 
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5.3 Källmaterial 

 

Utifrån avgränsningarna har detta källmaterial valts ut. Listan är sorterad efter utgivningsår med den 

äldsta först. Siffrorna inom parantes syftar på vilka sidor som behandlar stormaktstiden i böcker som 

inte handlar uteslutande om den perioden. 

 

• Du Rietz, Gudrun: 1962, Vår historia i färg. 

Stockholm: Natur & Kultur. 6 sidor (19-25) 

• Lindholm, Stig: 1977, Vasatid, stormaktstid, frihetstid. 

Lund: Verbum. 22 sidor (54-76) 

• Hulth, Sonja: 1989, När Sverige var som störst. 

Stockholm: Rabén & Sjögren. 31 sidor (28-59) 

• Tallerud, Berndt: 1993, Stormaktstiden 1. 

Arlöv: Almqvist & Wiksell. 44 sidor 

• Tallerud, Berndt: 1993, Stormaktstiden 2. 

Arlöv: Almqvist & Wiksell. 44 sidor 

 

 

6 Historisk bakgrund 
 

Den historiska bakgrunden beskriver svenskt historiebruk från 1945–2000. 

 

Den huvudsakliga källan för den historiska bakgrunden är Ulf Zanders doktorsavhandling Fornstora 

dagar, moderna tider. Zander undersöker bruk av och debatter om svensk historia genom 1900-talet. 

Hans fokus ligger på det historiebruk som sker utanför den akademiska världen. Den här uppsatsen 

sträcker sig från 1962 till 1993, men för att få en förståelse för synen på historia 1962 måste vi gå 

tillbaka till tiden direkt efter andra världskrigets slut. Det är då många av de viktiga förändringarna i 

svenskt historiebruk sker.  

 

6.1 Efterkrigstiden 

 

Sverige efter 1945 har ibland kallats historielöst. Intresset för historia inom politiken hade minskat. 

Zander vill dock ifrågasätta den beskrivningen av Sverige. Det går snarare att tala om ett icke-bruk, 

som inte är samma sak som historielöshet; man är alltid tvungen att förhålla sig till det förflutna på 
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något sätt, men under efterkrigstiden gjorde man det genom att framhålla att historien varken bör eller 

kan ge råd och vägledning i nuet. Historiker hade inte längre en plats i den politiska debatten, förutom 

när det gällde skolan. Den här undersökningen handlar visserligen inte om skolan, men genom att se 

på historieämnets betydelse och utformning får man en uppfattning om den rådande normen för 

historieförmedling.44 

  

Under den här tiden började man göra nedskärningar i historieämnet i skolan. Zander kopplar denna 

nedgång till ämnets nära koppling till nationalism. Efter andra världskriget hade nationalismen förlorat 

sin självklara starka ställning, vilket ledde till att historieämnet också ifrågasattes. Nedskärningar 

innebar dock inte att det försvann helt. Ämnet fanns kvar, om än i mindre utsträckning, och det fortsatte 

präglas av ett fostrande syfte. Den viktiga skillnaden är att man nu tog avstånd till den nationalistiska 

vinkeln. Eleverna skulle fortfarande fostras, men istället för att stärka den nationella identiteten och 

fosterlandskärleken så var det den demokratiska andan som skulle stärkas. Idealet blev objektivism: 

opartiskhet, saklighet. De historiska hjältarna, kungar och krig, blev mindre betydelsefulla, och istället 

lyftes strukturer och kollektiv fram i större utsträckning. Man gick från ett nationalistisk-ideologiskt 

bruk till ett demokratisk-ideologiskt bruk. Fokus flyttades från stormaktstid till 1800-talets 

industrialisering och folkrörelser. 45 

 

6.2 1960- och 1970-tal 

 

Utvecklingen som började under efterkrigstiden fortsatte åt samma håll under de årtionden som följer. 

Även den följande perioden har kallats historielös, men Zander motsätter sig fortfarande 

beskrivningen. Tvärtom så fanns ett stort intresse för historia hos allmänheten i Sverige. Under 1960- 

och 70-talet satsade många bokförlag på stora verk om Sveriges historia, och de allra flesta blev både 

framgångsrika och uppmärksammade. Intresset för kungar och krig fortsatte dock att minska, och 

istället växte intresset för grupper som man uppfattade som negligerade av den tidigare 

historieskrivningen: bönder, kvinnor, arbetare, o.s.v. Det är något som speglas i de populära verken 

som präglar den perioden, t.ex. Mobergs Min svenska historia. Zander kallar den här tiden för: ”det 

moraliska historiebrukets storhetstid”, mycket p.g.a. den politiska radikaliseringen som pågick under 

perioden. 46  Moraliskt historiebruk är kritiskt präglat. Det är inriktat på återupptäckt av historia och 

förknippas ofta med grupper som upplevts som förtryckta eller negligerade av samhället och 

                                                 
44 Zander 2001, 354. 
45 Zander 2001, 329–330. 
46 Zander 2001, 398. 
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historieskrivningen. Den kritik som präglar historiebruket riktas ofta mot den förhärskande tolkningen 

av historien, som grupperna känner sig exkluderade eller felaktigt behandlade av.  

 

Som nämndes i föregående stycket så lyftes i efterkrigstidens svenska historieskrivning ofta kollektiv 

och strukturer fram framför mäktiga aktörer.47 Zander beskriver detta som en övergång från ett 

nationalistisk-ideologiskt bruk till ett demokratisk-ideologiskt bruk. Att skriva historia underifrån 

ansågs vara att skriva en historia som var anpassad till den demokratiska anda som nu skulle prägla 

det svenska samhället.48 Zander påpekar även att trots att historieskrivningen fortsatte röra sig bort 

från det öppet nationalistisk-ideologiska historiebruket så var nationen fortfarande den givna 

utgångspunkten. De populära historiska verken under den här tiden behandlar trots allt Sveriges 

historia. 49 

 

6.3 1990-talet och framåt 

 

Den här perioden har ofta benämnts historiens återkomst. Dock så tycker Zander att benämningen blir 

en överdrift eftersom han inte ser den historielöshet som många andra hävdar att de tidigare årtiondena 

har präglats av.50 

 

Historieintresset under den här tiden fokuserades på två perioder: stormaktstiden samt de mörka 

sidorna av 1930- och 40-talets folkhemsbygge (tvångssteriliseringar o.s.v.)51. Kring 1990 ledde 

ekonomiska svårigheter till en nedmontering av den svenska välfärden. Zander anser att det nya 

intresset för folkhemmets mörkare sidor är intimt sammankopplat med detta. Han tror utöver det att 

det handlade om en önskan att göra upp med den socialdemokratiska historieskrivningens tolkning av 

folkhemsbygget.52 Det här intresset innebär en fortsatt stark position för det moraliska historiebruket. 

En förändring är att det är framför allt de alltmer inflytelserika journalisterna som står för detta, snarare 

än forskarna.53 Folkhemmet och välfärden var viktiga delar av den svenska identiteten, och när dessa 

nedmonterades och ifrågasattes så skakades svenskheten i grunden. Att den moderna historien tedde 

sig som alltmer negativ ser Zander som en möjlig bidragande orsak till att intresset för stormaktstiden 

väcktes på nytt.54.  

                                                 
47 Zander 2001, 54–55 . 
48 Zander 2001, 401. 
49 Zander 2001, 401. 
50 Zander 2001, 455. 
51 Zander 2001, 455. 
52 Zander 2001, 456. 
53 Zander 2001, 455. 
54 Zander 2001, 456–457. 
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Under andra halvan av 1900-talet hade man talat om en andra stormaktstid, vilket syftade på den 

ekonomiska högkonjunktur som varit i princip konstant sedan andra världskriget slut. Nu fruktade man 

att den höll på att gå mot sitt slut. Osäkerheten inför framtiden ledde till att man vände sig till äldre 

historia. Den omtalade och välbesökta museiutställningen Den svenska historien, som gav 

stormaktstiden stort utrymme, hade syftet att visa svenskar rätt väg in i framtiden.55  

 

Det politiska historiebruket förändrades. Istället för ett aktivt icke-bruk så användes historien för att 

visa på kontraster mellan då och nu, eller på oönskade utvecklingslinjer. Förintelsen var återkommande 

i den typen av historiebruk.56 

 

Invandrings- och flyktingdebatterna samt det nya medlemskapet i EU ledde till att frågan om den 

svenska nationella identiteten hamnade i centrum igen.57 Den grundläggande föreställningen för 

svensk nationell identitet hade tidigare varit att stats- och kulturnationalismen såg likadana ut; att 

Sverige var ett kulturellt och etniskt homogent land. Nu blev det ifrågasatt.58 Det ledde till reaktioner 

av olika slag. Ett exempel är den tidigare nämnda utställningen Den svenska historien. Den 

förespråkade en ”vi”-historia menad att förena alla svenska medborgare, oavsett ursprung. Flera andra 

gav förslag på liknande lösningar på problemet. Svenskheten skulle bejakas, bland annat genom att 

lära ut den svenska historien till alla barn, oavsett etnicitet och ursprung. Tanken var att det skulle 

bidra till assimilering och hjälpa till att bygga gemenskap.59 

 

Vissa har tolkat denna ”historiens återkomst” som att det förra sekelskiftets nationalistisk-ideologiska 

historiebruk skulle ha återkommit. Det håller dock inte Zander med om. Han anser att de gamla 

tolkningsmönster som eventuellt gjort sig gällande igen inte var dominerande, utan att de tvärtom fick 

motta mycket kritik. Dessutom blev ifrågasättandet av monarkin, som är en viktig del i nationalistisk-

ideologiskt historiebruk, starkare och starkare under slutet av 1900-talet. Detta eftersom det gick illa 

ihop med den demokratiska anda som dominerat mer och mer sen 1945. 60 

 

                                                 
55 Zander 2001, 456. 
56 Zander 2001, 456. 
57 Zander 2001, 455. 
58 Zander 2001, 457. 
59 Zander 2001, 458. 
60 Zander 2001, 458. 
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7 Resultat 
 

I det här avsnittet redovisas resultatet av den begreppshistoriska analysen.  Böckerna kommer att 

analyseras var för sig i kronologisk ordning, med den äldsta först.  

 

7.1 Vår historia i färg (1962), Gudrun du Rietz 

 

Boken är 62 sidor lång och sträcker sig från stenåldern till bokens samtid. Stormaktstiden tar bara 

upp 6 av dessa sidor. Militärhistoria och olika regenters livsöden tar mest utrymme i det aktuella 

avsnittet. Det finns även några stycken som fokuserar på hur människor levde i Sverige, samt ett som 

behandlar kolonin Nya Sverige i Nordamerika. Boken är illustrerad med enkla bilder på varje sida, 

men långa textstycken och enkla illustrationer gör att texten ändå står i centrum.  

 
7.1.1 Synonymer 

 

Det possessiva pronomenet vår återkommer genom boken. Kapitlet om stormaktstiden inleds med 

rubriken: ”Vår störste konung Gustav II Adolf”61. Samma benämning används när hans död beskrivs: 

”I det blodiga slaget vid Lützen […] stupade vår störste konung”.62 Det beskrivs även hur Gustav II 

Adolf arbetade för att: ”förbättra förhållandena för människorna i vårt fattiga land”.63 Senare står det 

att Polen, Danmark och Ryssland anföll vårt land64. Kapitlet om stormaktstiden avslutas: ”Sverige 

förlorade i frederna stora landområden kring Östersjön. Vår stormaktstid var slut”.65 En gång 

förekommer även ett ”vi”. Det berättas att efter att drottning Kristina abdikerat kröntes hennes kusin 

Karl-Gustav till Sveriges konung: ”Efter Vasaätten fick vi nu en ny kungaätt, den Pfalziska”.66 Vilka 

är då vi? Bokens baksidestext lyder som följer: ”En strålande bildkavalkad i färg över Sveriges öden 

och äventyr från stenåldern till våra dagar!” Titeln (Vår historia i färg) i kombination med 

baksidestexten (”Sveriges öden och äventyr”) gör att vi kan anta att vår historia är synonymt med 

Sveriges historia. Vår historia är Sveriges historia, Sveriges kung är vår kung, och när Sverige förlorar 

landområden så är det vår stormaktstid som är slut. ”Vi” blir alltså synonymt med nationen Sverige. 

Utifrån definitionen av nationen som en gemenskap så måste det tolkas som att ”vi” är svenskarna. 

 

                                                 
61 Du Rietz 1962, 19. 
62 Du Rietz 1962, 20. 
63 Du Rietz 1962, 19. 
64 Du Rietz 1962, 25. 
65 Du Rietz 1962, 25. 
66 Du Rietz 1962, 22. 



  
 

18 

Ofta är svenskarna synonymt med den svenska armén. Till exempel står det i avsnittet om Gustav II 

Adolf att: ”svenskarna besegrade 1631 den kejserliga armén vid Breitenfeld”67. Det beskrivs senare 

hur Karl X Gustav och ”den svenska hären” erövrade Jylland, vilket direkt följs av: ”Svenskarnas 

instängda läge på Jylland var dock riskabelt”.68 Karl X Gustav och den svenska hären blir tillsammans 

kollektivet svenskarna. 

 

När slaget i Lund beskrivs nämns dock varken svenskarna eller den svenska hären, utan då står det att: 

”Karl XI besegrade danskarna”69. På samma sätt beskrivs slaget i Narva: ”Karl XII besegrade en 

mångdubbelt starkare rysk här”. Det följs av en beskrivning av hur svenskarna efter det inte kunde 

skaffa mat eftersom ryssarna brände sitt eget land. En liknande betydelse går att hitta i en annan mening 

i samma stycke: ”Vid Poltava led Karl XII ett fruktansvärt nederlag och över 10,000 svenskar fördes 

som fångar till Sibirien”. 70 Karl XII verkar här inte syfta på individen, utan snarare får regenten 

representera kollektivet svenskarna.  

 

7.1.2 Motbegrepp 

 

Som motbegrepp hittar vi andra nationer och kollektiv av annan nationalitet: svenskarna krigar mot 

danskarna. Polen, Danmark och Ryssland (”de andra”) anfaller ”vårt land”, o.s.v. Ett annat intressant 

stycke är detta: ”Under stormaktstiden var Sverige dubbelt så stort som nu. Endast omkring 2 ½ miljon 

människor bodde i detta stora land, och bara hälften var svenskar”71. Vad den andra hälften var, om de 

inte var svenskar, nämns inte.  

 

7.1.3 Förknippade ord 

 

Ett stycke beskriver hur Axel Oxenstierna sände en expedition till Nordamerika för att skaffa Sverige 

en koloni. Det berättas hur svenskarna köpte ett landområde av: ”indianerna, som de i allmänhet levde 

i fred med.” Detta eftersom: ”indianerna ansåg svenskarna för ett stridbart folk, som man inte borde 

reta i onödan”. Det beskrivs hur svenskarna i kolonin odlade säd och tobak och jagade, samt att: ”de 

fick jobba hårt för sitt uppehälle.”72 Svenskarna identifieras här som stridbara och hårt arbetande.  

 

                                                 
67 Du Rietz 1962, 20 
68 Du Rietz 1962, 22–23 
69 Du Rietz 1962, 24 
70 Du Rietz 1962, 25 
71 Du Rietz 1962, 23 
72 Du Rietz 1962, 21 



  
 

19 

I stycket om drottning Kristina berättas det att hon tröttnade på regeringsarbetet och abdikerade för att 

strax därefter även övergå till den katolska tron. Den abdikerade drottningen fick efter det: ”en miljon 

om året i nutida värde […] i underhåll av det fattiga svenska folket”73. Här beskrivs svenskarna (det 

svenska folket) som fattiga. 

 

Ett par meningar beskriver hur de mäktiga adelsmännen förtryckte bönderna. ”Värst” var det i Skåne 

där: ”adelsmännen satt på sina välbefästa slott” och: ”behandlade bönderna som trälar”. I detta stycke 

finns dock inga direkta referenser till svenskhet. Samma sak gäller det följande stycket som berättar 

om häxprocesserna, som förklaras med att: ”på grund av sin okunnighet var människor mycket 

vidskepliga”.74 

 

7.1.4 Sammanfattning 

 

Synonymer Motbegrepp Förknippade ord 

 

Vi. Den svenska armén. Den 

svenska kungen. Den 

svenska armén och den 

svenska kungen 

tillsammans. Det svenska 

folket. 

 

 

Andra nationer samt 

kollektiv med annan 

nationalitet, t.ex. danskarna. 

 

Stridbara. Hårt arbetande. 

Fattiga. 

 

 

 

 

7.2 Vasatid, Stormaktstid, Frihetstid  (1977), Stig Lindholm 

 

Den här boken är 185 sidor lång. I förordet går det att läsa att den är en fortsättning på författarens två 

tidigare titlar: Asar, vikingar, helgon och Kungar, riddare, bönder. Här behandlas tiden från 1490-talet 

till mordet på Gustav III75. Boken har en illustration bara ungefär varannan-var tredje uppslag, så texten 

står uppenbart i centrum. Det är inte uppenbart var gränserna för stormaktstiden går, eftersom boken 

inte är strikt kronologisk i sitt upplägg. För den här undersökningen bedöms att stormaktstiden 

                                                 
73 Du Rietz 1962, 22. 
74 Du Rietz 1962, 24. 
75 Lindholm 1977, 5. 



  
 

20 

behandlas på sida 54-115, alltså över 61 sidor. Dessa sidor är uppdelade i 9 kapitel: Stormaktstid, 30-

åriga kriget, En svensk koloni, Det hårda arbetslivet, Häxprocess med förhinder, Karl XII, Fänrik 

Piper, En kung och en trosbekännelse, och Pesten i Stockholm. Som man hör på kapitelrubrikerna så 

behandlar boken många olika aspekter av tidsperioden.  

 

Ofta väljer författaren att lyfta fram en samtida, ibland icke-svensk röst för att beskriva ett fenomen, 

t.ex. i kapitlet Det hårda arbetslivet där vi får läsa en fransmans berättelse om sitt besök till Falu 

Koppargruva76 eller i kapitlet 30-åriga kriget där en tysk beskriver hur en grupp svenska ryttare 

hemsökte hans gård77. Ibland används ren fiktion för att beskriva en verklig händelse, t.ex. i kapitlet 

om pesten i Stockholm 1710 som utgår från den påhittade karaktären Karl och hans famil78. 

 

7.2.1 Synonymer 

 

Svenskar, svenskarna och det svenska folket nämns sällan i den här boken. Det refereras oftare till 

andra sociala grupper, t.ex. soldater, bönder, adelsmän och arbetare. I de kapitel när man beskriver 

livet för allmänheten i Sverige används istället ofta ordet man, t.ex.: ”vad skulle man göra för att 

skydda sig [mot pesten]? Först och främst måste man bättra sitt leverne”79, ”på 1600-talet hade man 

ett ordspråk i Sverige”, ”bara en kung hade man”80, ”i slutet av april kunde man fira böndag i 

huvudstadens kyrkor”81. Alla dessa exempel syftar på människorna i Sverige. Ordet man används dock 

inte bara för att beskriva svenskarna. Ett annat exempel går att finna under rubriken Vem var Karl 

XII?: ”ryktet om den märklige svenske kungen hade redan gått som en löpeld genom Europa. Man 

ville veta vem han egentligen var”82. Här syftar man istället på Europa. I vissa fall är det otydligt vilka 

man syftar på, t.ex. när det står att Gustav Adolfs död: ”skakade Europa och bland det enkla folket 

berättade man om märkliga ting”83. Därför går det inte att säga att man uteslutande är synonymt med 

svenskar. 

 

Pronomet vi används vid ett par tillfällen för att beskriva Sverige: ”Sverige tvingades erlägga ett stort 

skadestånd. Det föreföll som att danskarna ville knäcka oss helt. Vi måste barskrapa våra tillgångar. 

                                                 
76 Lindholm 1977, 78-81. 
77 Lindholm 1977, 64-66. 
78 Lindholm 1977, 111-114. 
79 Lindholm 1977, 110. 
80 Lindholm 1977, 101. 
81 Lindholm 1977, 115. 
82 Lindholm 1977, 92. 
83 Lindholm 1977, 56. 
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Danmark stod som den ledande staten i norden”84. Det nämns också att segern vid Narva firades: ”i 

hela vårt land”85 samt att Axel Oxenstierna var: ”en av vårt lands största statsmän”86. Sverige är vårt 

land och vi blir därmed synonymt med svenskarna.   

 

I delen om Gustav II Adolf finns en av de få referenserna till det svenska folket. Det berättas att det 

var kungen och Axel Oxenstierna som gjorde Sverige till en stormakt, vilket krävde mycket av hela 

folket: ”Bönderna blev soldater och adelsmännen officerare. Borgare och bergsmän byggde upp 

Sveriges ekonomi. Prästerna predikade lydnad och trohet mot överheten.” Det svenska folket blir alltså 

inte synonymt med bara en av de här samhällsklasserna, utan alla bildar tillsammans den svenska 

gemenskapen. 

 

7.2.2 Motbegrepp 

 

I det tidigare nämnda stycket där vi används för att beskriva Sverige så ställs Danmark och danskarna 

som motsats: ”Danskarna ville knäcka oss helt.” Medan vi (Sverige) måste barskrapa våra tillgångar 

så stod Danmark som den ledande staten i Norden.87 Vi är Sverige och svenskarna, medan danskarna 

är de andra”.  

 

Avsnittet där svenskarna används flitigast är kapitlet om kolonin Nya Sverige. Det är även det kapitlet 

där svenskarna måste konfrontera flest andra grupper. Det beskrivs hur svenskarna inte var de första 

att vilja slå sig ned vid Delaware, utan: ”före sig fann de några holländare”88. Senare: ”dök det upp 

indianer med sina hövdingar. […] Svenskarna kunde fredligt köpa mark av dem.” Sämjan var god med 

den gruppen, men: ”däremot fick svenskarna besvär med sina andra grannar – holländare och 

engelsmän”.89 Som motsats till svenskarna blir alltså andra nationella och kulturella grupper: 

danskarna, holländarna, engelsmännen, indianerna, o.s.v.  

 
7.2.3 Förknippade ord 

 

Det beskrivs hur tsar Peter av Ryssland belägrade Narva och att svenskarna befriade staden.90 

Författaren hade kunnat använda uttryck som tog tillbaka eller erövrade, men väljer istället befriade, 

vilket gör att svenskarna i det sammanhanget förknippas med befrielse.  En bildtext till en karta över 

                                                 
84 Lindholm 1977, 61. 
85 Lindholm 1977, 92. 
86 Lindholm 1977, 54. 
87 Lindholm 1977, 61. 
88 Lindholm 1977, 71. 
89 Lindholm 1977, 72. 
90 Lindholm 1977, 92. 
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Sverige från 1600-talet säger: ”icke utan stolthet torde dåtidens svenskar ha studerat denna karta”91. 

Begreppet svenskarna kan därför även sägas förknippas med stolthet. I kapitlet om kolonin Nya 

Sverige berättas det att: ”Svenskarna kunde fredligt köpa land av [indianerna]”92. Svenskarna 

förknippas alltså även med fredlighet. 

 

Efter Karl XIIs död: ”hade svenska folket fått nog av detta envälde”. Det berättas att den mycket riktigt 

fick ett slut, och en ny tid började i vår historia, som fick namnet frihetstiden.93 Det antyds att det är 

en förändring som drivs av det svenska folket, vilket gör att svenskarna kan förknippas  med frihet.  

 

I kapitlet 30-åriga kriget finns ett avsnitt med titeln I krigets skugga där en beskrivning av krigets 

mörka sidor ges från en tysk bondpojkes perspektiv. I berättelsen så beskrivs: ”de ohyggliga och 

avskyvärda grymheter” som en trupp svenska ryttare utsätter gården och dess hushåll för: de stjäl deras 

mat, slår sönder och eldar upp deras ägodelar, torterar, mördar och våldtar.94 Det skulle kunna gått att 

säga att dessa handlingar är något som läsaren ska förknippa med svenskarna, om inte det 

nästkommande stycket inkluderats. Det stycket har rubriken Kungen ingriper. Där står det att: ”Gustav 

II Adolf fick många klagomål över svenskarnas framfart. Särskilt rytteriet ägnar sig åt rov, plundring 

och våldsdåd. […] De uppträder värre än de fruktade turkarna – plundrar kyrkor och våldtar kvinnor.” 

Det följs av den här meningen: ”Hyggliga svenska bondpojkar blev brutala och våldsamma, när de lärt 

sig krigets blodiga hantverk ute i Europa.” Det berättas att: ”detta gjorde kungen mycket upprörd” och 

att han krävde att det skulle bli en ändring, genom att: ”brottslingarna skulle straffas strängt”. Detta 

eftersom det: ”enligt svensk krigslag var strängt förbjuder för soldater i den svenska armén att uppträda 

på det här sättet”.95 

 

De hyggliga svenska bondpojkarna blir brutala brottslingar för att de lärt sig det ute i Europa. 

Författaren distanserar därmed svenskarnas beteende från deras svenskhet; det är svenska soldater, men 

beteendet har de lärt sig utomlands. Kungen frånsägs också ansvar i och med att det beskrivs hur 

upprörd han blir. Brottslingarna straffas hårt eftersom den svenska lagen säger att det inte är acceptabelt 

beteende. Brutaliteten och brottsligheten kan förknippas med svenskarna, men distanseras från 

svenskhet. Svenskheten förknippas istället med hygglighet och rättvisa.  

 

                                                 
91 Lindholm 1977, 62. 
92 Lindholm 1977, 72. 
93 Lindholm 1977, 96. 
94 Lindholm 1977, 64-66. 
95 Lindholm 1977, 68. 
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Som sagt används svenskar, svenskarna och det svenska folket sällan i den här boken. Då och då 

används istället Sverige. Det berättas t.ex. att Gustav Adolf och Axel Ocenstierna gjorde: ”det fattiga 

Sverige till en stormakt”96. Här förknippas alltså Sverige med fattigdom – men exakt vem eller vad är 

det som är fattigt? Är det svenskarna? Är det bönderna? Är det kungen? Är det statskassan som börjat 

sina? Den oklarheten gör att det inte går att säga att svenskarna förknippas med fattigdom bara för att 

Sverige beskrivs som fattigt. 

 

Varje kapitel inleds med en lista över några ord och vad de betyder. Det kan ibland vara begrepp 

snarare än ord och ibland även personer som kommer nämnas i kapitlet. Kapitlet En kung och en 

trosbekännelse inleds med en beskrivning av vad enhet i religionen betyder: ”Enhet i religionen 

innebar att alla svenskar bekände samma tro, d.v.s. var lutheraner och inget annat. Vad detta betydde 

lärde man sig enklast i Luthers lilla katekes som alla svenskar skulle lära sig.”97 När det diskuteras i 

kapitlet låter det dock annorlunda. Det står inte att alla svenskar var lutheraner, utan att: ”alla svenskar 

skulle  tillhöra svenska kyrkan”. Det antyder att alla inte nödvändigtvis gjorde det. Det följs av detta: 

”I längden gick det inte att bestämma så här över människor”98. Enighet i religionen nämns alltså, men 

det tydliggörs också att även om det var meningen att alla svenskar skulle ha religionen gemensamt så 

var verkligheten mer splittrad. 

 

7.2.4 Sammanfattning 

 

Synonymer Motbegrepp Förknippade ord 

 

Vi. Bönder, borgare, 

bergsmän, präster: alla 

samhällsklasser tillsammans 

refereras till som ”svenskarna”. 

Nybyggare. 

 

 

Andra nationella och kulturella 

grupper, t.ex. danskarna, 

holländarna, engelsmännen 

samt indianerna.  

 

Befrielse. Stolthet. Fredlighet. 

Frihet. Brutalitet (dock inte 

samma som svenskhet: 

hygglighet och rättvisa) 

 

 

 

 

                                                 
96 Lindholm 1977, 56. 
97 Lindholm 1977, 101. 
98 Lindholm 1977, 103. 
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7.3 När Sverige var som störst (1989), Sonja Hulth 

 

När Sverige var som störst är del 3 i serien Barnens svenska historia. Boken är 61 sidor lång. Avsnittet 

om stormaktstiden börjar på sida 28 och fortsätter till slutet av boken, alltså över 33 sidor. När Sverige 

var som störst utgår ofta från militärhistoria och regenternas livsöden och fortsätter sedan med att 

beskriva hur dessa händelser påverkade andra människor som levde i Sverige. Den har många, 

detaljerade illustrationer, ofta flera olika på varje sida. Bilderna dominerar över texten, som är i korta 

stycken.  

 

7.3.1 Synonymer 

 

Boken har inga självklara synonymer till begreppet svenskarna, utan det visas som ett kollektiv som 

kan rymma flera olika grupper med olika intressen och förutsättningar.  Oftast när boken refererar till 

svenskarna så verkar den syfta på adeln och bönderna. Det klargörs dock alltid att adeln och bönderna 

är två distinkt olika grupper med olika intressen och förutsättningar. Precis i början av avsnittet om 

stormaktstiden beskrivs det t.ex. hur: ”fler och fler svenskar kallades ut i kriget”. Framför allt var det: 

”de fattiga och drängarna och småbönderna som tvingades iväg”, men: ”likadant var det för 

adelsmännen”. Men medan de fattiga tvingades iväg så var adelsmännen: ”uppfostrade till krigare och 

det var deras adliga plikt att slåss för Sverige”.99 

 

När Axel Oxenstierna introduceras är det genom en text kopplad till en illustration av en fin vagn som 

fastnat på en lerig väg: ”Men ser man på! Här är den adligaste av alla svenskar ute och åker i regnet.”100 

Även här görs det tydligt att han är en del av gruppen svenskarna, men hans tillhörighet till gruppen 

adeln verkar vara viktigare. I ett annat stycke separeras Oxenstierna helt från svenskarna: ”Gustav 

Adolf säger till svenskarna att han drar ut i kriget för att rädda dem från de förfärliga katolikerna. Till 

Axel Oxenstierna och de andra rådsherrarna säger han något annat”101. Här blir nästan Oxenstierna 

och rådsherrarna en motgrupp till svenskarna. Vilka som inkluderas i svenskarna beskrivs dock inte 

närmre. Något liknande sker i slutet av boken när det beskrivs hur Sverige förlorat sin ställning som 

stormakt: 

 

Men vad gjorde väl det? Sen blev det ju så bra. Solen sken och regnet föll precis som det skulle 

år efter år, och svenskarna hade inte levt så väl på länge. Kriget svar slut och enväldet över... 

                                                 
99 Hulth 1989, 28. 
100 Hulth 1989, 31. 
101 Hulth 1989, 33. 
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...och det var bara en och annan adelsman som sörjde över att nästan bara Finland fanns kvar av 

det stora riket.102 

 

Adeln separeras inte helt från kollektivet svenskarna, men till viss del. Svenskarna lever väl, men trots 

det är det en och annan från adeln som sörjer. Som tidigare nämnt: adeln verkar vara en del av 

svenskarna, men det tydliggörs också att de har egna intressen som kan vara separata från svenskarnas. 

 
7.3.2 Motbegrepp 

 

I avsnittet om 30-åriga kriget beskrivs det att många tusen svenskar dog, vilket ledde till att Gustav 

Adolf istället värvade utländska yrkessoldater: ”Snart var den svenska armén inte särskilt svensk 

alls”.103 Utländska blir alltså det starkaste motbegreppet eftersom det uttryckligen sägs att en armé 

uppbyggd av utländska soldater inte är särskilt svensk. Oftast är det dock specifika andra nationaliteter 

som ställs som motsats, t.ex. i stycket om Nya Sverige där det står att: ”holländarna tog allt land från 

svenskarna.”104 

 

Det beskrivs hur svenskarna segrade över danskarna och tog stora landområden från dem, framför allt 

Skåne, vilket svenskarna var mycket belåtna över. ”Skåningarna däremot var inte lika nöjda. De ville 

inte alls bli svenskar istället för danskar”.105 Här blir danskarna ett tydligt motbegrepp: skåningarna 

kan inte vara både danska och svenska, utan de måste vara en av dem. Skåningarna själva blir dock 

inte ett motbegrepp eftersom de förväntas antingen fortsätta vara danska eller bli svenska. Här beskrivs 

det att: ”när åren gick så vande sig skåningarna vid att vara svenskar.”106 

 
7.3.3 Förknippade ord 

 

Svenskarna förknippas ofta med tvång från kungen. Precis i början av delen om stormaktstiden står 

det att: ”Gustav Adolf tänkte verkligen göra nåt stort av Sverige”107 men att hans armé hade svårt att 

få tillräckligt med soldater. Det ledde till att: ”fler och fler svenskar kallades ut i kriget. Det var särskilt 

de fattiga och drängarna och småbönderna som tvingades iväg."108 Senare beskrivs det hur 

                                                 
102 Hulth 1989, 60-61. 
103 Hulth 1989, 34. 
104 Hulth 1989, 42. 
105 Hulth 1989, 48. 
106 Hulth 1989, 49. 
107 Hulth 1989, 28. 
108 Hulth 1989, 29. 
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människorna stretade till kyrkan även när det var storm.:"De måste dit, för en svensk var tvungen att 

gå i kyrkan. Gustav Adolf var rädd att hans folk skulle bli katolskt igen annars."109  

 

När det talas om svenskarna så är det ofta för att beskriva den misär de lever i: 

 

Det är mer än 14 år sen svenskarna sist såg sin kung, och de har inte haft det lätt under tiden. 

Säden har frusit om vårarna eller ruttnat i höstregnen, och tiotusentals svenskar har svultit ihjäl. 

Mer än hundra tusen svenskar dog när pesten härjade, och minst lika många har dött i kriget.110 

 

När stormaktstiden tagit slut berättas det att: ”när ryssarna kom och härjade kusten kunde inte 

svenskarna försvara sig alls”111. Under 30-åriga kriget så beskrivs det hur: ”många tusen svenskar dog, 

en del på slagfälten, men ännu fler dog av alla smittsamma sjukdomar som frodades.”112 Svenskarna 

förknippas alltså också med död och lidande. 

 

Även i den här boken behandlas kolonin Nya Sverige i ett kort avsnitt. Det berättas att: ”svenskarna 

hade gjort som de andra stormakterna i Europa och lurat av indianerna ett stycke land. Nu tänkte de 

tjäna mycket pengar på alla affärer med amerikanska varor”113. Här beskrivs svenskarna som 

lögnaktiga och giriga. Girigheten kommer igen när det beskrivs hur stort Sverige hade blivit: ”det 

började faktiskt se ut som att svenskarna hade skaffat sig ett större land än de kunde klara av”114. 

 

Svenskarna nämns också flera gånger tillsammans med ordet seger: ”Eftersom svenskarna segrat för 

det mesta fick Sverige mycket nytt land”115, och i ett helt annat sammanhang: ”svenskarna segrade 

över danskarna”116. 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Hulth 1989, 31. 
110 Hulth 1989, 58. 
111 Hulth 1989, 59. 
112 Hulth 1989, 34. 
113 Hulth 1989, 42. 
114 Hulth 1989, 46. 
115 Hulth 1989, 40. 
116 Hulth 1989, 46. 
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7.3.4 Sammanfattning 

 

Synonymer Motbegrepp Förknippade ord 

 

Adeln och bönderna 

tillsammans, men adelns 

tillhörighet är inte alltid 

självklar. 

 

Motsats till svenska: utländska. 

Specifika nationaliteter, t.ex. 

holländarna. Danskarna: 

skåningarna är inte en egen 

nationalitet utan de är antingen 

svenskar eller danskar. 

 

 

Utsatthet: tvång, död, lidande. 

Lögnaktiga. Giriga. Seger 

(militär). 

 

 
7.4 Stormaktstiden 1 & 2 (1993), Berndt Tallerud    

 

Böckerna117 är del av Fakta-om-serien utgedda av förlaget Almqvist & Wiksell. Serien handlar inte 

uteslutande om historia, utan behandlar vitt spridda ämnen som biologi, geografi, religion och olika 

traditioner. Om alla böcker är skrivna av samma författare framgår inte. Böckerna är 47 sidor vardera, 

alltså 94 sidor totalt. Texten är i fokus men kompletteras med bilder. En del är ritade illustrationer av 

scener som beskrivs i texten, medan vissa är nutida foton av aktuella platser, och andra är konst från 

tiden som behandlas. Boken har en tydlig fokus på militärhistoria, med detaljerade beskrivningar av 

krig och specifika slag. Det ämne som tar näst mest plats är regenter och de som står dem närmast, 

t.ex. befälhavare och rådgivare som Magnus De la Gardie, Johan Gyllenstierna och Axel Oxenstierna. 

Med tanke på böckernas längd (totalt 94 sidor) omnämns svenskarna förhållandevis sällan. 

 

7.4.1 Synonymer 

 

Ibland nämns ordet folk, t.ex. i avsnittet med titeln Sveriges första bank där det berättas att: ”precis 

som i dag sparade folk pengar i banken”118 eller när det berättas att Karl XIs: ”enkelhet och intresse 

för hur fattigt folk hade det i sina stugor gjorde honom populär”119. Det specificeras dock aldrig att det 

är set svenska folket” eller Sveriges folk – det är möjligt att det är underförstått. Fokus i boken ligger 

som sagt på regenter och militärhistoria, med några få stycken som handlar om hur människor generellt 

levde i Sverige.  

                                                 
117 Stormaktstiden 1 kommer att refereras till som 1993a och Stormaktstiden 2 kommer att refereras till som 1993b. 
118 Tallerud 1993b, 6. 
119 Tallerud 1993b, 18. 
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Svenskarna omnämns nästan uteslutande i samband med krig och i beskrivningar av den militära 

strategin vid olika slag. I vissa stycken är svenskarna direkt synonymt med olika delar av den svenska 

militären, t.ex.: ”Efter en stormig färd över Östersjön löpte den svenska flottan in i floden Düna och 

belägrade huvudstaden Riga. […] Svenskarna intog staden och körde ut alla katoliker”120 eller: 

”Krigslyckan hade vänt och svenskarna måste numera oftare försvara sig än gå till anfall. Kungen 

bestämde därför att hela armén skulle lämna polen”121 eller: ”Den svenska armén var dåligt förberedd. 

Matförråden till exempel var nästan slut, så svenskarna måste gå till anfall alltför tidigt för att inte 

svälta ihjäl.”122  

 

I mer generella omnämnanden är det betydligt svårare att identifiera synonymer: ”På nyåret 1613 var 

både svenskar och danskar trötta på kriget och slöt fred” – var det soldaterna som var trötta på kriget? 

Var det civila svenskar? Var det befälhavare och andra makthavare? Samma frågor kan ställas t.ex. 

när det i avsnittet om 30-åriga kriget beskrivs hur: ”svenskarna började känns dig hotade”123. Vilka 

inkluderas i svenskarna? Kanske antar författaren att det är självklart för läsaren och att det därmed 

inte behöver förklaras närmare. Det finns inga uppenbara synonymer.  

 

Älvsborgs lösen beskrivs som följer: 

 

Axel Oxenstierna införde en särskild skatt för att få tillbaka Älvsborg, en skatt som alla vuxna 

svenskar fick vara med och betala, alltefter hur mycket var och en tjänade. En adelsman till 

exempel betalade 32 riksdaler, en biskop 20, en lärare 8, en bonde 2 och en piga ½ riksdaler.124 

 

Här nämns några grupper som inkluderas i svenskarna: adelsmän, biskopar, lärare, bönder och pigor. 

Dessa skilda samhällsklasser blir alltså gruppen svenskarna tillsammans.  

 
7.4.2 Motbegrepp 

 

Ett avsnitt behandlar snapphanarna. Där berättas det att: ”många skåningar hade aldrig kunnat förlika 

sig med att de efter freden i Roskilde var svenskar och inte danskar.”125 Snapphanarna beskrivs alltså 

som skåningar som inte kunde acceptera att de i och med Sveriges erövrande av Skåne från Danmark 

                                                 
120 Tallerud 1993a, 16. 
121 Tallerud 1993a, 49. 
122 Tallerud 1993b, 11. 
123 Tallerud 1993a, 19. 
124 Tallerud 1993a, 11. 
125 Tallerud 1993b, 15. 
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hade blivit svenskar istället för danskar. Skåningarna kan inte vara både danska och svenska, utan 

måste vara antingen eller. Därmed blir danskar ett tydligt motbegrepp till svenskar. Även andra 

grupper av annan nationalitet blir motbegrepp, t.ex. ryssarna. Men danskarna förekommer allra 

oftast. 

 

En annan grupp som skulle kunna ses som ett motbegrepp är katoliker. Under 30-åriga kriget 

beskrivs det hur: ”svenskarna började känna sig hotade. Skulle Sverige till och med tvingas bli ett 

svenskt land?”126. Det beskrivs även hur: ”svenskarna intog [Riga] och körde ut alla katoliker”127. 

 
7.4.3 Förknippade ord 

 

Det är svårt att identifiera några ord som förekommer i samband med svenskarna mer än en gång. 

Generellt beskrivs de på ett väldigt varierat sätt, vilket gör att det inte går att peka ut ord som ofta 

förekommer tillsammans med begreppet. Ett fåtal exempel finns dock. 

 

Vid två tillfällen beskrivs svenskarnas våldsamma krigsföring. I Tyskland: ”försökte svenskarna 

gång på gång avgöra kriget. Slott och städer belägrades, stormades och plundrades.” Det följs av: ”På 

ett område var svenskarna riktigt framgångsrika, nämligen när det gällde att sätta skräck i folk!”128 

Det beskrivs även hur Gustav Adolf gick till motangrepp mot Kristian IV i Skåne: ”Svenskarna 

brände, plundrade och slog ihjäl allt de kom åt.”129 

 

Det beskrivs vid mer än ett tillfälle att svenskarna marscherar:  ”Under några år marscherade 

svenskarna kors och tvärs i de både länderna”130, senare beskrivs det hur svenskarna marscherar 

genom Ryssland131, vilket följs av att: ”våren kom och svenskarna marscherade vidare”132 Även 

ordet överlägset förekommer ett par gånger: ”När striden var över hade ryssarna förlorat 18,000 man 

i döda och tillfångatagna, svenskarna 2,000. Det visar hur överlägsna svenskarna var”133, och 

utkomsten av slaget vid Breitenfelt var att: ”svenskarna och deras förbundna vann slaget 

överlägset”134 

                                                 
126 Tallerud 1993a, 19. 
127 Tallerud  1993a, 16. 
128 Tallerud 1993a, 23. 
129 Tallerud 1993a, 7. 
130 Tallerud 1993b, 34. 
131 Tallerud 1993b, 39. 
132 Tallerud 1993b, 41. 
133 Tallerud 1993b, 33. 
134 Tallerud 1993a, 22. 
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7.4.4 Sammanfattning 

 

Synonymer Motbegrepp Förknippade ord 

 

Den svenska militären: den 

svenska flottan, den svenska 

armén. Adelsmän, biskopar, 

lärare, bönder och pigor 

tillsammans. Folk 

(underförstått). Väldigt få 

uppenbara synonymer går att 

identifiera.  

 

 

Danskar: skåningar kan vara 

antingen svenskar eller 

danskar. Andra nationaliteter: 

ryssarna, danskarna. Katoliker 

(eventuellt). 

 

 

Våld: belägra, storma, plundra, 

bränna. Marschera. Svenskarna 

nämns oftast i samband med 

militärhistoria, men orden som 

används är varierade vilket gör 

att specifika förknippade ord 

blir svåra att peka ut.  
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8 Diskussion 
 

Här diskuteras begreppets förändring över tid, alltså den diakrona delen av den begreppshistoriska 

undersökningen. Diskussionen utgår från de teorier som redogjorts för, samt den historiska 

bakgrunden. 

 

8.1 Motbegrepp 

 

Benedict Anderson understryker att den nationella gemenskapen alltid är begränsad: för att en nation 

ska kunna existera måste det finnas andra nationer som den avgränsas mot.135 Den delen av Andersons 

definition passar väl in på de undersökta böckerna. I alla böckerna består motbegreppen framför allt 

av andra nationella grupper, vilket innebär att den här aspekten är den som förändras minst över den 

undersökta tiden. Danskar är allra vanligast. De förekommer i varje bok, och nämns dessutom allra 

oftast i varje enskild bok. Samma roll ges även till holländare, ryssar, tyskar och engelsmän, om än 

inte lika frekvent. Vid 1989 används utöver de specifika nationaliteterna även det mer generella 

utländska som motbegrepp136. 

 

Både i boken från 1989 och boken från 1993 så diskuteras skåningarnas nationalitet upp på ett sätt som 

säger mycket om synen på gränsdragning för den nationella identiteten. 1989 beskrivs det hur 

skåningarna inte var nöjda med att inte längre vara danskar, men när åren gick så vande de sig vid att 

vara svenskar137. 1993 berättas det att skåningarna inte kunde förlika sig med att de numera var 

svenskar och inte danskar138. Här illustreras några viktiga aspekter av den nationella identiteten: den 

är föränderlig, den bestäms av vilket lands geografiska gränser du bor inom, och den kan aldrig 

kombineras med en annan nationell identitet.  

 

Vi förstår att den är föränderlig eftersom skåningarna tidigare varit danskar, men numera är svenskar. 

Hur blir de svenskar? Genom att Sveriges gränser förflyttas. Det är alltså en nations geografiska 

gränser som bestämmer vilka som inkluderas i den nationella gemenskapen. Det är något som ser 

                                                 
135 Anderson 1993, 22. 
136 Hulth 1989, 34. 
137 Hulth 1989, 49 
138 Tallerud 1993b, 15 
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annorlunda ut i boken från 1962. I den berättas det att trots att Sverige till ytan var dubbelt så stort som 

när boken skrevs så bodde det bara 2 ½ miljoner människor där - "och bara hälften var svenskar"139. 

Vad den resterande hälften var om de inte var svenskar nämns ingenting om. Här är det uppenbart att 

det krävs mer än att bara bo innanför Sveriges gränser för att räknas som svensk, men vilka kriterierna 

är nämns inte. Det har förändrats när vi kommer fram till 1989 och 1993. Då är det enda villkoret för 

att inkluderas i den svenska gemenskapen att man bor innanför landets gränser, vare sig man vill eller 

inte. Den historiska bakgrunden visar att nationalismen hade förlorat sin självklara ställning efter andra 

världskriget. Men samtidigt så verkar det som att författaren till boken från 1962 räknar med att det är 

underförstått vad som krävs för att man ska inkluderas i den nationella gemenskapen. Vem som 

räknades som svensk verkar i den boken ha varit så självklart att det inte behövdes sägas rakt ut. 

 

Den historiska bakgrunden berättar för oss att invandringsdebatten och medlemskapet i EU ledde till 

att frågan om den svenska nationella identiteten blev aktuell på nytt under 1990-talet. Många 

förespråkade en vi-historia menad att förena alla svenska medborgare, oavsett ursprung. Att bejaka 

svenskheten ansågs vara vägen till gemenskap bland svenskarna. Kanske är det spår av dessa debatter 

som vi ser i avsnitten om skåningarna i böckerna från 1989 och 1993? Skåningarna hade varit av en 

annan nationalitet, men nu när de bodde i Sverige var de svenskar, något som de kanske inte 

accepterade direkt men vande sig vid med tiden. 

 

Exemplet med skåningarna visar oss också att nationella identiteter aldrig kan kombineras. Det går väl 

ihop med Andersons påstående att en gemenskap alltid har gränser. Gränsen för den svenska nationen 

går vid andra nationer. Gränsen kan korsas, men den kan inte suddas ut; skåningarna kan gå från att 

vara danskar till att bli svenskar, men de kan aldrig bli både och. Inte heller är det ett alternativ att vara 

ingetdera, alltså att bara vara skåningar. Den regionala identiteten är underordnad den nationella.  

 

8.2 Synonymer 

 

I en begreppshistorisk undersökning identifieras synonymer för att se vilken innebörd det undersöka 

begreppet har fått. I det här fallet undersöks svenskarna. Att identifiera synonymer till begreppet 

innebär därför också att identifiera vilka som inkluderas i den nationella gemenskapen. Precis som 

nämndes i stycket ovan så måste en gemenskap ha gränser: för att det ska kunna finnas ett vi måste det 

också finnas de andra. Vi har redan diskuterat de andra, men vilka är vi? Här går det att se en tydlig 

                                                 
139 Du Rietz 1962, 23. 
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uppdelning mellan böckerna från 1962-1977 och de från 1989-1993. De två äldre använder 

uttryckligen pronomet vi för att syfta på svenskarna, medan de två senare inte gör det. 

  

Vid 1962 och 1977 identifieras svenskarna uttryckligen som vi. Gustav II Adolf är inte bara Sveriges 

största konung, han är vår största konung140. Polen, Danmark och Ryssland anföll inte bara Sverige, 

utan vårt land141. När Sverige måste betala skedestånd till Danmark var det vi som måste barskrapa 

våra tillgångar142. I slutet av kapitlet om stormaktstiden 1962 var det vår stormaktstid som var slut143. 

I Peter Aronssons teorier om historiebruk nämns att i vår tid är identitet en förutsättning för legitimitet, 

speciellt när det kommer till nationen. Att svenskarna föreställer sig en gemenskap med varandra är 

en förutsättning för att den svenska nationen ska kunna existera – precis som Benedict Anderson säger. 

Här stärks läsarens känsla av gemenskap på ett uppenbart sätt. Det här är vårt förflutna, vår svenska 

historia. Anderson säger att nationen är en föreställd gemenskap, eftersom alla i en nation omöjligt 

kan ha träffat eller känner varandra. Här verkar det inkludera även de svenskar som inte ens levt i 

samma tid: vi är svenskarna i historisk tid, men vi inkluderar också läsaren och alla andra svenskar 

som lever nu. De två senare böckerna använder dock aldrig ordet vi. Under 1990-talet, det som ibland 

kallats historiens återkomst, förespråkades ibland en vi-historia för att skapa sammanhållning i vad 

man upplevde som ett splittrat land. På den punkten så följer inte böckerna från 1989 och 1993 den 

utveckling som skedde generellt i Sverige – i alla fall inte genom att uttryckligen använda ordet vi. Det 

bör dock påpekas att i boken från 1993 kunde väldigt få uppenbara synonymer identifieras. Kanske är 

det ett uttryck för vi-historia? Genom att aldrig tydligt specificera vilka som inkluderas i vi behöver 

ingen exkluderas. Risken är dock att resultatet istället blir distanserande. 

 

Benedict Anderson säger att trots att ojämlikhet kan råda inom nationens gränser så betraktas den 

nationella gemenskapen alltid som ett horisontellt kamratskap. Det är något som speglas i alla böckerna 

utom den äldsta. Vid 1977 beskrivs det hur det krävdes mycket av hela folket för att bygga den svenska 

stormakten: bönder, adelsmän, borgare, bergsmän och präster hade alla en egen roll att spela144. Ingen 

av dessa roller verkar dock pekas ut som viktigast. De är olika, men lika viktiga. På samma sätt blir 

dessa separata samhällsklasser tillsammans gruppen det svenska folket. Zander beskriver en utveckling 

under efterkrigstiden där historiebruket går från att vara nationalistisk-ideologiskt till demokratisk-

ideologiskt. Närvaron av den horisontella kamratskapen skulle kunna vara ett uttryck för det. Böckerna 

                                                 
140 Du Rietz 1962, 19. 
141 Du Rietz 1962, 25. 
142 Lindholm 1977, 61. 
143  Du Rietz 1962, 25. 
144 Lindholm 177, 45. 
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förnekar inte klassamhället, men försöker ändå att på ett lätt romantiserande sätt få det att passa in i de 

demokratiska värderingar som läsaren ska fostras in i. Präster, adeln, bönder o.s.v. är olika, men 

jämlika. 

 

Vid 1989 och 1993 är det här inte lika tydligt, även om det fortfarande är närvarande. 1989 beskrivs 

det hur svenskar kallades ut i kriget, framför allt de fattiga och drängarna och småbönderna, men det 

var likadant även för adelsmännen145. Alla de nämnda grupperna inkluderas här i begreppet 

svenskarna. Men det finns också exempel på hur adeln separeras från den svenska tillhörigheten: 

Gustav Adolf gav en förklaring till kriget till svenskarna, men till Axel Oxenstierna (som etablerats 

som en del av adeln) och de andra rådsherrarna sa han något annat,146 och trots att svenskarna mådde 

väl efter stormaktstidens slut så sörjde vissa från adeln147. Den svenska gemenskapen verkar inte vara 

lika horisontell här som vid 1977 utan det tydliggörs att adeln har andra intressen och förutsättningar. 

I boken från 1993 finns väldigt få uppenbara synonymer, men även här finns ett exempel på hur skilda 

samhällsgrupper slås ihop i en svensk gemenskap. Älvsborgs lösen samlades in med hjälp av en skatt 

som alla svenskar betalade utifrån hur mycket de tjänade. Svenskarna inkluderar här adelsmän, 

biskopar, lärare, bönder och pigor.148 Den horisontella gemenskapen är alltså inte lika uppenbar vid 

1989 och 1993 som den var vid 1977. Detta kan bero på att det moraliska historiebruket var på 

uppgång, vilket gjorde att romantiserandet av det ”olika men jämlika” klassamhället inte längre låg 

rätt i tiden. Det är dock inte en tes som håller fullt ut, eftersom det moraliska historiebruket enligt 

Zander var starkt redan på 1960- och 1970-talet. Kanske beror skiftningarna på någon av de aspekter 

som undersökningen inte kunnat ta i åtanke, t.ex. författarnas egna intresseområden eller politiska 

övertygelser. 

 

Något annat som framkommer i undersökningen av synonymer är upp- och nedgångar i intresset för 

militärhistoria; för kungar och krig. Den historiska bakgrunden visar att under efterkrigstiden flyttades 

fokus från de historiska hjältarna och militärhistoria till strukturer och kollektiv. Istället för 

stormaktstiden så sattes 1800-talets industrialisering och folkrörelser i centrum. Under 1960- och 

1970-talet minskade intresset för kungar och krig ännu mer. Istället var det moraliska historiebruket 

på uppgång. 1990-talet såg dock ett återuppväckt intresse för stormaktstiden. Detta speglas tydligt i de 

synonymer som identifierats i de olika böckerna: vid 1962 är svenskarna ofta synonymt med den 

                                                 
145  Hulth 1989, 29. 
146 Hulth 1989, 33. 
147 Hulth 1989, 60-61. 
148 Tallerud 1993a, 11. 
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svenska armén. 1977 och 1989 är dock detta inte fallet. Men vid 1993 har det återvänt och svenskarna 

är än en gång synonymt med den svenska flottan och den svenska armén. 

 

8.3 Förknippade ord 

 

Frågan om nationell identitet handlar inte bara om vilka som inkluderas i gemenskapen, utan också 

vad som utmärker gemenskapen. Vad är den svenska nationens särart? Vad är det som gör svenskarna 

unika? En enhetlig, positiv nationell identitet är mer lättillgänglig än en som är splittrad och negativ. 

Så hur karaktäriseras svenskheten i de olika böckerna? 

 

I boken från 1962 förknippas svenskarna med övervägande positiva ord: de är stridbara, hårt arbetande 

och fattiga. Fattigdom har förstås inte nödvändigtvis en positiv mening, men i det här sammanhanget, 

i kombination med de andra orden, får ordet en romantiserad prägel. Att vara fattig men ändå stridbar 

och hårt arbetande är beundransvärt; ett ursprung att vara stolt över. Enligt den historiska bakgrunden 

låg det helt rätt i tiden. Under 1960- och 1970-talet beskriver Zander ett växande intresse för grupper 

som uppfattats som negligerade av den tidigare historieskrivningen, bl.a. bönder och arbetare. De ord 

som förknippas med svenskarna är ord som också ofta förknippas med dessa två grupper. 

 

Vid 1977 förknippas svenskarna med befrielse, stolthet, fredlighet och frihet - alla onekligen positiva 

ord! Det som skiljer sig från den uteslutande positiva bilden 1962 är att här beskrivs även svenskarnas 

brutalitet under krigsåren. Dock görs det på ett avståndstagande sätt. Beteendet förknippas med 

svenskarna, men det beskrivs inte nödvändigtvis som ett beteende som är svenskt. Det förtydligas att 

brutaliteten är är något de hyggliga svenska bondpojkarn lärde sig när de lämnade Sverige och fick 

kontakt med andra länder. Avståndstagandet stärks än mer med beskrivningen av den svenska kungens 

ilska, och de stränga straff som brottslingarna fick ta emot enligt svensk lag. Läsaren försäkras alltså 

att alla svenskar inte ägnade sig åt våld, och att beteendet inte nödvändigtvis var svenskt. Därför kan 

svenskarna förknippas starkare med befrielse, stolthet, fredlighet och frihet – samt hygglighet och 

rättvisa. Dessa ord går dessutom väl ihop med det demokratisk-ideologiska historiebruket som 

dominerat sedan slutet av andra världskriget. 

 

I boken från 1989 ger de förknippade orden en mer splittrad bild, eller kanske snarare tudelad: på ena 

sidan finns tvång, död och lidande, och på andra finns lögnaktighet och girighet. Dessutom förknippas 

svenskarna med militär seger, vilket kan jämföras med 1977 då de snarare förknippades med befrielse. 

Här finns en tydligt kritisk syn på tiden där ojämlikheter lyfts fram. Det här liknar på många sätt 
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diskussionen om synonymer i samma bok, där adelns tillhörighet inte alltid ses som självklar och där 

olika samhällsklassers olika förutsättningar och intressen lyfts fram. Det horisontella kamratskapet blir 

här snarare ifrågasatt än stärkt.  

 

Vid 1993 finns en tydlig fokus på militärhistoria, som speglas även i orden som förknippas med det 

undersökta begreppet. Många handlar om militärt våld: belägra, storma, plundra, bränna. Men generellt 

så är orden som nämns i samband med svenskarna så varierade att det inte går att peka ut uppenbara 

förknippade ord, på samma sätt som uppenbara synonymer var svåra att identifiera för den här boken. 

Boken verkar vara försiktigare än de tidigare och aktivt anstränga sig för att inte visa en ensidig bild. 

Detta kan vara ett resultat av 1990-talets delade historiska debatt. Det fanns ett starkt intresse för äldre 

historia, som samtidigt anklafades för att vara nationalistiskt. Det kritiskt präglade historiebruket var 

starkt. Kanske kändes det i det debattklimatet tryggast att hålla sig så neutral som möjligt. 

 

9 Slutsatser 
 

Syftet med denna uppsats har varit att genom en begreppshistorisk undersökning av begreppet 

svenskarna undersöka hur uttryck för nationell identitet framträder i populärhistoriska böcker för barn 

från 1962-1993. Böckerna kan omöjligt ställas som representanter för hela sin tid, men de speglar på 

olika sätt olika delar av sin samtids historiebruk. Motbegrepp, synonymer och förknippade ord har 

identifierats i de utvalda böckerna. Resultatet har sedan diskuterats med utgångspunkt i Benedict 

Andersons definition av nationen, samt den historiska bakgrunden om den tid böckerna uppkom i. De 

olika undersökningsområdena har avslöjat olika aspekter av uttryck för nationell identitet. 

 

Motbegreppen har visat oss nationens gränsdragning: vilka de andra är. Det huvudsakliga 

motbegreppet i hela källmaterialet är andra nationaliteter, framför allt danskarna. Men vad är det som 

gör en till svensk och en annan till dansk?  Var går gränsen mellan vi och de andra? I boken från 1962 

får vi bara vet att alla inom Sveriges geografiska gränser inte nödvändigtvis är svenskar. Vilka som 

räknas som svenskar och vilka som inte gör det diskuteras inte närmare, utan gränsdragningen är 

underförstådd. 1989 och 1993 illustreras det dock tydligt att det enda som krävs för att göra någon 

svensk är att de bor innanför Sveriges gränser. De två nyare böckerna har alltså en gränsdragning som 

är mer skarp och tydlig, men också mer generös, än de två äldre. Den historiska bakgrunden visar att 

de två senare böckerna är från en tid då svenskhet var en fråga som diskuterades flitigt p.g.a. flykting- 

och EU-debatterna. Detta är en möjlig orsak till att gränserna för gemenskapen både expanderade och 

gjordes explicit i böckerna från 1989 och 1993. 
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Synonymerna har gett oss insikt i själva gemenskapen: vilka vi är, och hur gemenskapen är 

strukturerad. 1962 och 1977 identifieras svenskarna uttryckligen som vi. Anderson kallar nationen för 

den föreställda gemenskapen. Genom användandet av vi stärks föreställningen av en svensk 

gemenskap som inkluderar läsaren såväl som andra svenskar i både nuvarande och förfluten tid. 1989 

och 1993 används dock inte längre ordet vi. I boken från 1993 kan väldigt få synonymer identifieras 

över huvud taget. Detta kan vara ett uttryck för den vi-historia som förespråkades av vissa under 1990-

talet. Genom att inte specificera vilka som inkluderas i den svenska gemenskapen behöver ingen heller 

exkluderas. Risken finns dock att resultatet istället blir distanserande. 

 

I synonymerna identifieras också det som Anderson kallar för den horisontella kamratskapen, vilket 

blir ett slags romantiserande av ett klassamhälle där alla, trots ojämlikheten, ändå är lika viktiga. Det 

är närvarande i alla böcker utom den från 1962, men tydligare vid 1977 än vid 1989 och 1993. Även 

upp- och nedgångar i intresset för militärhistoria speglas i synonymerna. 1962 är svenskarna synonymt 

med den svenska armén, likaså 1993, men åren däremellan är detta inte fallet. Detta beror troligen på 

1990-talets återuppväckta intresse för stormaktstiden, som under de tidigare årtiondena minskat i och 

med ökad fokus på modern historia. Vid århundradets slut tedde sig dock modern historia som alltmer 

negativ, vilket är en av anledningarna att man i större utsträckning vände sig till äldre historia igen. 

 

Förknippade ord har avslöjat synen på den svenska nationens särart: vad är det som karaktäriserar 

svenskarna? En enhetlig, positiv nationell identitet är mer lättillgänglig än en som är splittrad och 

negativ. 1962 är identiteten positiv och enhetlig; ett ursprung att vara stolt över, som dessutom speglar 

det moraliska historiebruk som intresserar sig för t.ex. bönder och arbetare. Även 1977 förknippas 

svenskarna med positiva ord. Detta kompletteras med en beskrivning av svenskarnas brutalitet i krig, 

som dock är avståndstagande genom att förknippa brutaliteten med svenskarna, men inte 

nödvändigtvis med svenskhet. 1989 ges en splittrad bild med svenskarna som både förtryckta och 

förtryckare, som verkar ifrågasätta den tidigare nämnda horisontella kamratskapen. 1993 finns få 

förknippade ord, kanske i ett försök att hålla sig neutral i en tid då intresset för äldre historia både 

ökade och ifrågasattes. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att mytbildning och uttryck för nationell identitet är närvarande i 

alla de undersökta böckerna, om än i olika former och grader. 
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9.1 Vidare forskning 

 

Det finns goda möjligheter för vidare forskning om populärhistoria för barn. För det första har den 

här studien valt att fokusera på själva böckerna, utan att ha läsarens mottagande av dem i åtanke. 

Receptionsanalyser av populärhistoriska böcker är en möjlig framtida inriktning. En annan 

begränsning i den här studien är att den uteslutande ägnat sig åt textanalys, trots att illustrationerna 

tar stor plats i alla böckerna. Det vore intressant att se vilket resultat en bildanalys av genren skulle 

ge. Historiska romaner har nämnts i den här uppsatsen, men de har inte ingått i analysen. Att jämföra 

historisk fiktion med populärvetenskapliga framställningar av historia skulle också kunna vara 

intressant. Den här undersökningen har nationen som utgångspunkt, men materialet skulle kunna 

angripas från ett flertal andra perspektiv, t.ex. genus. Eller varför inte undersöka synen på monarkin? 

En annan begränsning i den här undersökningen är att den riktar in sig på stormaktstiden. Hur 

behandlas andra historiska perioder? 
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