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Abstract 

In my essay I describe how Swedish 20
th

 century encyclopaedias interpret the coming about 

of the British Empire, the overall purpose being to establish a pattern of evolution in terms of 

historical understanding on the part of the encyclopaedic literature. Firstly, I have tried to de-

termine whether the presentations at all constitute explanatory efforts. In those cases where 

they do, I have sought to ascertain whether the reasons put forward are to be understood as 

structural and stable, or as matters of less permanence. I have also tried to link these interpre-

tations to significant “constructions” of history – i. e: to important theories within this discip-

line. Finally, I have tried to discern a diachronic pattern, both in regard to explanatory efforts 

and in regard to the grounds for explanation (time perspective and construction). I have also 

tried to establish a relationship between explanatory effort and grounds for explanation. As far 

as the explanatory efforts themselves are concerned, no diachronic pattern emerged. As for 

time perspective and construction, a significant shift had occurred between the youngest and 

oldest encyclopaedias. The former discussed conditions of little permanence created by histor-

ical actors, while the latter stressed the significance of structural, more stable, conditions. The 

intermediate period, however, held varying perspectives in terms of time and construction. I 

also found that the explanatory effort itself, seemed to affect these perspectives. 
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1.INLEDNING 

 

I min C-uppsats studerade jag hur Sveriges stormaktstid har framställts i svenska uppslags-

verk. Närmare bestämt; hur 1900-talets svenska encyklopedier förklarar Östersjöväldets 

framväxt respektive tillbakagång. Avsikten var att undersöka förändringar i uppslagsverkens 

historietolkning, varvid nämnda epok fick tjäna som jämförelseobjekt. I syfte att organisera 

och förtydliga studiens resultat, försökte jag gruppera anförda förklaringar efter Fernand Bra-

udels varaktighetsformer: Struktur, konjunktur och händelse.
1
    

 

Uppslagsverkens historieförmedling är föremålet även för denna uppsats. Jag ska studera hur 

större uppslagsverk från 1900-talet skildrar och förklarar framväxten av ett storbrittiskt impe-

rium. Utgångspunkterna för min studie skiljer sig emellertid från C-uppsatsens. Istället för att 

enbart granska framställningen i förhållande till Braudel varaktighetsnivåer, ska jag även prö-

va den mot det historiografiska begreppet konstruktion.
2
 Jag ska även försöka bestämma upp-

slagsverkens förklaringsanspråk.  

 

För mitt val av studieobjekt, i form av uppslagsverk, citerar jag ur min C-uppsats: 

 

”Vid presentationen av en historisk företeelse tvingas uppslagsverken åstadkomma samman-

ställningar av föreliggande forskningsresultat, och framförallt; avvägningar mellan olika hi-

storietolkningar. Redaktionen måste akta sig för övergående forskningstrender, samtidigt som 

den måste ta hänsyn till rådande paradigm;
3
 man vill inte heller göra sig till företrädare för en 

förlegad historiesyn. Tack vare dessa två egenskaper, dess teoretiska oföljsamhet och para-

digmatiska lyhördhet, bör det encyklopediska materialet avspegla en generell men otvetydig 

forskningsutveckling. I stället för att inkorporera flyktiga trender bör materialet uppfånga mer 

djupgående, grovlinjiga perspektivförändringar inom svensk historieskrivning, varför jag till-

mäter uppslagsverken ett stort historiografiskt studievärde.”
 4

  

 

Till detta skall också läggas en besläktad egenskap, nämligen uppslagsverkens förtätade äm-

nesförmedling. Det historiografiska tidsspann som kan studeras, i förhållande till den begrän-

                                                 
1
 Braudel 1980, 27ff.   

2
 Björk 1983, 22 

3
 Paradigm –  här: dominerande ämnesperspektiv. Enligt begreppets upphovsman – Thomas Kuhn, avser ett 

paradigm en sammanhängande ”världsbild”, som forskarna inom en specifik vetenskapsdisciplin kommer att 

dela. Thorstendahl 1981, 103; Nationalencyklopedin, artikel: paradigm; Media Familjelexikon, artikel: paradigm. 
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sade materialmängden, gör dem till ett lämpligt studieobjekt för ett arbete av gällande om-

fång.  

 

Studien är således en fördjupning av min C-uppsats som enbart diskuterade uppslagsverkens 

historietolkning utifrån nämnda varaktighetsnivåer. För föreliggande arbete gäller även att det 

i högre grad vill anknyta till ett historiografiskt forskningsläge, än vad som skedde i C-

uppsatsen. 

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att granska förändringar i uppslagsverkens historieförmedling under 1900-

talet. Jag har härvid valt att inrikta mig på deras förklaringsförsök. I försöken att förklara ett  

förflutet fenomen blottläggs vår historiesyn – det tolkande ramverk som historikern kan för-

flytta mellan platser och epoker. Föremålet för de encyklopediska artiklar som ska studeras 

bör således ha satt historievetenskapen på prov, det bör rymma något anmärkningsvärt som 

kräver att utredas. Plötsliga maktexpansioner ur snäva demografiska och geografiska förut-

sättningar är alltså ideala för uppsatsens frågeställning. Av den anledningen vill jag även i min 

D-uppsats granska skildringen av en ”oförmodad” stormaktsetablering. Men i egenskap av 

översikter och sammanfattningar kan artiklarna även avspegla en generell forskningsutveck-

ling, varför resultatet kommer att anknytas till dessa akademiska perspektivförändringar.  

 

Jag ska alltså granska uppslagsverkens val av varaktighetsnivåer. Men jag vill jag även beakta 

på vilka förklarande ”konstruktioner” deras historieförmedling vilar. I sin avhandling Den 

historiska argumenteringen: konstruktion, narration och kolligation – förklaringsresonemang 

hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth (1983) diskuterar Ragnar Björk konstruktionens betydel-

se för historikerns sakframställning. Björk förstår närmast begreppet som ett förklarande 

sammanhang, till exempel en teori, som en problemställning insätts i. Björk diskuterar också 

dessa ramverks varierande omfång. Historikern kan tillgripa små eller stora konstruktioner, 

beroende på ideologisk utgångspunkt, eller beroende på rådande materialläge.  

 

Jag ska även studera vilken grad av förklaringsansats som redogörelsen rymmer; i vilken mån 

artiklarna verkligen utgör förklaringsförsök i förhållande till Storbritanniens maktställning. 

                                                                                                                                                         
4
 Nilsson 2006, 1 
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Slutligen vill jag studera ett samband mellan förklaringsansats och anförda orsakers varaktig-

hetsgrad och dessa orsakers teorianknytning –  inte bara, som i c-uppsatsen; varaktighetsgrad i 

förhållande till uppslagsverkens ålder. Men detta utesluter  naturligtvis inte att förklaringsan-

satsen är epokbetingad, och av det skälet vill jag försöka urskilja ett utvecklingsmönster vad 

gäller förklaringsansats, varaktighetsnivå och konstruktion.  

  

För att operationalisera och därmed uppnå uppsatsens syfte har jag formulerat följande fråge-

ställningar: 

 

1. Vilka förklaringsanspråk rymmer artiklarna? Är sakframställningen explanatorisk, narra-

tivt förklarande, narrativt berättande eller rent deskriptiv? De fyra kategorierna anger för-

klaringsansatsen i fallande skala.  

                

2. På vilken av Braudels tre varaktighetsnivåer återfinner man den av uppslagsverken anför-

da explanansen för Storbritanniens framväxt?  

 

3. Kan man härleda uppslagsverkens förklaringsresonemang till specifika ”konstruktioner” ? 

Går resonemangen att återföra på välkända samhälsteorier eller historieläror?  

 

4. Går ett utvecklingsmönster att urskilja härvidlag? Under loppet av den studerade perioden; 

sker en tydlig utveckling i fråga om historiografiska förklaringar? Vad antyder källunder-

laget för samband mellan förklaringsanspråk, varaktighetsform och konstruktion? Fråge-

ställningen utgör således en förtydligande sammanfattning av förgående frågeställningar.    

 

Den första frågeställningen rör alltså uppslagsverkens förklaringsansats. Försöker uppslags-

verken överhuvudtaget förklara det ”brittiska undret”? Vill de få oss att förstå varför denna 

maktetablering var möjlig, och därmed ange orsaker till densamma? Förklaringsviljan i sig, 

kan vittna om en grundläggande historiesyn: Är det förflutna något som måste förklaras och 

begripliggöras, eller räcker en tidsordnad, händelseuppräknande återgivning?  För att be-

stämma artiklarnas ambition härvidlag har jag alltså uppställt fyra kategorier. Begreppen nar-

rativt förklarande, liksom narrativt berättande används av Ragnar Björk i ovan nämnda av-

handling (se 2.2.4 och s. 23) för en närmare beskrivning av begreppen). Jag ska dessutom 

använda begreppet explanatorisk – en avledning eller försvenskning av engelskans explanato-
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ry (förklarande). Begreppet deskriptiv kommer att tillämpas i sin gängse mening, i betydelsen 

beskrivande.   

 

Den andra frågeställningen utgår ifrån Braudels varaktighetsnivåer. Vilket tidsperspektiv an-

lägger historikern? Uppehåller han sig vid grundläggande och epokövergripande faktorer, 

eller beaktar han snarare det cykliska och  återkommande, eller rent av det inträffande och 

nyhetsmässiga. Det är alltså denna fråga som Braudels klassiska illustration uppfångar. Man 

kan i det man försöker förklara ett historiskt fenomen beakta ett händelseförlopp, och därmed 

anlägga ett händelseperspektiv på historien. Detta perspektiv svarar mot Braudels översta och 

tredje varaktighetsnivå, nivån för det flyktiga och ytligt skeende. Som historiker kan man ock-

så intressera sig för demografiska och ekonomiska svängningar, det Braudel benämner ”kon-

junkturer”. Men denne kan också studera underliggande och mer trögrörliga förhållanden, 

förhållanden man återfinner på Braudels första och nedersta nivå; den s.k. ”strukturnivån”. 

Slutligen kan historikern försöka sammanjämka de tre perspektiven – eller snarare; låta dem 

pussellikt ingripa i varandra. Dessa val av historiografiska perspektiv, eller utgångspunkter, 

ska jag alltså försöka identifiera i studiens källmaterial.        

 

På vilken av dessa nivåer lägger sig uppslagsverken vid förklaringar av Storbritanniens fram-

växt? Exempel på en orsak som kan föras till den första tidsnivån, skulle kunna vara Englands 

öläge – en geografiskt förhållande av strategisk betydelse. Ett exempel på en orsak som kan 

föras till den andra tidsnivån, är den politiska konjunktur som rosornas krig på 1400-talet gav 

upphov till, i form av en väsentligt försvagad högadel. Exempel på en orsak som kan föras till 

den tredje tidsnivån är Québecs erövring år 1759; dödsstöten för Nya Frankrike, vilket tre-

dubblade Englands nordamerikanska landinnehav.  

 

Svaret på uppsatsens tredje frågeställning blir mer resonerande. Jag kan inte tvivellöst binda 

en förklarande utsaga vid en specifik teori, eller särskild historiesyn. Men jag avser att föra ett 

resonemang vad gäller förklaringens idémässiga utgångspunkt. Härvid kommer jag att låta 

mig vägledas av vad som är rimligt, helt enkelt, främst med avseende på tidsmässiga överens-

stämmelser mellan uppslagsverk och konstruktion.   

 

Uppsatsens fjärde frågeställning rör förändringar inom det samlade artikelmaterialet. Att oli-

ka skribenter anlägger olika perspektiv är inte orimligt, men föreligger ett mönster härvidlag? 
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Präglas perioden av en eller flera utvecklingstendenser, vad gäller både förklaringsansats och 

förklaringsgrund? 

 

För vissa artiklar anges författaren i form av en signatur. Jag har emellertid valt att utelämna 

denna uppgift, emedan det är uppslagsverkets historiesyn som är föremålet för min studie, 

d.v.s. den historietolkning som redaktionen understödjer och som uppslagsverket väljer att 

företräda. Artikelskribentens identitet och eventuella historiografiska skoltillhörighet betraktar 

jag därför som ovidkommande i sammanhanget; min ambition är inte att producera en ”veten-

skapssociologisk”
5
 studie. 

 

Inte heller är det min avsikt att anlägga ett rent didaktiskt perspektiv. Jag kommer inte att be-

akta uppslagsverkens specifika roll som historieförmedlare, även om en sådan kartläggning, 

indirekt och i viss mån, erhålls inom ramen för studien. Uppsatsformatet medger helt enkelt 

inte att detta perspektiv utvecklas och läggs till övriga frågeställningar. Inte desto mindre 

hoppas jag att studiens resultat kan tjäna som utgångspunkt för andra, mer renodlat didaktiska 

arbeten.     

 

1.2 Material och metod 

 

Min uppsats är först och främst historiografisk. Jag kommer kortfattat att anknyta till upp-

slagsverkens didaktiska roll. Men det historiedidaktiska perspektivet är alltså inte uppsatsens 

analytiska utgångspunkt. 

 

Studien är av en kvalitativ natur; genom en textanalys ska jag försöka avvinna källmaterialet 

ett idéinnehåll. I viss mån är studien jämförande, trots att jag betraktar det encyklopediska 

artikelmaterialet såsom ett studieobjekt. Ambitionen att åstadkomma en utvecklingsbeskriv-

ning förutsätter naturligtvis ett komparativt tillvägagångssätt. Studiens syfte är alltså att 

granska uppslagsverkens förklaringsbeteende i förhållande till ett historiografiskt problem. 

Och härvid har jag valt att inrikta mig på deras förklaringsanspråk, liksom deras förklarings-

grunder. Vidare är jag intresserad av att fastställa ett utvecklingsmönster, att se om materialet 

rymmer några tydliga förskjutningar vad gäller sagda beteende. I avsikt att operationalisera 

uppsatsens övergripande frågeställning har jag formulerat fyra frågor.  

                                                 
5
 Studiet av skolbildningar och grupperingar bland forskare, se Nationalencyklopedin, artikel: ”historiografi”. 
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För att bestämma artiklarnas förklaringsansats har jag uppställt fyra kategorier (se ovan). Des-

sa kategorier tillvaras i uppsatsens första frågeställning. För att bestämma artiklarnas förklar-

ingsgrund, i fråga om tidsperspektiv, har jag formulerat den andra frågeställningen. Mot av-

sikten att urskilja en mer specifik, teoretisk förklaringsgrund, svarar uppsatsens tredje fråge-

ställning. Och, slutligen, via den fjärde frågeställningen, försöker jag uppfånga diakrona 

mönster i form av perspektivförändringar, liksom jag försöker urskilja eventuella samband 

mellan förklaringsanspråk och förklaringsgrund.       

 

Utförligare diskussioner av metodologiska beaktanden, presenteras i anslutning till den en-

skilda frågeställningens avhandlande. 

 

Analysmaterialet utgörs av artiklar som behandlar Englands historia från år 0 och framåt, lik-

som av artiklar som behandlar Storbritanniens historia fram till år 1815. Dessa artiklar åter-

finns alltså i svenska uppslagsverk från 1900-talet. Studiens materialmässiga avgränsning, i 

fråga om utgivningsperiod för uppslagsverken, sammanhänger i hög grad med när de viktiga 

historiografiska trendbrotten infaller. Och dessa forskningsmässiga nyorienteringar uppträder 

i huvudsak på 1900-talet.
6
 Vid valet av enskilda uppslagsverk, har den tidsmässiga spridning-

en varit vägledande. Jag har eftersträvat en någorlunda jämn fördelning härvidlag, där varje 

årtiondes representation har förefallit som en rimlig målsättning. Vidare har verkens dignitet, 

vad gäller omfång och ambition, tagits i beaktande. Jag har naturligtvis eftersträvat att infoga 

de allra ”största” och mest kända verken i min studie.  

 

Materialet består av fjorton uppslagsverk, av vilka de studerade banden är utgivna mellan åren 

1907 och 1998. Det äldsta verket, Nordisk familjeboks andra upplaga, utgavs mellan åren 

1904 och 1926 i 34 band. Det yngsta verket är BBL 2000, som utgavs 1998 i 25 band. Att 

presentera de olika artiklarnas längd kan naturligtvis vara på sin plats. Men skiftande bokfor-

mat och teckenstorlek, samt förekomsten eller frånvaron av illustrationer, försvårar en rättvi-

sande jämförelse. Nordisk familjeboks 2:a upplaga ägnar perioden 0-1815 den längsta redogö-

relsen; 19 bildlösa fintecknade boksidor. Vad gäller verken fram till och med 1966 lämnas 

redogörelser för England och Storbritanniens historia, som i omfång någorlunda motsvarar 

varandra (förutom Focus 1:a upplagas väldigt korta artikel (1958)). Därefter blir artiklarna 

kortare, vilket i hög grad sammanhänger med verkens avtagande format, liksom en tilltagande 

                                                 
6
 Florén och Ågren 1998, 21. 
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bildsättning. Vissa av dessa uppslagsverk avviker markant i sitt begränsade band- och sidom-

fång , vilket också ger betydligt kortare artiklar (Slå upp: perioden 0-1815 ägnas en halv bok-

sida). Bra Böckers Lexikons 2000 (1998) och Stora Focus (1989) artiklar är rikligt illustrera-

de. Till sitt totala textomfång (bildtexter inräknade) motsvarar dessa artiklar ungefär en fem-

tedel av den allra längsta artikeln. Undantagen bland de yngre verken – i fråga om artikel-

längd – utgör Nationalencyklopedin (1991) och Bonniers lexikon (1966). I dessa verk lämnas 

redogörelser som till sin längd åtminstone kan jämföras med de äldre verkens. Artiklarna är 

knappt hälften så långa som den för Nordisk familjeboks andra upplaga.  

 

Materialet har återfunnits på bibliotek, där det har studerats på plats, eller avkopierats. Jag har 

även låtit beställa material av universitetsbiblioteket i form av artikelkopior. Enstaka verk har 

påträffats i mitt föräldrahem.     

 

Mitt val av stormaktsskildringar som historiografiskt jämförelseobjekt, sammanhänger natur-

ligtvis med företeelsens dynamik. Uppsatsens syfte kräver att det som skildras uppvisar ett 

stort mått av föränderlighet, och som sagt; att företeelsens uppkomst har satt historievetenska-

pen på prov, att den har framprovocerat en lång rad förklaringsförsök. Vad gäller Sverige, 

skulle många hävda, finns det bara en sådan epok. Vad gäller övriga världen så är Storbritan-

niens uppkomst, i fråga om dynamik och förlopp, utomordentligt märkvärdig. Storbritanniens 

väldigt snabba framväxt, under så blygsamma territoriella och demografiska förutsättningar, 

har väckt en utbredd förundran, varför detta välde särskilt väl motsvarar uppsatsen syfte. Uni-

onens världsherravälde har liksom den svenska stormaktetableringen, föranlett en rad förklar-

ingsförsök. Hur kunde ett förhållandevis litet örike växa ut till ett världsimperium? De orsaker 

som anförts har varit oräkneliga och väldigt skiftande till sin karaktär. Liksom i fallet med det 

svenska Östersjöväldet har geografiska grundvillkor framhållits, men även flyktigare omstän-

digheter, såsom teknikimpulser och framstående ledargestalter. 

 

I flera fall lutar sig uppslagsverkens skribenter mot engelska historieverk. Detta kan ju i viss 

mån hämma deras möjligheter till ett fritt, perspektivstyrande sakurval. Dock ska följande 

påpekas: engelsk historiografi uppvisar stora likheter med svensk historiografi ifråga om teo-

retiska utvecklingslinjer (se 2.3.6). Ett motsvarande historiografiskt teoriutbud har alltså 

framvuxit i detta land. Skribenten har kunnat anlita verk som överensstämmer med en egen 

eller redaktionell historiesyn. Denna borde alltså lysa igenom tämligen oförvrängd. 
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Vad gäller avgränsningen i fråga om artikelavsnitt har jag inriktat mig på perioden 0-1815. 

Naturen hos uppsatsens frågeställningar gör att geografiska förhållanden måste beaktas. Men 

eftersom dessa enbart ska beaktas i förhållande till det brittiska världsmaktsundret, bör de 

upptas som strategiska förutsättningar, och i denna kapacitet bör de meddelas inom ramen för 

den historiska skildringen. Före romarnas ockupation (40-talet e. Kr.) anges inga formativa 

stadier mot vilken en stormaktsutveckling kan ta spjärn. Artikelavsnitt för den engelska förhi-

storien har alltså vederfarits en hastigare genomläsning, och enbart för att belägga samstäm-

migheten härvidlag. Vad gäller år 1815, så tycks årtalet ange det storbrittiska imperiets födel-

se. Den fortsatta imperieutvecklingen följer naturligt på den därvid förvärvade maktställning-

en. Det är med andra ord ett föregående historiskt skeende som ska ”förklaras”. De historie-

verksverk som har anlitats för en inläsning i ämnet, är samstämmiga härvidlag.
7
 Givet studi-

ens materialmässiga avgränsning, har jag alltså inte kunnat studera en skildring av imperiets 

tillbakagång, som i fallet med den svenska stormakten.  

    

Vad gäller den studerade litteraturen, så har en rad verk anlitats (litteratur av relevans för 

forskningsläget, redovisas under egen rubrik). För att etablera uppsatsens teoretiska utgångs-

punkt, i fråga om varaktighetsformer, har jag studerat Fernand Braudels On history (1980).  

För att tillhandahålla en förklaringsteoretisk bakgrund, har jag anlitat Ragnar Björks Den hi-

storiska argumenteringen: konstruktion, narration och kolligation – förklaringsresonemang 

hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth (1983), George Henrik von Wrights Explanation and 

understanding (2004), R. F. Atkinsons Knowledge and Explanation in history – An introduc-

tion to the Philosophy of History (1978) och Stellan Dahlgrens och Anders Floréns Fråga det 

förflutna – En introduktion till modern historieforskning (1996). I uppsatsens historiografiska 

redogörelser utgår jag främst från Anders Floréns och Henrik Ågrens Historiska undersök-

ningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt (1998), Ulf Zanders Fornstora 

dagar, moderna tider: bruket av och diskussioner om svensk historia från sekelskifte till se-

kelskifte (2001) och Klas Åmarks artikel ”Några drag i den svenska historieforskningens ut-

veckling under 60- och 70-talen” i Teori- och metodproblem i modern svensk historieforsk-

ning (1981). Min beskrivning av brittisk historiografi under 1900-talet vilar uteslutande på 

Peter Burkes (red.) History and historians in Twentieth century (2002). För att inviga läsaren i 

uppslagsverkens historia, och dess särart som didaktisk genre, har jag anlitat Tom McArhurs 

                                                 
7
 Kennedy, Ferguson, Magnusson, Fuller 
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Worlds of Reference – Lexicography, learning and language, from the clay tablet to the com-

puter (2008). 

 

1.3 Forskningsläge 

 

Jag har inte påträffat några historiografiska studier med uppslagsverk och Storbritannien som 

kombinerat föremål. Studier av Englands och Storbritanniens historiografi har naturligtvis 

åstadkommits, men vad gäller svenska encyklopediska framställningar tycks inga forsknings-

resultat föreligga. Däremot har flera arbeten framställts där historieförmedling och historio-

grafi i andra sammanhang har diskuterats. 

 

Vad gäller just diskussioner av historiografiska förklaringsförsök, är Ragnar Björks Den hi-

storiska argumenteringen: konstruktion, narration och kolligation – förklaringsresonemang 

hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth (1983), ett välkänt arbete, och faktiskt det enda i sitt slag 

som jag har påträffat. Björk granskar alltså flera av de historiografiska kategorier på vilka 

uppsatsens frågeställningar vilar. ”Hur beter sig historiker som förklarare?”
8
, lyder den fråga 

från vilken avhandlingens begreppstrådar utgår. Vad gäller konstruktion så kan det förstås 

som det förklarande sammanhang som historikern anlägger på sitt studieobjekt. Björk har 

studerat två historiker; Ahnlund och Lönnroth – efterföljare i en Hjärnesk respektive Wei-

bullsk tradition i svensk historieforskning. Den förre bekänner sig till en relativistisk kun-

skapssyn och den senare till en rationalistisk. Björk finner att de i sin argumentering skiljer 

sig åt vad gäller konklusivitet och kongruens.
9
 Konklusivitet bör förstås som logiskt hållbar 

argumentering, medan kongruens bör förstås som den stilhärmande, väsensfångande fram-

ställningen av ett studieobjekt. Medan Lönnroth i sina förklaringsresonemang eftersträvar 

konklusivitet, så är kongruensens väsensbevarande stilkrav, viktigare för Ahnlund. En positi-

visk och rationalistisk historiesyn bildar den förres konstruktion, medan den senare tillämpar 

en relativistisk och impressionistisk konstruktion. Vad gäller svensk historieskrivning under 

1900-talets förra hälft, så har alltså förklaringsresonemang, ägnats en omfattande studie.      

 

I sin Kampen om historien – Ådalen 1931( 2001) undersöker Roger Johansson hur olika epo-

ker och dess historieförmedlare behandlar ett givet ämne. Han diskuterar alltså bilden av Åda-

len ur ett diakront perspektiv,  men även ur ett genreövergripande perspektiv. Han diskuterar 

                                                 
8
 Björk 1983, 17 

9
 Björk 1983, 329 
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både artbetarrörelsens händelseförståelse, liksom läromedlens, liksom han i ett särskilt kapitel 

granskar den professionella historikerkårens ämnesförmedling. Men den akademiska tolk-

ningen ställer han  i relation till skildringarna i skolböcker, för att belägga förekomsten av en 

perspektivistisk ”nedsippring”
10

 från det förra till de senare. Här tangerar han alltså en av 

mina utgångspunkter; forskningstrendernas inflytande över en utomakademisk historieför-

medling. Johansson kan konstatera att det i båda fallen sker en omvärdering av händelsen till 

statsmaktens nackdel, i radikal riktning efter 1970.
11

 Men läromedlen förhåller sig förvånans-

värt självständigt till den akademisk litteraturen; i fråga om en nyare, värderande händelseför-

ståelse så föregriper man faktiskt denna.
12

 I övrigt konstaterar Johansson att man för sina per-

spektiv har svårt att frigöra sig från sin samtid, både fackhistorikern och läromedelsförfattaren 

tycks utlämnade åt rådande ideal och värderingar.
13

 Niklas Ammert har i sin avhandling ute-

slutande granskat läroböckers historiedidaktik (Det osamtidigas samtidighet 2008). Han dis-

kuterar tidsperspektivets betydelse vid läroböckers historieförmedling, varvid även han 

genomför en diakron studie och anställer en utvecklingsbeskrivning av källunderlaget, liksom 

jag avser att göra, men med uppslagsverk som materialbas. Och även han diskuterar alltså 

tidsförståelse i ett historieförmedlande sammanhang. Det studerade århundradet (1900-talet) 

sönderfaller i fråga om didaktisk ansats i tre perioder.
14

 En kronologisk, narrativ förmedling 

dominerar fram till 1960. Fram till första världskriget vilar den på en konservativ, nationell 

historiesyn. Från omkring 1960 bildar samtiden redogörelsens utgångspunkt, medan perioden 

1980-2000 (ca), präglas av försök att upphäva tidsavstånden, genom ett sammanlänkande pre-

sensperspektiv. Cecilia Trenter anknyter till uppsatsens ämne genom att beskriva idéskiften 

inom svensk historiografi, sådana de framträder i Historisk tidskrift, från sextiotalets slut fram 

till nittiotalets början. (Granskningens retorik och historisk vetenskap – Kognitiv identitet i 

recensioner i Dansk historisk tidskrift, i Norsk historisk tidskrift och i Svensk historisk tid-

skrift 1969-1990 1999). Trenter uppfattar två tydliga tendenser av relevans för min uppsats. 

Dels en mer utbredd introduktion av teorier under 70-talet, och ett mer kritiskt förhållande till 

historiografiska aktörsförklaringar, men också en utveckling av själva teoribegreppet, i vilket 

man under 80-talet inlägger mindre av system, men desto mer av perspektiv.
15

  

 

                                                 
10

 Johansson 2001, 354 
11

 Johansson 2001, 339 
12

 Johansson 2001, 372 
13

 Johansson 2001, 372f 
14

 Ammert 2008, 220-221 
15

 Trenter 1999, 102, 107, 162 
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Även H. Gunneriussons Det historiska fältet – Svensk historievetenskap från 1920-talet till 

1957 (2002) bör kanske nämnas i sammanhanget. Avhandlingen har en vetenskapssociologis-

ka ansats, vilket ställer den utanför det egentliga forskningsläget. Utifrån Bourdieus begrepps-

samling ”fält”, ”habitus” och ”kapital” anlägger Gunneriusson ett postmodernt aktörsperspek-

tiv på 1900-talets ideologiskt färgade motsättning mellan svenska historiker.
16

 Det avhand-

lingen beskriver är således det slutgiltiga nederlaget för svensk nationalistisk historieskrivning 

vid sekelmitten, varför den omtalar ett viktigt historiografiskt trendbrott av betydelse för upp-

satsens frågeställning. Efter andra världskriget ägde en kraftig värdeförskjutning rum i det 

svenska samhället, vilket berövade fosterländskt sinnade historiker ett nödvändigt, politiskt 

underlag.
17

 Gunneriusson hävdar att deras vänsterorienterade meningsmotståndare nu besatt 

det nödvändiga ”kapitalet”, i form av anknytningar till ett politiskt etablissemang, för att en-

samma ta spelplanen i besittning, att helt kunna undantränga motståndaren från ”fältet”.
18

   

  

I min C-uppsats försökte jag alltså beskriva hur svenska uppslagsverk tolkar stormaktstiden. 

Avsikten var perspektivbestämma deras historieförmedling och att se hur denna förändrades 

under loppet av 1900-talet. För detta ändamål – och i ett förtydligande syfte – valde jag att 

underkasta materialet en uppspaltande typologi; Braudels redan nämnda illustration.     

 

För resultatet citerar jag ur C-uppsatsens ”abstract”: 

 

”Studien utvisade att samtliga varaktighetsformer tillvaratas i uppslagsverkens epokbeskriv-

ning. Vidare fann jag att materialet företer en ganska tydlig perspektivförskjutning under 

1980-talet, i form av en mer strukturalistisk förståelse av stormaktsperioden. Den aktörs- och 

händelseinriktade analysen undanträngs inte helt, men betydelsen av demografiska och eko-

nomiska grundvillkor, för periodens svenska riksutveckling, påtalas i högre grad. Jag konsta-

terade att förändringen sammanfaller tidsmässigt med historiematerialimens akademiska ge-

nombrott i Sverige, men att den även kan vara ett svar på en bredare – ickemarxistisk – struk-

turalism, vars rötter står att finna i 50-talets forskningsmässiga omorientering.”
19

 

 

 

 

                                                 
16

 Gunneriusson 2002, Abstract 
17

 Gunneriusson 2002, 220 
18

 Gunneriusson 2002, 239 
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1.4 Disposition 

 

Uppsatsens andra kapitel inleds med en kort presentation av svensk historieskrivning under 

1900-talet. Därefter följer en kortfattad redogörelse av Braudels varaktighetsformer, liksom 

av förklaringsteori i förhållande till historieforskning. Kapitlet avslutas med att uppslagsver-

ken som genre insätts i ett historiskt och didaktiskt sammanhang, liksom att en engelsk histo-

riografisk utveckling beskrivs kortfattat. I det tredje kapitlet redovisas uppslagsverkens tolk-

ning av den engelska maktutvecklingen. I följande kapitel, vidare, grupperas anförda förklar-

ingar mot Braudels tre kategorier, liksom mot en fjärde, ”aktörshävdande” kategori . Under 

uppsatsens femte kapitelrubrik ”Den historiografiska konstruktionen” diskuteras förklaringar-

na i förhållande till etablerade konstruktioner, i form av teorier och historieläror. I det sjätte 

kapitlet görs ett försök att urskilja perspektivutvecklingar i källmaterialet. Jag försöker även 

belägga ett samband mellan uppslagsverkens förklaringsansats och deras förklaringsgrund. 

Det sjunde kapitlet, slutligen, utgör en sammanfattning av uppsatsen.  

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

 

Jag ska i viss mån anknyta mina undersökningsresultat till en generell historiografisk utveck-

ling, varför det kan vara på sin plats att – mycket kortfattat – beskriva viktiga idéförskjutning-

ar inom 1900-talets svenska historieskrivning: 

 

2.1.1 Svensk historieskrivning sedan 1800-talet (Avsnittet är en utvecklad version av motsva-

rade avsnitt i B-uppsatsen) 

 

Den dominerande historiesynen under 1800-talet brukar benämnas statsidealistisk.
20

 Enligt 

statsidealismen var den historiska utvecklingsprocessen knuten till nationen och dess former-

ing. Det var således mot staten och dess successiva framväxt som forskningen skulle inriktas. 

Utgångspunkten sammanfaller i viss mån med ett nationalistiskt historieperspektiv, som också 

det var ett resultat av tidens politiska idéströmningar.
21

 Statsidealismen kom i hög grad att 

                                                                                                                                                         
19

 Nilsson 2006  
20

 Nationalencyklopedin, artikel: statsidealism. 
21

 Zander 2001, 75. 
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påverka den historiografiska framställningen. Själva metoden – formerna för faktainhämtning 

och analys – anpassades för att underbygga dess historiesyn.
22

 På 1920-talet framträdde Lau-

ritz Weibull som en hård kritiker av dåtidens historieskrivning. Dels vände han sig mot det 

snävt nationella perspektivet, dels mot den därmed sammanhängande metodologin. Histori-

kern, menade Weibull, måste förhålla sig betydligt mer kritisk till sitt källmaterial. Särskilt 

s.k. berättande källor måste i högre grad ifrågasättas. Denna nya s.k. rationalistiska historiesyn 

kom successivt att undantränga rådande paradigm. Till detta bidrog även de båda världskrigen 

och de antinationalistiska idéer som dessa väckte. Snart åtnjöt skolan en vid akademisk för-

ankring.
23

 Weibull-skolan hade sålunda åstadkommit det ”kritiska genombrottet” inom svensk 

historiografi. Den kom nu att bilda det nya paradigmet.
24

  

 

Under 50-talet ägde en ny perspektivförändring rum. Förändringen var inte lika dramatisk 

som tidigare läroskifte; omorienteringen utgjorde inget definitivt brott med tidigare forsk-

ningstradition. Men man valde dock att förskjuta fokus, bort från centrala maktinrättningar 

och politiska agenter, till demografiska och ekonomiska processer.
25

 Analysen gavs en mer 

kvantitativ inriktning. Statistik med utgångspunkt i kyrkoböcker och skattelängder började att 

sammanställas. Man ville utvinna generella mönster och övergripande sammanhang ur ana-

lysmaterialet. Man tillmätte socioekonomiska strukturer en större betydelse för samhällsut-

vecklingen, än enskilda aktörer, regenter och institutioner.
26

 Historiska förlopp, menade man, 

var inte aktörsdrivna, och på den punkten anknöt man till den marxistiska historiesynen, till 

den s.k. historiematerialismen. Det som styr samhällsutvecklingen, menade Marx, är den rå-

dande materiella ordningen. Det är den materiella basen, i form av produktionsförhållanden 

och produktivkrafter, som påverkar ett samhälles idémässiga överbyggnad, inte tvärtom; det 

är inte idéer som åstadkommer historiska förändringar.
27

 För att förstå och beskriva ett histo-

riskt skeende måste historikern således bestämma dessa krafter och förhållanden. Under 70- 

och 80-talet vann skolbildningen många anhängare bland forskarna.
28

 Det förflutna skulle 

infogas i Marx dialektiska utvecklingsschema; historien skulle uppdelas i olika produktions-

stadier. Men även den tyske sociologen Max Weber, och dennes moderniseringsteori, togs i 

                                                 
22

 Odén 1981, 48-57. 
23

 Odén 1981, 63. 
24

 Odén 1981, 63. 
25

 Florén & Ågren 1998, 22. 
26

 Dahlgren & Florén 1996, 209f. 
27

 Florén & Ågren 1998, 142f. 
28

 Åmark 1981, 27. 
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bruk.
29

 Enligt Weber innebar moderniseringen en övergång från det värdestyrda handlandet 

till det målbetingade. Istället för religösa och etiska bevekelsegrunder, förlitar sig den moder-

na människan på handlingsprinciper som är måluppfyllande.
30

 Under 80-talet började det his-

toriografiska blickfånget att förskjutas. Man började återigen att intressera sig för människan 

och hennes idéer, hennes kulturella sammanhang. Man ville studera sociokulturella faktorers 

betydelse för den historiska utvecklingen.
31

 Det var alltså inte en statscentrerad, aktörsinriktad 

analys som återupptogs. Det var den ”vanliga människan” som man önskade lyfta fram, på 

både strukturer och monarkers bekostnad. På 1990-talet vann en postmodern, ”dekonstrueran-

de” ansats vissa insteg i historieskrivningen.
32

 Hittills tillämpade kategorier, såsom klass, stat 

och kön, borde hellre förstås som godtyckliga och kontextbundna, såsom ”diskurser”. Och 

dessa konstruktioner, ansåg man,  borde även granskas ur ett historiskt perspektiv. Vad gäller 

Braudel och Annales-skolan, slutligen, så konstaterar Birgitta Odén att dess inflytande på 

svensk historieskrivning har varit relativt begränsat.
33

 

 

2.1.2 Braudels varaktighetsformer (Avsnittet hämtas ur min C-uppsats) 

 

 

I sin artikel ”L´histoire et les sciences sociales: La longue durée” hävdar den franske histori-

kern Fernand Braudel att världens utveckling d.v.s.; historiens framåtskridande, kan uppspjäl-

kas i tre tidsnivåer.
34

 Dessa nivåer präglas av olika grader av beständighet: 1. Strukturer
35

 

(hög varaktighet – la longue durée). Braudel menar att denna nivå bland annat inbegriper 

geografiska, biologiska och mentala grundvillkor, som individen inte kan överskrida. Dessa 

ramgivande förutsättningar varar i århundraden enligt Braudel. Den sjöbaserade varuhandeln 

mellan 1350-1750 i Europa, nämner han som exempel på en ekonomisk ”struktur”.
36

  2. Kon-

junkturer (medelhög varaktighet). Dessa äger bestånd i årtionden – upp till 50 år.
37

 Hit räknas 

bland annat sociala och politiska relationer, liksom demografiska och ekonomiska svängning-

ar. Denna varaktighetsform beskrivs ibland som samhällstid.
38

 3. Händelsehistoria. Detta är 

individens tidsnivå; denna tidsrytm jämför Braudel med journalistens intresse för dagshändel-

                                                 
29

 Åmark 1998, 64 
30

 Dahlgren & Florén 1996, 148-149 
31

 Florén & Ågren 1998, 22f. 
32

 Åmark 1998, 67-68 
33

 Odén 1978, 19  
34

 Översatt till engelska i Braudels On History,1980, 27f. 
35

 Braudel 1980, 31. 
36

 Braudel 1980, 31. 
37

 Braudel 1980, 27. 
38

 Stanford 1995, 25. 
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ser.
39

 Det handlar således om förändringar som vår traditionella nyhetsförmedling uppfångar 

(låg varaktighet – l’histoire événementielle). Detta tredje perspektiv utpekar och avgränsar 

den äldre historieskrivningens huvudsakliga studieobjekt, enligt Braudel.
40

 Braudels egen 

ansats, däremot, tar sin utgångspunkt i den ekonomiska och sociala historiens
41

 intresse för 

det cykliska, och dess nedtonande av politiska händelser. Betydelsen av priskurvor och demo-

grafiska utvecklingstrender gör den första tidsrytmen otillräcklig som analysnivå, anser han.
42

 

Men som sagt: till dessa händelser och  konjunkturer vill Braudel även lägga en tredje varak-

tighetsform. 

 

De tre varaktighetsformerna som Braudels illustration inbegriper benämns alltså strukturer, 

konjunkturer och politiska händelser.
43

 Och i en mer etablerad version av modellen, förbe-

hålls även den tredje nivån sociala företeelser.
44

 Utgångspunkten för min studie är emellertid 

Braudels egen, ursprungliga illustration sådan den framläggs i nämnda artikel, där strukturni-

vån även omfattar grundläggande naturprocesser. Braudel förskjuter alltså strukturbegreppet 

”nedåt”, varigenom konjunkturbegreppet även får omfatta fenomen som normalt beskrivs som 

strukturer.   

 

2.1.3 Aktörer och strukturer (Avsnittet hämtas ur min C-uppsats)  

 

Ett strukturalistisk tolkning av historien innebär att man uppehåller sig vid en specifik tid-

punkt, att man analyserar ett tillstånd och dess uppbyggnad.
45

 Man studerar således något 

oföränderligt, till exempel ett samhälle vid ett givet tillfälle, och kan härvid urskilja vissa so-

ciala och maktpolitiska relationer. Kännetecknande för dessa relationer, menar Dahlgren & 

Florén, är framförallt deras karaktär av ”omedvetna regelsystem”.
46

 Strukturerna är alltså inte 

överblickbara och kan inte observeras, till skillnad från medvetet etablerade institutioner o.s.v. 

Problemet för denna historietolkning uppstår således när dessa förhållanden förändras, när en 

förändringsprocess måste beskrivas och förklaras. Ett marxistiskt historieperspektiv, däremot, 

                                                 
39

 Braudel 1980, 28. 
40

 Braudel 1980, 27. 
41

 Braudel 1980, 27. 
42

 Braudel 1980, 30. 
43

 Nationalencyklopedin, Artikel: Braudel: Braudel 1980, 27ff. 
44

 Dahlgren & Floren 1996, 52. 
45

 Dahlgren & Floren 1996,  97. 
46

 Dahlgren & Floren 1996,  115. Begreppet ges här en snävare innebörd än vad som är brukligt. Jmf. Ekman, 

Thullenberg och Åmark 1996, 25.   
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inbegriper både en strukturell och processuell samhällsanalys.
47

 I strukturerna finns inbyggda 

spänningar, hävdar marxismen – i form av klassmotsättningar, vilket framtvingar nya struktu-

rer, som även dessa rymmer nedbrytande spänningar. Ett statiskt och dynamiskt perspektiv 

kan alltså mötas hävdar vissa; man kan förklara historiska förändringar med hjälp av struktu-

rer. Ett aktörsperspektiv på historien innebär att man ser individer – eller kollektiv – som 

samhällsomvälvningars yttersta upphov. Det är människor – inte strukturer, i form av ekono-

miska och sociala förhållanden – som styr utvecklingen. Men ett aktörsmässig förståelse av 

historien betyder inte strukturer frånkänns all betydelse, precis som ett strukturalistisk tolk-

ning inte berövar människor allt inflytande. Det som avgör den historiografiska perspektivtill-

hörigheten är var man placerar analysens tyngdpunkt, hos människan eller hos hennes om-

ständigheter. 

 

2.1.4 Historiografiska förklaringar 

 

Vad gäller vetenskap i allmänhet brukar man urskilja två huvudsakliga förklaringsformer, den 

kausala och den teleologiska.
48

 Enligt den förra förklaringsfiguren anger man orsaker till, eller 

förutsättningar för, ett fenomen. Enligt den senare figuren förklarar man fenomenet genom att 

visa på dess syfte.
49

 Vad gäller kausalförklaringen, även benämnd orsaksförklaring, anger 

man tillräckliga eller nödvändiga villkor (orsaker resp. förutsättningar) för ett fenomens upp-

trädande. Den teleologiska förklaringen däremot, även benämnd funktionsförklaring, pekar 

framåt i tiden. Här förklarar man ett fenomen genom att hänvisa till dess resultat – i form av 

en synbar funktion.
50

 Inom historiografin brukar man även tala om en tredje förklaringsform; 

ändamålsförklaringen, vilket innebär att man knyter förklaringsförsöket till agenters uttalade 

avsikter.
51

     

 

Vad gäller förklaringsambition och historievetenskap, brukar man urskilja tre åsiktsläger. En-

ligt den första ståndpunkten kan inte historikern förklara sitt studieobjekt, han kan enbart be-

skriva detsamma.
52

 Av motsatt uppfattning är de som hävdar att historievetenskapen bör om-

fattas av samma förklaringskrav som vetenskapssamhället i stort. Och de brukar härvid fram-

hålla den deduktiv-nomologiska förklaringen, i vilken den kausala förklaringen ska härledas 

                                                 
47

 Dahlgren & Floren 1996, 120. 
48

 von Wright 2004, 83. 
49

 von Wright 2004, 83. 
50
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51
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ur fastställda lagpåståenden.
53

 En mellanliggande ståndpunkt intar de som anser att historikern 

kan förklara, men inte på samma villkor som gäller för naturvetenskapen. De lagar som even-

tuellt åberopas antar då snarare formen av generaliseringar, med begränsad och tydligt angi-

ven tillämplighet, till exempel beträffande en vissa epok.
54

  

 

När historikern redovisar sina slutsatser sker det ofta i form av en berättelse, eller en narra-

tion. Men i vilken grad kan en berättelse fungera förklarande? Även denna fråga inrymmer 

naturligtvis ett spänningsfält. Vissa menar som vi har sett att berättelsen inte kan uppfylla 

kraven på en förklaring, emedan en förklaring  bör vila på lagpåståenden. Men bland histori-

ker finns det många som menar att man i berättelsen kan infoga verkliga förklaringar, att des-

sa kan införlivas i den löpande framställningen.
55

 Andra historiker menar att berättelsen i sig 

kan fungera förklarande; att den ackumulativt, skikt för skikt, bildar en förklarande presenta-

tion.
56

 I det förra fallet talar man om framställningen som narrativt förklarande, och i det se-

nare, om en narrativt berättande framställning.
57

          

 

2.1.5 Förklaringsansats, varaktighetsform och konstruktion   

 

Om Storbritanniens maktställning i början av 1800-talet, är det som ska förklaras (explanan-

dum)
58

 av uppslagsverken, är anläggandet av Braudels illustration ett sätt att gruppera anförda 

orsaker (explanans)
59

 efter varaktighetgrad. Att dessutom fastställa förklaringarnas teoretiska 

eller idémässiga förankring, är att fastställa vilka konstruktioner
60

 som härbärgerar explanan-

sen. Vidare kan man fråga sig hur uppslagsverken – i sin sakframställning – så småningom 

anländer till Storbritanniens imperiestatus. Hur är denna framställning upplagd? Går man i 

hög grad beskrivande eller narrativt till väga, med låga förklaringsanspråk, eller ställs expla-

nansen i själva verket i redogörelsens centrum. Detta bestämmer graden av förklaringsansats i 

artikeln. 
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Explanansens varaktighet beror naturligtvis på vilken konstruktion historikern lutar sig mot. 

Det råder ett självklart samband mellan en teoris storlek och dess diakrona anspråk. Det ligger 

i de stora teoriernas natur att vara epoköverskridande i sin tillämplighet. Det är främst de trög-

rörliga företeelserna de uppehåller sig vid. Men det konjunkturella och cykliska måste inte 

nödvändigtvis ha sin idémässiga förankring i en mindre teori, i en mindre konstruktion. Även 

de stora teorierna kan naturligtvis härbärgera företeelser såsom fluktuationer och svängning-

ar.
61

 Men förklaringar på denna konjunkturnivå kan, naturligtvis ha den mindre anspråkslösa 

modellen
62

, eller generaliseringen
63

 som analytisk utgångspunkt. 

 

2.1.6 Ett historiedidaktiskt perspektiv 

 

Ordet ”encyklopedi” har sitt ursprung i grekiskans enkýklios (cirkel) och paideía (lära).
64

 

Sammansatta bildar orden det grekiska begrepp som brukar översättas med allmänbildning.
65

 

Från början betecknade begreppet ett hellenistiskt bildningsideal, som fick sitt uttryck i ett 

flerfältigt kunskapssystem.
66

 Romarna tog fasta på principen, och Plinius d. ä. lät sammanstäl-

la och nedteckna ett motsvarande system, som med sin strikta klassificering kom att bilda en 

ny vetenskapslitterär genre.
67

 Under medeltiden utkom religiösa, skolastiska variationer på 

samma tema. Verken var inte avsedda för läroinrättningar utan syftade till allmänhetens bätt-

ring och botgöring.
68

 På 1600-talet togs genren åter i beslag av vetenskapen, vars lagar börja-

de undantränga religionen som förklarings- och tolkningsgrund.
69

 Det följande århundradet, 

seklet för upplysningens genombrott, såg födelsens av det som brukar betraktas som det första 

moderna uppslagsverket: ”L’ Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 

des métiers”, Den franske upplysningsmannen Denis Diderot var dess huvudredaktör. I snabb 

följd utkom sedan en rad europeiska uppslagsverk i samma anda.
70

  

 

Sedan senmedeltidens och reformationens självfrälsningsidé har alltså encyklopedierna vänt 

sig till en allmänhet, och sedan upplysningen; för att bibringa denna allmänhet en vetenskap-

                                                 
61

 Marxismen och dess syn på det kapitalistiska samhällets konjunkturcykler, diskuteras av David Held 2002, 
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ligt erhållen kunskap. Så småningom har även andra sakförhållanden meddelats, inte enbart 

förhållanden som räknades till vetenskapen. På 1800-talet i USA började uppslagsverken 

bredda sitt ämnesutbud, man ville bibringa läsaren en allmänbildning, som även skulle omfat-

ta mer praktiska förhållanden.
71

 I slutet av århundradet vann ambition även insteg i Europa, 

varvid dagens encyklopediska publiceringsprincip etablerades.
72

  Nordisk familjeboks upp-

slagsverk brukar räknas till det första i Sverige i detta slag. Vad gäller då för dessa verk och 

deras historieförmedling? Man kan man alltså konstatera att den breda allmänheten är deras 

målgrupp, och att de har förelagt sig en bildningsuppgift. De vill således vinnlägga sig om ett 

publikt tilltal – ett tilltal som inte utestänger stora läsargrupper – och de lyder vidare under ett 

sanningsanspråk, och allmänna krav på vederhäftighet; ambitioner som nödvändiggör vissa 

redaktionella avvägningar.  Avvägningar som jag alltså beskrev i uppsatsens inledningskapi-

tel.       

 

2.1.7 Brittisk historiografi under 1900-talet 

 

Engelsk historieskrivning under förra århundradet, behärskades till en början av idealistiska 

och nationella utgångspunkter.
73

 Nationen var det huvudsakliga studieobjektet och religionen 

bildade forskarens tolkningsgrund härvidlag; religionen betraktades helt enkelt som styrande 

för den nationella utvecklingen.
74

 Andra världskriget medförde ett sammanbrott för den na-

tionalistiska utblicken och ett perspektivskifte till förmån för en social och statsöverskridande 

historia.
75

 En marxistisk skärskådning av samhället vann visst inflytande vi denna tid.
76

 På 60- 

och 70-talen framträdde även den ekonomiska historien ur skuggan. Dess kvantitativa ansats 

spred sig snart till övriga forskningsfält, vilket medförde att geografiska och demografiska 

historieperspektiv anlades i större utsträckning.
77

 På 80-talet kom emellertid en reaktion på 

denna siffergrundade, ofta kamerala, historieskrivning. Nu ville man hellre arbeta utifrån an-

tropologiska och kulturella frågeställningar, man ville upptäcka människan bakom siffror och 

strukturer.
78

 Under intryck av postmoderna teorier började man på 90-talet att dekonstruera 

vedertagna historiebegrepp och analyskategorier.
79

 Begrepp som ”stat”, ”kön” och ”klass”  
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betraktades inte längre som naturgivna, utan som godtyckliga diskurser. Det var således dessa 

diskursers tillkomst och upphov, som historikern skulle analysera.                   

 

Om vi jämför med 1900-talets svenska historieskrivning, så ser vi anmärkningsvärda likheter. 

Den mest påtagliga skillnaden är den engelska statsidealismens faktiska livskraft. I Sverige 

utebbar det nationella perspektivet brant efter första världskriget, medan det i England består 

till efter andra världskriget. I övrigt tycks alltså de två utvecklingslinjerna, sluta nära följe.        

 

3. UPPSLAGSVERKENS FÖRKLARINGSANSATSER  

 

Jag ska alltså bestämma graden av förklaringsansats i uppslagsartiklarna. Om förklaringarna 

till Storbritanniens världsherravälde, ställs i centrum för redogörelsen, såsom bildandes arti-

kelns utgångspunkt, betraktar jag förklaringsansatsen som mycket hög, och artikeln som ex-

planatorisk. I dessa artiklar ska alltså en fråga formuleras i redogörelsens inledning, och den-

na fråga (explanandum) ska följaktligen avse det ”brittiska undret”. Resten av artikeln kom-

mer närmast att bilda ett svar (explanans) på detta explanandum. Ett explanandum kan också 

formuleras eller antydas, utan att hela artikeln antar formen av explanans.
80

 Men i något arti-

kelskede friläggs ändå en problem- eller frågeställning, på vilken uppslagsverket anser sig 

tillhandahålla en förklaring. Dessa artklar kommer jag att benämna narrativt förklarande. De 

meddelar en i huvudsak tidsordnad skildring av Englands och Storbritanniens historia fram till 

år 1815. Artiklar där denna frågeställning inte isoleras och friställs, där sakförhållanden an-

samlas i en löpande narration, som utmynnar i 1815 års världsmaktsställning, kommer jag att 

benämna narrativt berättande. Artiklar vars olika avsnitt inte ingriper i varandra, där avsnit-

ten inte bildar förklaringsled i ett längre resonemang, benämner jag deskriptiva. Omständighe-

ter som upptas i dessa artiklar ansamlas alltså inte som förklaringsled i ett resonemang; artik-

larna är närmast händelseuppräknande.  

 

Fyra grader av förklaringsansats: 

Kategori 1. (Explanatorisk) Explanandum formuleras och bildar artikelns utgångspunkt. Ka-

tegori 2. (Narrativt förklarande) Explanandum är mer eller mindre uttalat i artikeln, vilken 

således innehåller explanans. Kategori 3. (Narrativt berättande) En berättelse som är kausalt 

ansamlande (där orsaker ackumuleras ), men inte innehåller ett formulerat explanandum i 

                                                 
80
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form av Storbritanniens maktställning (d.v.s. ”rätt” explanandum, det övergripande explanan-

dum som är det rimligaste, det mest befogade) (friställd explanans). Kategori 4. (Deskriptiv) 

Omständigheter som upptas i artikeln, ansamlas inte. Artikeln är enbart händelseuppräknande.       

 

Nedan ska jag kortfattat diskutera kategoriernas tillämpning. Jag ska även redogöra för vissa 

materialmässiga förhållanden. 

 

De yngre uppslagsverkens artiklar är rikligt bildsatta – till skillnad från de äldre, i det närmas-

te oillustrerade uppslagsverken. Framställningen i dessa verk är naturligtvis inte bildburen, 

men artiklarna stödjer sig i viss mån på de vidstående texterna. Vissa av de yngre verkens 

bildtexter är förhållandevis långa och kompletterar härvid den löpande huvudtexten. När så är 

fallet är de utformade som epokövergripande sammanfattningar, som i grova penseldrag åter-

ger möjliggörande och strukturlika grundförhållanden. I dessa fall utgör alltså bildtexten en 

omistlig del av uppslagsverkens sakframställning. Dessa bildtexter ingår naturligtvis i uppsat-

sens analysunderlag, emedan de ingriper i en löpande ämnesförmedling.    

  

I ett tidigt artikelskede kan ett fenomen diskuteras utan att dess världsmaktsgivande betydelse 

påtalas. Om det stannar vid detta kan diskussionen inte upptas som explanans i studien. Men 

om ett resultat av fenomenet i ett senare skede framställs som bidragande till stormaktsetable-

ringen, då kvalificerar denna framställning fenomenet som explanans. Då har man indirekt, 

och i efterhand, påtalat vikten av denna omständighet.  

 

Explanandum måste inte anta formen av en fråga, det kan även formuleras som ett påstående. 

Men hur kan ett konstaterande förstås som explanandum, d.v.s. tolkas som en frågeställning? 

Jag anser att ett konstaterande antar formen av ett explanandum, när man gör det till föremål 

för ett förklarande resonemang. Explanans och explanandum förutsätter varandra: för man ett 

förklarande resonemang (vilket bruket av orsakshävdande uttryck antyder), bedriver man det-

ta resonemang i förhållande till en frågeställning. Det viktiga är att uppslagsartiklarna härvid-

lag utgår från ”rätt” explanandum, att det är det storbrittiska världsherraväldet som man insät-

ter i den förklarande utsagan. Och, som sagt, explandum måste vara det uttalade och uppenba-

ra föremålet för utsagan.  

 

Att konstatera att ett krig bedrevs ”under Marlborough”, och att detta krig ledde till viktiga 

landförvärv, är inte att förklara en central utvecklingsfas i den brittiska maktexpansionen. Inte 
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heller gör man det genom att skriva att dessa förvärv ”kom till stånd genom det spanska tron-

följdskriget” (om inget annat sägs om kriget, eller dess förutsättningar). Här är ordet ”genom” 

vilseledande; det antyder en förklaring men verkar enbart tidsordnande. Det anger inget annat 

än att landvinsten föregicks av ett krig. Det som förklarar dessa vinster, är det som förklarar 

krigsutgången. Om man däremot skriver att England vann det spanska tronföljdskriget ”tack 

vare Marlboroughs lysande fältherretalang” (hur oriktigt eller förenklande detta påstående än 

är), då förklarar man ett viktigt brittiskt etableringsskede. Denna omständighet leder vidare 

till frågan om hänvisningar till särskilda, utomliggande krigsredogörelser (vilket förekommer 

i flera uppslagsverk). Skulle man verkligen ”undangömma” förklaringar till Storbritanniens 

världsvälde i dessa artiklar, omständigheter som man alltså betraktar som avgörande för det-

samma, till exempel av utrymmesskäl? Nej inte om dessa omständigheter faktiskt förstås som 

krigsavgörande, och därmed förklarar ett centralt etableringsskede, det vore orimligt. Faktorer 

som anses avgörande för framväxten av ett brittiskt världsvälde, måste upptas i artiklarna ”hi-

storia” för England, respektive ”Storbritannien”, allt annat vore otänkbart, emedan det vore 

tämligen vilseledande. Däremot kan man tänka sig att dessa ”huvudartiklar” påtalar vikten av 

en särskild omständighet, vars betydelse man av utrymmesskäl utvecklar och underbygger i 

en utomliggande redogörelse, till exempel i en krigsskildrande artikel.    

 

En sista omständighet värd att beakta är att uppslagsverk kan föreligga i olika upplagor, och 

att dessa upplagors artiklar ibland återgår på varandra; d.v.s. att yngre artiklar i viss mån base-

ras på äldre artiklar. Detta fenomen, i sig, skulle kunna vara värt att studera, men jag tänker 

inte närmare granska överensstämmelser och avvikelser härvidlag. Jag har valt att studera 

uppslagsverkens faktiska historieförmedling; den historiesyn som de i praktiken gör sig till 

företrädare för. Jag tror inte att en redaktion skulle ställa sig bakom ett sakinnehåll som den 

finner förlegat. Men även om så är fallet (på grund av praktiska fördelar, såsom inbesparad  

tid och pengar, som en motiverad men försummad uppdatering skulle medföra) så ligger det 

alltså utanför uppsatsens frågeställning.          

 

Frågan som ska utredas nedan är således: När man skildrar Storbritanniens framväxt som 

världsmakt, försöker man samtidigt förklara denna maktetablering?  
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3.1 Skildrandet av det ”brittiska undret” 

 

I Nordisk familjeboks (1907, 1918) andra upplaga, för Englands historia, uppräknas en serie 

tilldragelser. Efter romarnas tillbakadragande framhålls den normandiska erövringen och Vil-

helm I:s införande av en feodal samhällsordning på den brittiska huvudön. Tack vare länsher-

rarnas omdelbara vasallförhållande till kungen, blev landet i politiskt hänseende mer sam-

manhållet. Henrik I, konstaterar man, svarade för en rad juridiska och finansiella reformer.  Så 

småningom nämns Magna Charta, som hade till avsikt och verkan att ”legalisera väpnadt 

motstånd mot kronan, om den bröte mot kartans bestämmelser...”
81

  och som ”engelsmännen i 

senare tid vant sig att med stolthet visa tillbaka och med stolthet betrakta som sin frihets 

grundval ”.
82

  Hundraårskriget framhålls av artikelförfattaren som särskilt grundläggande för 

det engelska statsskickets framväxt, emedan det skapade ett ”penningbehof och bragte därige-

nom kronan i allt större beroende af parlamentet...”
83

 och vidare ”Underhusets rätt att bevilja 

skatter, att deltaga i lagstiftningen och att ställa kronans ministrar till ansvar – engelska för-

fattningens viktigaste grundsatser – vann under denna tid i stadga”.
84

  

 

För Elisabet I:s regeringstid gäller att England ”började [...] (genom Drake, Cavendish, Rale-

igh) grundlägga sin makt å hafvet och i främmande världsdelar samt sin världshandel”
85

. Eng-

land besegrar vidare armadan. För huset Stuart gällde att dess medlemmar var underlägsna 

Tudorerna: de ”saknade dessas snille och kraft”
86

.  1600-talets kamp mellan kungamakt och 

parlament, i form av inbördeskrig och författningsstrider, kom att stärka det engelska folket, 

hävdas det.    

 

 Vad gäller Storbritanniens historia så diskuteras en rad omständigheter för perioden innan 

unionens tillkomst. Oliver Cromwell lyfts fram som särskilt insiktsfull vad gäller värdet av ett 

förbund mellan England och Skottland, och särskilt företagsam härvidlag: ”Det var Crom-

wells sällsporda snille och kraft förbehållet att bereda väg för deras kommande storhet”,
87

  

heter det.  Och Wilhelm III (1689-1701) ”fullföljde med framgång hans verk”
88

 och vidare 

”...under ett stadigt stigande välstånd skred brittiska väldet med jämna, fasta steg framåt med 
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herraväldet på hafven”.
89

 Vid ingången av 1700-talet har England så passerat Holland i fråga 

om sjöhandel och sjöfart, men andra medtävlare återstår.  Den nya slagkraften inbringar dock 

en lysande seger för Storbritannien över Frankrike och Spanien i början av 1700-talet, vilken 

skapar förutsättningar för betydande landvinster. Och genom skickligt förhandlande, väglett 

av strategiskt skarpsinne, tillvaratas dessa förutsättningar: Vid freden i Utrecht år 1714 erhål-

ler man bland annat nyckelområdena Newfoundland och Gibraltar. Dessutom erhålls särskilda 

handelsprivilegier  vad gäller afrikansk slavarbetskraft. Utrechtfreden framhålls således som 

utomordentligt viktig för det fortsatta imperiebygget.      

 

Ett skotskt uppror i engelsmännens rygg under pågående krig mot Frankrike, påtalas som en 

viktig grund för den förbättrade infrastrukturen i England på 1700-talet. Upproret slås ner 

men blir en påminnelse om landets sårbarhet i norr. Man får tolka artikelförfattaren som att de 

omfattande väg- och kanalanläggningar som omnämns, av vilka engelsmännen hade stor 

kommersiell glädje, till del åstadkoms för att avvärja framtida skotska angrepp.               

 

Den slutgiltiga uppgörelsen med Frankrike, om koloniala ställningar och därtill anknuten sjö-

handel, infaller vid sekelmitten. Frankrike försöker utestänga engelsmännen från Nordameri-

kas inre, liksom man försöker hindra deras framfart i Indien. Konflikten som även rör europe-

iska jämviktssträvanden varar i sju år. Genom att understödja den preussiska stridsinsatsen på 

kontinenten finansiellt, frigörs brittiska trupper till kolonialkrigen. Här upplever dock britter-

na svåra motgångar inledningsvis, men utvecklingen vänds tack vare en viss William Pitt. Pitt 

d.ä:s betydelse för Frankrikes besegrande på haven och i kolonierna går inte att överskatta 

enligt Nordisk Familjeboks andra upplaga. Om honom konstaterar artikelförfattaren att det 

var: ”han, som slutligen lyckades ge S. herraväldet på jordens alla haf och befästa grundvalar-

na för de brittiska koloniernas utveckling”
90

. Pitt var alltså krigs- och premiärminister under 

sammanlagt fem år och om hans insats hävdas vidare att ”...dessa få år räckte till att bereda 

S:s övergång från en europeisk stormakt till ett världsvälde”
91

. Befälhavare såsom Wolfe 

(Nordamerika) och Clive (Indien), framhålls i viss mån i sammanhanget. Man räknar upp de 

landvinster som segern innebar och som villkoren för Parisfreden stadgade: Canada, Indien 

m.m. Avfallet av U.S.A. – ”de tretton kolonierna” – tjugo år senare påstås inte ha undergrävt 

Storbritanniens maktställning nämnvärt. Genom  viktiga segrar vid Abukir (1798) och Trafal-
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gar (1805) bland andra, liksom ett ”mästerligt”
92

 utnyttjande av upproret i Spanien kan Napo-

leon besegras i början av 1800-talet, och det brittiska väldet utökas ytterligare. Storbritannien 

herravälde till lands, till sjöss och i kolonierna är nu oomstritt.    

 

Förklaringsansats: Narrativt förklarande: 

I artikeln underförstås ett explandum, och det sker när man diskuterar Pitt d.ä.s insats under 

sjuårskriget. Man konstaterar att det var ”han, som slutligen lyckades ge S. herraväldet på 

jordens alla haf och befästa grundvalarna för de brittiska koloniernas utveckling”
93

. Men det 

förhållande som man härvid beskriver bildar inte artiklarnas utgångspunkt. Artiklarna för 

Englands och Storbritanniens historia, utgår inte ifrån detta explanandum, d.v.s: Storbritanni-

ens herravälde ”på jordens alla haf”. Men under loppet av en kronologisk skildring anländer 

man till denna omständighet, som man förklarar, och därmed upphöjer till explanans. Vad 

gäller förklaringsansats är alltså skildringen av Storbritanniens maktetablering narrativt för-

klarande, men inte explanatorisk.      

 

I Bonniers konversationslexikon 1924, 1928 framhåller man att den romerska närvaron inne-

bar ett kulturellt och ekonomiskt uppsving.  Under 300-talet kristnades landet, men den ger-

manska erövringen under följande århundrade, innebar att det återföll i hedendom. Inget sägs 

om en materiell tillbakagång, i form av en dramatisk avveckling av de romerska bidragen, 

varför romaniseringen av artikelförfattaren kanske underförstås som ett tidigt etableringsled. 

Men eftersom detta inte utskrivs i artikeln, är det svårt att bestämma dennes ståndpunkt, här-

vidlag. För medeltiden beskrivs Magna Charta som ”hörnstenen i den engelska författning-

en”
94

. Filip August vill utvidga sitt rike, vilket innebär att Johan I:s franska landområden er-

övras. Landförlusten gynnar emellertid England eftersom den sammanknyter landet – i admi-

nistrativt statshänseende. Ur den agrara omläggningen, från spannodling till fåravel, under 

senmedeltiden kom inget gott, enligt Bonniers konversationslexikon, emedan den endast orsa-

kade ”svåra jordbruksförhållanden”
95

. Elisabet I:s regeringstid innebar början på den engelska 

storhetstiden. Besegrandet av armadan och den vidtagande silverplundringen, liksom etable-

randet av kolonier, ”skapade en nationell renässans och höjde E. till stormakt”
96

.  Cromwells 
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”kraftiga utrikespolitik”
97

 på 1600-talet medförde att Jamaica tillföll England, konstaterar 

man. Vilhelm III:s tronbestigning i slutet av samma århundrade blev epokbrytande. Den nye 

kungen närde en starkt antifransk hållning, som England som helhet nu bekände sig till, vilket 

skulle inveckla landet i en rad krig. Vilhelm befarade att det viktiga Belgien skulle förloras till 

det aggressivt uppträdande Frankrike, vilket man ville förhindra. Det andra av krigen;  ”det 

spanska tronföljdskriget”, kunde England vinna – bland annat – ”tack vare Marlboroughs 

fältherresnille”
98

. Den militära segern kunde vid Utrechtfreden år 1713 omsättas i en rad vik-

tiga landvinster (Gibraltar, Newfoundland, Minorca m.m.). Segern i sjuårskriget femtio år 

senare ”markerar det avgörande steget i Storbritanniens utveckling till världsherravälde”
99

, 

konstaterar man.  Napoleon kunde besegras i början av 1800-talet. Hans kontinentalsystem 

kunde inte upprätthållas, emedan Frankrikes sjöstridkrafter var otillräckliga: ”Tack vare sin 

överlägsna flotta behöll Storbritannien herraväldet till sjöss”
100

, heter det. Att England under-

blåste och underhöll den spanska motståndrörelsen, bidrog även det till krigsutgången.       

 

Förklaringsansats: Narrativt förklarande  

Artikeln är narrativt förklarande: den anger ett explanandum: ”freden i Paris [...] markerar det 

avgörande steget i Storbritanniens utveckling till världsherravälde”.  Man formulerar expla-

nans i förhållande till detta fenomen. Frågeställningen bildar dock inte artikelns narrativa       

utgångspunkt; artikeln är inte utformad som ett svar på en fråga. 

  

Även Nordisk familjeboks tredje upplaga (1927, 1933) diskuterar romarnas betydelse för Eng-

land. ”Den romerska erövringen av [England] medförde ökad kultur och allmän blomst-

ring”
101

 heter det för landets tidigaste historia. Bergsnäring och jordbruk utvecklades, men 

dessutom togs de romerska härlägren till utgångspunkt för en begynnande stadsbildning. Och 

i Nordisk familjeboks 3:e upplaga omtalas ingen egentlig tillbakagång härvidlag, om man un-

dantar försvarsverken förfall. Den germanska invasionen förändrade naturligtvis Englands 

etniska befolkningsstruktur, men beskrivs inte som nedbrytande i förhållande till ro-

marepokens agrara och ekonomiska landvinningar.  
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Vilhelm I ville, om jag förstår artikelförfattaren rätt – för att bryta regionala maktansamlingar 

–  åstadkomma en så brokig länsindelning som möjligt. Henrik II:s regering blev av stor bety-

delse för den engelska samhällsutvecklingen, hävdar man. Främst härvidlag sätter man den 

militära omorganisation, genom vilken vasallernas rusttjänst ersattes med en avgift som kom 

att bekosta en stående här. Epoken medförde även en utveckling av styrelseskicket. Vid baro-

nernas uppror mot Henrik III, som valde att underkänna de av honom tillträdda Oxfordprovi-

sionerna, förstod baronernas ledare – Simon av Montfort – att kungaoppositionen behövde en 

bredare förankring för att segra. Till det parlament som denne utlyste, inkallades således även 

företrädare för borgerskapet. Denna sammankomst blev mönsterbildande, och år 1297 samla-

des ett parlament där samtliga klasser (utom bönderna) var företrädda.       

  

Om Elisabet I skriver man att ”Av både politiska och personliga skäl drevs sålunda Elisabet 

till strid mot den katolska fanatismens inkarnation, Filip II av Spanien”
102

. Nu ”började [Eng-

land] genom Drake, Raleigh och en mängd djärva  ’köpmansvikingar’ [...]grundlägga sin 

makt på havet och i främmande världsdelar samt sin världshandel...”
103

. Om ätten Stuart heter 

det att ”denna ätt saknade Tudorernas snille och kraft...”
104

.  

 

Vilhelm III:s maktövertagande i slutet av 1600-talet innebar att kampen med Frankrike, i Eu-

ropa, till havs och i kolonierna, togs upp på allvar, både genom en mer merkantilistisk han-

delspolitik, och genom direkt krigföring. Villkoren för hans tronbestigning (Declaration of 

Rights) medgav dessutom framväxten av ett mer demokratiskt statsskick, hävdas det, både 

ifråga om trosföreställningar och folkrepresentation.   

 

Storbritanniens tillkomst var till stor del frukten av den nye kungens ambition. Dennes per-

sonliga föresats att förhindra franskt och jakobiniskt inflytande i Skottland, tillmäts stor bety-

delse. Den konflikt med Frankrike som följde på Vilhelms maktövertagande, och som sträckte 

sig in nästa århundrade, kunde vinnas ”främst tack vare Marlboroughs lysande fältherreta-

lang”
105

. Den påföljande freden i Utrecht innebar att Storbritannien ”utgick ur kriget som en 

av Europas erkända stormakter”
106

. Lite senare under seklet utvecklas styrelseskicket i parla-

mentarisk riktning under Walpole. En annan nationsdanande gestalt som beskrivs är William 
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Pitt. Sjuårskriget ”blev en av de ärorikaste episoderna i Storbritanniens historia, främst tack 

vare den geniala ledning som William Pitt [...] presterade”
107

. Och vidare: ”Genom detta krig 

utvecklades Storbritannien från europeisk stormakt till ett världsvälde”
108

. Man konsterar även 

att Clive etablerade ”grunden till Storbritanniens välde i Indien”
109

, liksom Wolfe gjorde i 

Nordamerika.  

 

Man konstaterar att medelklassens inflytande stärktes, bland annat till följd av mekaniska 

uppfinningar. Englands rikliga stenkolstillgång i förening med dessa innovationer blir avgö-

rande för landets framväxt som ledande industri- och handelsnation. Nelsons segrar över Na-

poleons Frankrike vid Abukir och Trafalgar, tillförsäkrar Storbritannien en oomstridd makt-

ställning.   

 

Förklaringsansats: Narrativt förklarande: 

I redögörelsen för Tudorerna formuleras vad som måste godtas som ett explanandum. Segern 

i sjuårskriget tillskrivs William Pitts ”geniala ledning”, och Clives och Wolfes segrar I Indien 

respektive Nordamerika. I omedelbar anslutning till detta skriver man ”Genom detta krig ut-

vecklades Storbritannien från europeisk stormakt till ett världsvälde”.  Man gör Storbritanni-

ens ”världsvälde” till föremål för en förklarande utsaga, och friställer det således som ett ex-

planandum. Men denna imperieställning omnämns i ett ganska sent artikelskede: vårt expla-

nandum bildar alltså inte artikelns utgångspunkt.    

 

Underartikeln (till Storbritannien) i Kunskapens bok (1939) för Storbritanniens och Englands 

historia, skiljer sig till kraktär och upplägg från de flesta andra, motsvarande artiklar. I stället 

för en rent kronologisk skildring bryter man inledningsvis loss en central frågeställning, och 

låter den bilda artikelns ingress: ”Hur kan det komma sig, att England blivit världens mäkti-

gaste land och moder till rika kolonier utspridda över jorden?”
110

, och frågeställningen preci-

seras: ”Vad betyda Englands sjöläge och naturförhållanden?”
111

, och ett svar börjar utvecklas 

”Engelska kanalen [...] som först i sen geologisk tid uppstått, skiljer det från fastlandet, men 

bildar eller bildade förr ett relativt skydd mot främmande invasioner...”
112

 Vidare inhämtar en 

läsare av artikeln att ”England ligger på en gång nära och avgränsat från Europas naturliga 
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huvudområde, och kan därför utveckla sin speciella form av den germanska kulturen”
113

. Vad 

gäller naturtillgångar så framhålls stenkolen och järnet och fyndområdenas inbördes närhet, 

som grundläggande för Englands tidiga industrialisering och stormaktsställning. På denna 

diskussion följer en mer kronologisk redogörelse för landets historia, under ingressen ”Vad 

betyda sammansättningen av Englands befolkning och dess genomgångna öden?”
114

 Inget 

innan den normandiska erövringen år1066 framställs som särskilt bestämmande för den brit-

tiska utvecklingen härvidlag. Under Edvard I grundläggs emellertid den engelska folkrepre-

sentation, en representation som vinner i politisk styrka under hundraårskriget, meddelar man. 

Rosornas krig innebar att den engelske kungen berövades en farlig maktkonkurrent. Kriget 

medförde nämligen att adelsskiktet uttunnades betänkligt. Henrik VII kunde nu ägna den eng-

elska riksutbyggnaden sin odelade uppmärksamhet. Även förlusten av franska landområden 

under hundraårskriget innebar en välgörande inskränkning av det kungliga blickfånget: regen-

ternas ambitioner kan nu koncentreras till de brittiska öarna. Kriget hade också tillhandahållit 

”[g]runden till alla folkklassers inflytande och deltagande i statens affärer och styrelse...”
115

. 

Brytningen med Rom under Henrik VIII gav individen större handlingsutrymme, och fram-

hålls härvidlag som mycket viktig, av artikelns författare. Den protestantiska renlärighet (puri-

tanism) som många kom att bekänna sig till, bidrog till framväxten av en engelsk upprorsan-

da, gentemot både den världsliga och andliga överheten. När Karl I ville återinföra den mer 

auktoritära katolicismen i England, gavs denna revolutionära benägenhet fritt utlopp och 

kungen störtades, ja han till och med avrättades.  

 

Som viktigt för den engelska maktetableringen framhålls fåraveln och dess ullavkastning. Det 

faktum att den stora armadan ”tillintetgjordes”
116

 gav de engelska sjörövarna fritt spelrum, 

och spanska silverfrakter kunde i ännu större utsträckning, kapas. Man etablerar också en rad 

kolonier. Det är nu, menar Kunskapens bok, som det engelska sjöväldet grundläggs. Vidare 

kom landet att erbjuda en fristad undan religiös förföljelse, som många av Europas avfällingar 

och otrogna, uppsökte. Valloner, hugenotter och judar kom i hög grad att berika det engelska 

näringslivet med handels- och yrkeskunskap. London blev ”centrum för en världshandel, som 

rörde sig fri och obunden, både om landets herrar voro de till hälften enväldiga Tudorerna och 
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Stuartarna eller om de styrdes av puritanen Cromwell eller av de av parlamentarismen bundna 

Hannoveranerna.”
117

 Och därtill kom man att förtjänstfullt tillvarata ångkraften.  

 

England med sina skatter av kol och järn, med sina kolonier, som levererade de råvaror som hemlandet sak-

nade, med sin driftiga och uppfinningsrika befolkning och det kapital som handeln med tobak och socker 

samlat till London tillika med de indiska ”nabobernas” skatter, blev det första industrilandet.
118

 

 

Under ”Storbritannien” konstateras att unionen hade flera framträdande ledare under 1700-

talet, bland annat Pitt d.ä., C. Fox  och Pitt d.y.     

           

Förklaringsansats: Explanatorisk: 

Här formuleras således ett väldigt tydligt explanandum, som alltså fär bilda artikelns utgångs-

punkt.   

 

Bonniers konversationslexikon, andra upplagan (1951, 1948):   

Vad gäller resterna efter den romerska epoken, främst i form av kristendom och urban utveck-

ling, och den brittiska urbefolkningen vid den germanska invasionen på 400- och 500-talen, 

heter det att ”Deras språk blev i det närmaste utrotat, kristendomen gick under, och stadsvä-

sendet försvann”
119

. Henrik I skapar en yrkeshär, bekostad med samma ledungsavgift som 

löser länsinnehavare från rusttjänsten. Henrik II stärker kronans makt i förhållande till påve-

kyrkans engelska representanter. Likaså de franska landförlusterna under Johan I, vidare, 

gynnar Englands framväxt som en politiskt och territoriellt samlad enhet. Vidare framhålls 

Magna Charta av artikelförfattaren, som viktig ”för den engelska författningsutvecklingen”
120

. 

På 1200-talet ägde en viktig förskjutning rum i maktbalansen mellan kronan och adeln. Hen-

rik III är i behov av extraskatter, vilka stormannaförsamlingen beviljar i utbyte mot att dess 

maktställning utbyggs och att den kungliga inskränks. Denna eftergift av kronan, vilken in-

bringar den viktiga inkomster, och bekostar den allt dyrare krigföringen, stadgefästs i Oxford-

provisionerna, och därmed grundläggs en ny engelsk styrelseform. ”De personligen inkalla-

de”
121

 bildade överhuset, och ”de representerade elementen”
122

 (borgare bl. a.), bildade un-

derhuset. 
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Rosornas krig innebär en avgörande försvagning av högadeln och Henrik VII kan med hjälp 

av borgerskap och lågadel, ytterligare stärka den engelska riksbildningen. Under Elisabeth I 

utbyggs Englands internationella maktställning väsentligt. Besegrandet av den spanska arma-

dan innebar en dramatisk ökning av silverinflödet till statskassan, det öppnade nya koloniala 

och handelsmässiga möjligheter, vilket i sin tur ”skapade en nationell renässans och höjde 

England till stormakt”
123

. 

 

Under Oliver Cromwells ledning åstadkoms djärva satsningar på engelsk sjömakt, samman-

hängande med ett aggressivt vaktslående om engelska handelsintressen, vilket invecklar lan-

det i flera krig med Holland. När Holland har besegrats, och monarkin restaurerats, vänds 

spjutudden mot Frankrike, tack vare Den ärorika revolutionen, som har framburit Vilhelm III 

till tronen  

 

Krigen med Frankrike utvidgas när Storbritannien bildats, och freden i Utrecht innebär att 

”Storbritannien anses som världens främsta sjömakt”
124

. Man tillskriver härvid överbefälhava-

ren för de brittiska kontinentalstyrkorna – hertigen av Marlborough – en önskan att ”krossa 

den aggressiva franska absolutismen...”
125

, vilket framställer denne som i hög grad utrikespo-

litiskt pådrivande (anmärkningsvärt). Även Pitt d. ä. ska ha behärskats av denna ambition, 

men så var han ju också krigs- och premiärminister. Artikelförfattaren konstaterar emellertid 

att ”Freden i Paris 1763, som gav [Storbritannien] de franska kolonierna i Nordamerika, 

främst Kanada, markerar det avgörande steget i [Storbritanniens] utveckling till världsherra-

välde”
126

.  Till detta lägger han också ångans intåg som kraftkälla under 1700-talet, och de ” 

lysande möjligheter”
127

. som denna skänkte England.  

 

För 1700-talet omnämner man även den politiska maktförskjutning som framväxten av ett 

nytt styrelseskick, innebar. George I och George II ”funno sig lojalt i parlamentarismens ut-

veckling”
128

, heter det, varigenom kabinett och ytterst underhus alltså, tilläggs den beslutande 

makten.    
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När England invecklas i krig med de ”förenta staterna”, rubbas ändå landets maktställning en 

aning. ”Av stor betydelse var, att [Storbritanniens] indiska välde räddades av W. Hastings och 

att Kanada förblev moderlandet troget”
129

, menar Bonniers konversationslexikon. Till omin-

tetgörandet av Napoleons imperiebygge, medverkade Storbritannien i hög grad, konstaterar 

Bonnier konversationslexikon.      

 

Förklaringsansats: Narrativt förklarande:  

När man diskuterar utgången av  sjuårskriget, menar jag att man anger explanans i förhållande 

till ett explanandum: man skriver: ”Freden i Paris 1763, som gav [Storbritannien] de franska 

kolonierna i Nordamerika, främst Kanada, markerar det avgörande steget i [Storbritanniens] 

utveckling till världsherravälde.  

 

Svensk uppslagsbok andra upplagan (1948, 1953)   

Romarna anlägger vägar och i viss mån städer, men ”[m]er än i andra delar av det romerska 

riket tycks romarkulturen ha gått under i [England]”
130

, står att läsa i Svensk uppslagsboks 

andra upplaga.  Detta skede i Englands historia tycks alltså inte ha varit grundläggande för 

landets senare maktutveckling. Vilhelm I åstadkom en starkare centralmakt än på kontinenten, 

och om jag tolkar artikelförfattaren rätt; en centralmakt med en större geografisk räckvidd. 

Henrik II påtalas som viktig för landets rättsutveckling under 1100-talet. Och även Edvard I:s 

styrelse verkar i denna riktning, liksom den främjar ”den för den kommande utvecklingen så 

betydelsefulla loka självstyret”
131

. Edvard I utvidgar dessutom riket genom att lägga Wales 

under den engelska kronan. Sedan Edvard III låtit hämta yrkesvävare från Flandern utvecklas 

textilnäringen kraftigt. Rosornas krig försvagade högadeln avsevärt, till förmån för gentryn 

och borgerskapet.   

 

För Tudorperioden konstaterar man att starka band mellan landsbygdens gentry och städernas 

borgerskap, utvecklades ur fårnäringen. Man hävdar att textilframställningen ”[fick] grund-

läggande betydelse för E:s ekonomiska liv”
132

. Och ull- och vävnadssexporten framhålls som 

viktig på andra sätt: ”En följd härav blev ett uppsving för den engelska sjöfarten”
133

, konstate-

rar man. Så småningom, under Henrik VIII, utvecklas också en verklig krigsflotta. Reforma-
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tionen, och den utförsäljning av reducerade kyrkogods som följde härpå, innebar att borger-

skapet blev egendomsägande i mycket högre grad än tidigare.  Under Elisabet I fortskrider 

Englands styrkeutveckling; ”industri, utrikeshandel och sjöfart”
134

 upplever ett uppsving un-

der hennes styre, och vittseglande handselskompanier grundas.  

 

Under Cromwell bryts det holländska sjöherraväldet, vilket befäster Englands nordameri-

kanska ställningsinnehav. Vilhelm III: s trotillträde innebar att en ny tid bröt in: protestanten 

från Holland ville, som sagt, se de engelska vapnen riktade mot Frankrike. 

 

Om George I heter det: ”Visserligen åstadkom den obetydlige och personligen frånstötande 

monarken endast ett stigande av jakobiternas aktier...”
135

. Hans okunskap om engelska inri-

kesförhållanden var avgörande för den parlamentariska utvecklingen, emedan den innebar att 

hans ”whigministä[r ] fick fria händer”
136

. Ministären svarade inför parlamentet, varför detta 

vann i politisk styrka. Vidare ska antagandet av sjuåriga mandatperioder ha inverkat stadgan-

de på dess politiska färdkurs – tror jag att artikelförfattaren menar. 

 

Den minskade statsskulden och näringslivets uppsving på 1720- och 30-talen, sätts av Svensk 

uppslagsbok i oförmedlat samband med Robert Walpole. Denna utveckling var ett ”direkt 

resultat av hans fredsvänliga system och konsekventa gynnande av handel och industri”
137

, 

och vidare: ”den utomordentliga materiella utvecklingen under dessa år utgör grundvalen för 

[Storbritanniens] stora framgångar i 1700-talets senare krigiska förvecklingar”
138

.                

 

Genom slaget vid Culloden år 1746 avvärjs det skotska hotet slutgiltigt i norr. Vidare innebar 

segern att skotska klanordningen bryts, vilket enligt artikelförfattaren var till gagn för Skott-

lands näringsliv. Under kriget med Frankrike väcker William Pitt d. ä., med ”en stark och 

genialisk personlighet”
139

, entusiasm, och åstadkommer nationell samling, men den yttersta 

förklaringen till den brittiska segern finner vi annorstädes: 
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[Storbritannien] hade härvid redan genom sitt läge och sin utpräglat kommersiella inriktning ett avgjort 

övertag; det kunde i olikhet med Frankrike och dess naturliga bundsförvant Spanien, vilka icke förmådde 

lösgöra sig från den europeiska kontinentens till stor del dynastiska stridsspörsmål, koncentrera sig på sin 

huvuduppgift, att finna utlopp för örikets utvidgningsbehov bland Nya världens rika möjligheter.
140   

 

Om Parisfreden säger man fortsättningsvis ”[H]ur mycket den i själva verket har betytt för 

den anglosaxiska rasens världsomspännande roll, har först eftervärlden kunnat uppskatta”
141

.    

 

Den industriella revolutionen omskrivs som ”en av det mänskliga kulturlivets märkligaste 

epoker”
142

. De gigantiska marknader som det brittiska kolonierna erbjöd, i förening med en 

närmast gränslös pengatillgång, produktivitetshöjande uppfinningar och tillgänglig arbets-

kraft, möjliggjorde denna omvälvning. Bakom dessa omständigheter låg, bland annat, en stor 

näringsfrihet, ett framgångsrikt agrart näringsskifte (”lantbruksförhållanden”), ett välutvecklat 

bank- och transportväsen och en stadig befolkningsökning (vilken tillskrivs ett mer storska-

ligt, högavkastande jordbruk). Enligt Svensk uppslagsbok tycks alltså den industriella och den 

agrara utvecklingen ha ingripit i och förstärkt varandra, och därigenom åstadkommit denna 

anmärkningsvärda omvälvning.  

 

För revolutionskrigen gällde att 1793 års koalition med Österrike, Preussen och Spanien, 

stärkte Englands sjömakt ytterligare. I de avgörande sjö- och landdrabbningarna med Frankri-

ke avgår England och koalitionsländerna med segern. Fredsuppgörelsen år 1815 innebär att 

Storbritanniens världsmaktsstatus är oomstridd; man är nu starkare än någonsin.              

 

Förklaringsansats: Narrativt förklarande:  

När man om Parisfreden år 1763, skriver att: ”[H]ur mycket den i själva verket har betytt för 

den anglosaxiska rasens världsomspännande roll, har först eftervärlden kunnat uppskatta”, 

antyder man en underliggande problemställning, ett explanandum, nämligen Storbritanniens 

framträdande som världsmakt.   

 

I Focus 1: a upplagan (1958) beskrivs Tudortiden som ett avgörande skede, nu börjar ”Eng-

land vinna stormaktsställning”
143

. En slagkraftigare flotta utvecklas, liksom vävnadsindustrin 
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blir allt mer inkomstbringande. Under Cromwell, och krigen mot Holland, sker en ytterligare 

konsolidering av Englands stormaktsställning. Freden vid Utrecht femtio år senare, verkar i 

samma riktning. Tack vare 1700-talets industriella revolution, liksom segern mot Napoleons 

Frankrike, blir Storbritannien världsdominerande. 

 

Förklaringsansats: Narrativt förklarande: 

”England börjar vinna stormaktsställning” heter det i artikeln. Satsen bildar explanandum 

eftersom som det förklaras; bland annat i termer av Englands ”växande sjömakt”
144

.  Därefter 

framhålls faktorer som ytterligare stärker denna ställning.   

     

Bonniers Lexikon 1:a upplagan (1966):  

Romarna bidrog till en begynnande stadsbildning, men som så småningom, i viss mån, av-

vecklades. Mycket av det antika arvet bevarades sedan romarna dragit sig tillbaka. Denna 

omständighet, menar Bonniers lexikon, bör sättas i samband med kristendomens återinförande 

från Irland på 200-talet. De normandiska kungarna avkrävde samtliga länsherrar en trohetsed, 

konstaterar man och vilket gynnade framväxten av en stark kungamakt.  När den germanska  

Johan I:s förlust av franska besittningar gynnar den engelska centalmakten; den behöver inte 

uttänja sin försvarsresurser. Vidare var Magna Charta ”grundläggande för den engelska för-

fattningsutvecklingen”
145

.  Skildringen av Oxfordprovisionerna är en ordagrann återgivning 

av Bonniers konversationslexikons resonemang (1948): avsnittet föreligger helt obearbetat i 

Bonniers lexikon.   

 

Elisabet I lägger stor vikt vid att utveckla den engelska handeln och sjöfarten.  Armadans un-

dergång, under hennes regeringsperiod, bereder England ett nytt manöverutrymme.   Man kan 

förhärja Spaniens kuster, kapa dess atlantburna silverfrakter och grunda kolonier. Under Oli-

ver Cromwells aktiva ledning ”gynnas”
146

 utvecklandet av Englands sjöstridsförmåga, inom 

ramen för en merkantilistisk satsning på havsöverbryggande handel.  

  

1700-talet kom att innebära en rad konflikter med Frankrike. Man skriver att ”engelsmännen 

under befäl av Marlborough vann stora framgångar i kriget på kontinenten”
147

. Freden i 

Utrecht framhålls som ett tydligt avstamp i den brittiska maktutvecklingen. ”Från denna tid 
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börjar [Storbritannien] anses som världens främsta sjömakt”
148

, konstaterar man (som i tidiga-

re upplaga) .  Och under sjuårskriget fortsätter framgångarna: ”Under ledning av William Pitt 

d.ä. [...] kämpade [Storbritannien] med stor framgång för att få ledningen över världshandeln 

och kontrollen över kolonierna i Europa, Amerika, Indien och på haven. [Storbritannien] ut-

vecklades under Pitts eminenta ledarskap till ett mäktigt världsvälde”
149

.    

 

Industrialiseringen ägnas en fristående skildring, och sätts inte i samband med den omgivande 

samhällsutvecklingen på 1700-talet. För industrialiseringen var landets stenkolstillgång avgö-

rande, konstarar Bonniers uppslagsbok. Den agrara stordriften var även den till stor nytta för 

landet, hävdar man, och tycks härvid släktställa de två fenomenen. Kanalsystemet befrämjade 

godsbefordran och det unga bankväsendet svarade för marknadens kreditförsörjning. Till des-

sa framverkande omständigheter läggs också en kraftig folkökning.  

 

När kriget med det revolutionära Frankrike utbryter, är Storbritanniens flotta återigen utslags-

givande. Landets sjömakt kan inte brytas och Napoleons kontinentalsystem fallerar.                

 

Förklaringsansats: Narrativt förklarande:  

För min bestämning av förklaringsansats hänvisar jag till det ovan givna citatet, i vilket Stor-

britanniens deltagande i sjuårskriget beskrivs. Man beskriver vad Storbritannien erhåller; man 

lyckas (”slåss med framgång för att få”) ”ledningen över världshandeln och kontrollen över 

kolonierna i Europa, Amerika, Indien och på haven”. Den beskrivna maktställningen antar 

formen av explanandum när den i den vidtagande meningen sätts i samband med, eller till och 

med tillskrivs William Pitt d.ä.: ”[Storbritannien] utvecklades under Pitts eminenta ledarskap 

till ett mäktigt världsvälde”. 

 

I Focus (den fjärde upplagan (1976)) diskuterar man aldrig ett förfall av den romerska närva-

rons mest påfallande resultat, d.v.s. i form av farleder, städer m.m., vilket sker i många andra 

uppslagsverk. Men eftersom man aldrig påtalar vikten av det romerska inflytandet, kanske en 

sådan avveckling underförstås. (Man skriver i en översiktstablå som artikeln inrymmer att 

”angler och sachsare gör slut på romarnas välde...”.) Hade så gjorts hade man som enda arti-

kel förlagt grundstenen i imperiebygget, till denna epok. Den första explanansen i detta avse-
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ende åstadkommer man i sin diskussion av senmedeltiden. Man hävdar följande om det eng-

elska nederlaget i hundraårskriget: ”Ur ett historiskt perspektiv måste denna förlust snarast 

betraktas som en fördel, då den innebar att England förvandlades till en enhetlig national-

stat”
150

.  I denna riktning verkar även rosornas krig, som kraftigt försvagar högadeln, vilket 

skapar rum för tudorättens utvidgning av kungamakten. Tudorerna kom att ”skapa en stark 

centraliserad kungamakt”
151

, vilket i en särskild översiktstablå med utbrutna hållpunkter, jäm-

ställs med etablerandet av ”nationalstat”
152

, vilket, som vi har sett ovan, betraktas som grun-

den för den historiska maktutvecklingen. Särskilt framgångsrik i denna maktutvidgning är 

Henrik III, som blanda annat ”blir erkänd som den engelska kyrkans överhuvud”
153

. Under 

Elisabet I: s regering stegras målsättningarna i fråga om handel och sjöfart, och så småningom 

besegras armadan ”och därmed var England Europas ledande sjömakt”
154

. Men den saliggö-

rande segern förklaras inte, varken i form av teknisk, eller taktisk överlägsenhet.  Dock kon-

staterar man senare att ”Flottan skaffade landet närmast handelsmonopol, inte minst på Öst-

asien...”
155

. Vad som särskilt stärkte det engelska fotfästet i Nordamerika, var den politiska 

oro som präglade moderlandet på 1600-talet och som provocerade fram betydande utvandring 

av både puritaner och rojalister. I övrigt diskuteras 1700-telet med för engelsmännen lyckliga 

krigsutgångar, men för själva krigen redogör man inte.                 

 

Förklaringsansats: Narrativt berättande: 

I den översiktstablå som artikeln innehåller konstareas man för 1700-talet att Storbritannien 

nu blir en ”världsmakt”. Men den händelseutveckling man beskriver sätts aldrig i uttalat sam-

band med en sådan status. Artikeln innehåller således inget formulerat explanandum. Emedan 

världsmaktsställningen endast indirekt förklaras (om än mycket bristfälligt), så föreligger ing-

en påtaglig förklaringsansats.  Man beskriver hur England och Storbritannien tillväxer ytmäs-

sigt, vilket främst sker genom krig och erövring, men den militära förmågan, exempelvis, 

återförs inte på möjliggörande omständigheter.    

 

I Bra Böckers Lexikons första upplaga (1981):  

Henrik III besegras av Simon av Montfort och erkänner ”the commons” rätt till representation 

vid landsdagarna, en eftergift som enligt artikeln lägger ”grunden till det engelska parlamen-
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tet”
156

.  Ett blomstrande näringsliv uppstår under senmedeltiden, inte minst till följd av den 

tilltagande fåraveln. Under Elisabet I upplever ”den engelska sjöfarten [...] sitt genombrott” 

157
. Epoken präglas också av livlig handel och industri. I och med armadans besegrande”vann 

[England] herraväldet över haven”
158

, konstaterar artikelförfattaren. Oliver Cromwell ”gynna-

de den engelska handeln”
159

, men satsningen försatte landet i krig med Nederländerna. I slaget 

vid Scheveningen, år 1655, besegrades emellertid fiendens flotta. Tack vare segern ”vann 

[England] herraväldet till sjöss”
160

, meddelar artikeln. Ytterligare två krig med Nederländerna 

utkämpas där England avgår med viktorian, vilket stärker landets ställning som Europas 

främsta sjömakt. För 1700-talet konstaterar man att Walpoles ekonomiskt betingade fredssträ-

van var mycket framgångsrik. Den ledde bland annat till en fördelaktig ”utveckling av handel 

och industri, vilket lade grunden till [Englands] ställning som Europas och världens ledande 

sjömakt”
161

. Parisfreden år 1763 nämns naturligtvis, liksom de landområden som fördraget 

tilldelar Storbritannien. Man konstaterar att ”grunden till det brittiska imperiet” etableras un-

der 1700-talet.    

 

Förklaringsansats: Narrativt förklarande: 

I den diskussion man ägnar Walpoles ”fredspolitik” anger man artikelns explanandum, om än 

i form av konstaterande. Walpoles freds och -handelsfrämjande anstalter bidrog, hävdas det,  

till en avgörande ”utveckling av handel och industri, vilket lade grunden till [Englands] ställ-

ning som Europas och världens ledande sjömakt”   

 

I Slå upp (1984) tillhandahålls en mycket kort redogörelse, där inga försök görs att förklara 

1800-talets brittiska maktställning. En rad kända tilldragelser meddelas, men de insätts aldrig 

i ett förklarande sammanhang.  

 

Förklaringssansats: Narrativt berättande 

 

I Stora Focus 1:a upplaga är bildtexterna någorlunda utförliga. De verkar förtydligande och 

ifyllande i förhållande till huvudtexten, varför de förtjänar ett särskilt beaktande. Man bryter 
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härvid ut större frågekomplex ur den löpande sakframställningen och ger dem en presenta-

tionsmässig särställning: ”Utmärkande för Storbritanniens historia är tidiga ansatser till de-

mokrati, tidig industrialism, kolonialism och beroende av herraväldet till sjöss, både för hem-

landets säkerhet och för skyddet av det stora imperiet”
162

, samt ”Redan på  1600-talet grunda-

des det stora brittiska imperiet, även om den snabba utvecklingen kom under 1700- och 1800-

talen”
163

.        

 

I huvudtexten meddelas Englands och Storbritanniens historia, i huvudsak kronologiskt. Man 

konstaterar att romarna anlade städer, Londinum – till exempel. Och under normandernas 

styre ägde viktiga samhällsförändringar rum. En feodal länsindelning infördes och Magna 

Charta upplät ett större utrymme åt adligt självbestämmande. År 1205, vidare, avhölls ”Eng-

lands första parlament”.  För senmedeltiden hävdar man att 1300-talets pestepidemi så små-

ningom frambar – som en viktig social följdverkan – etablerandet av en stark arrendatorklass. 

Den arbetskraftsbrist som epidemin orsakade, ”ledde till”
164

 en betydande agrar näringsom-

läggning, från spannmålsodling till en mycket lukrativ fåravel.      

 

”Under Tudortiden [...] utvecklades England till en europeisk stormakt. Dess välde till sjöss 

grundlades, och ett omfattande handelsimperium började byggas upp”
165

. Och en viktig avsats 

vid detta uppåtsträvande tillhandahölls, menar Stora Focus, i slutet av det sextonde århundra-

det:  ”En numerärt underlägsen men bättre ledd och utrustad  brittisk flottstyrka besegrade 

1588 i Engelska kanalen den spanska ’oövervinneliga’ armadan. Därmed var England, vid 

sidan av Nederländerna, Europas ledande sjömakt”
166

. Nu bildades det Ostindiska kompaniet, 

koloniseringen av Nordamerika inleddes, liksom man erhöll ett handelsmonopol i Ostasien.  

”Herraväldet till sjöss befästes genom navigationsakten 1651 och ett framgångsrikt krig 1652-

54 mot huvudkonkurrenten Nederländerna”
167

.  

 

”Utrikespolitiskt strävade Storbritannien efter att motverka den franska dominansen i Europa. 

Under spanska tronföljdskriget befäste landet sin ställning till sjöss och fick viktiga intressen i 

Latinamerika”
168

, konstaterar artikelförfattaren  (Asiento-fördraget (min anm.))    
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Under underrubriken ”Industriell revolution och utrikespolitisk expansion”
169

 avhandlas de 

sista,  avgörande stegen i den brittiska maktetableringen. Man diskuterar George I varvid man 

tillhandahåller att ”under hans tid utvecklades parlamentarismen”
170

:  Kabinettet utövar den 

verkställande makten, men är ansvarigt inför parlamentet. ”Efter seklets mitt präglades landet 

alltmer av den industriella omvandlingen”
171

. Tekniska uppfinningar i förening med god pen-

ningtillgång och nya marknader ”säkerställde en snabb kapitalistisk expansion”
172

.    

 

Sjuårskriget omnämns och man beskriver de brittiska landvinsterna i den efterföljande Paris-

freden. 

 

Förklaringsansats: Narrativt berättande:  

I bildtexten omtalas Storbritannien som ett imperium, men detta förhållande omtalas inte som 

ett explanandum: det är inte formulerat som en fråga, och vidare föregås eller åtföljs konstate-

randet inte heller av förklarande utsagor. Och det förklaringsresonemanget som artikeln fak-

tiskt inrymmer, som bedrivs i den löpande texten, bedrivs inte i förhållande till Storbritanni-

ens världsmaktsstatus på 1800-talet (eller avgörande etableringsskeden såsom exempelvis 

sjuårskriget).     

 

I Nationalencyklopedin (1991, 1995) beskrivs vad den romerska erövringen innebär för den 

brittiska huvudön. Men vad den åstadkom, i form av agrara och handelsmässiga omläggning-

ar, utplånades i hög grad sedan romarrikets brittiska utposter hade indragits. Normandernas 

erövring innebar att de ”socioekonomiska och institutionella strukturerna antog ett konti-

nentalt utseende”
173

, heter det i artikeln. På 1200-talet ”sökte kungen basera beslut om ex-

traskatter på en bredare bas, på parlamentet”,  konstaterar artikelförfattaren, och avser härmed 

Oxfordprovisionerna, antar jag. 

 

Vad gäller Tudorernas styrelseperiod får vi veta att en kraftig befolkningsökning nu äger rum, 

samtidigt som en viktig näringsförskjutning, från spannmålsodling till fåravel, föriggår på den 

engelska landsbygden. För Elisabet I:s regering beskrivs tilldragelser som av skribenten, tyd-
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ligtvis, insätts i en engelsk maktutveckling; besegrandet av den spanska armadan, grundandet 

av East India Company. Omständigheter som försvagade den dåvarande kungamakten, såsom 

en ansträngd statskassa, gjorde att parlamentet vann i inflytande.  

 

I Petition of Right formulerades villkor för parlamentets bevillning, som inskränkte kungens 

makt och ökade allmänhetens rättsäkerhet. Vad gäller Oliver Cromwells styre så konstaterar 

NE att navigationsaktens innebar ett kraftfullt hävdande av engelska handelsintressen, och att 

den framför allt riktades mot Holland.  ”I ’Bill of Rights’ fastlades grunderna för en konstitu-

tionell monarki genom att parlamentet fick stort inflytande över armé och skatter...”
174

. heter 

det för slutet av 1600-talet.  De kostsamma krigen under Vilhelm III innebär att statslån måste 

upptas, vilket leder till grundandet av Bank of England. I artikeln för Storbritanniens historia, 

beskrivs hur krigen mot Frankrike fortsätter. De förs med stor framgång, även under drottning 

Annas regering, och förskaffar England viktiga markområden. Vad gäller följande årtionden 

framhåller även NE Walpole som ytterligt viktig för Storbritanniens ekonomiska utveckling.   

 

Därefter bryts artikelns tidsordnade narration; skildringen av Storbritanniens ekonomiska till-

växt undanförs från densamma, och vidställs under egen rubrik: ”Den ekonomisk expansio-

nen”
175

.  Enclosure-rörelsen, som inleddes på 1400-talet, förstärks under 1700-talet när par-

lamentet uppfångar och genomdriver reformens fullbordan. Rörelsen åstadkommer enligt NE, 

att en stor, på fåravel baserad, kapitalägande samhällsklass bildas. Tack vare mekaniska upp-

finningar ökar varuframställningen – för vilken enorma avsättningsmöjligheter föreligger, i 

både England och i kolonierna: ”Den ekonomiska expansionen hängde samman med den ko-

loniala”
176

, konstaterar man, vilket leder NE fram till följande underrubrik ”Den koloniala 

expansionen under Pitt d.ä.”
177

 Kriget med Frankrike var ett krig ”om stödjepunkter och 

marknader”
178

. Inledningsvis upplever britterna vissa motgångar, men efter William Pitts till-

skyndan vänds dessa i spektakulär framgång. Artikelförfattaren skriver ”Pitts kraftfulla insats 

gav nu britterna segern. Canada och allt land öster om Mississippi blev brittiska. Pitt gav ock-

så det brittiska East India Companys trupper verksamt stöd i den samtidigt pågående kampen 
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med fransmännen i Indien. Clives segrar blev början till det brittiska väldet där. Det ’första 

brittiska imperiet’ var grundlagt”
179

.   

 

Genom India Act år 1784 ställs Indien under kronans förvaltning, och undandras därmed, i 

hög grad, det Ostindiska kompaniets inflytande.  Vad gäller Napoleonkrigen konstaterar man 

att ”Nelsons seger vid Trafalgar undanröjde hotet om invasion”
180

. Wienkongressen år 1815 

fastställer Englands koloniala landinnehav.  

 

Industrialismens genombrott och dess bakgrund ägnas en isolerad (fristående) redogörelse, 

under egen rubrik. Transportnätverk, brittiskt sjöherravälde och ny maskinteknik ökar varu-

produktionen och utvidgar marknaden för dessa varor. Industrialiseringen bidrar till att landet 

kan underhålla en större befolkning, vilken också  tillväxer i hög takt.              

 

Förklaringsansats: Narrativt förklarande: 

Artikelförfattaren omtalar sjuårskrigets utgång och konstaterar att ”Det ’första brittiska impe-

riet grundlagt’”. Krigsutgången har i en tidigare mening satts i intimt samband med William 

Pitts d. ä. s regeringsinträde: ”Pitts kraftfulla insats gav nu britterna segern”, heter det. Man 

anför således en förklaring till Englands seger. I anknytande ordalag omnämner man den åt-

följande Parisfreden, och den makt- och landanskaffning som denna förlänade britterna.   

 

Bra Böckers Lexikon 2000 (1998): 

Romarnas inflytande omnämns, men man låter förstå att stora delar av detta arv successivt 

bortföll, i synnerhet stadsbildningen.  Normandernas erövring innebar att ”socioekonomiska 

och institutionella strukturer i England”
181

, började likna kontinentens. Borgerskapets tillväxt 

under 1200-talet slår även igenom politiskt. Kungen måste rådfråga också denna grupp, som 

nu bereds plats i lagförsamlingen. Artikelförfattaren konstaterar att det innebär ett etablerande 

av det engelska parlamentet. Det följande århundradet präglas av digerdöden, som fick bety-

delse för England ”in i modern tid”
182

.  Rika jordägare övergav jordbruket till förmån för en 

storskalig fåravel, vilket gav upphov till en textilindustri med omfattande varuavsättning på 

kontinenten.  
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Oliver Cromwells navigationsakt får avsedd verkan, enligt BBL; härefter stärks nämligen 

Englands koloniala ställningar.  En underrubrik lite längre fram i artikeln lyder ”Storbritanni-

en blir en världsmakt”
183

. Under denna konstaterar man att ”Under 1700-talet förvandlades 

Storbritannien till en av världens mäktigaste stater: dels skapades grunden för ett världsom-

spännande kolonialvälde, dels inträdde Storbritannien som första land i den industriella revo-

lutionen”
184

.  I krigen mot Frankrike kunde England inrikta sig på haven och kolonierna. Och 

dess koloniala landinnehav blev viktig för krigsutgången, menar man.  Därefter diskuteras den 

teknologiska och samhälleliga omvälvningen.  Världshandeln försåg de engelska köpmännen 

med både pengar och marknader, men också den egna, inre marknaden var ovanligt stor. Och 

dessutom, hävdar man, så gällde för England att ”[d]et politiska systemet gynnade”
185

 denna 

samhällsgrupp. Dessa omständigheter, tillsammans med mekaniska uppfinningar och riklig 

koltillgång, i förening med det arbetskraftunderlag  som folkökningen och den andra skiftesre-

formen erbjöd, förklarar, enligt BBL, den industriella revolutionen.        

 

Förklaringsansats: Narrativt förklarande: 

Man anger i vilket avseende Storbritannien blir en världsmakt: ”dels skapades grunden för ett 

världsomspännande kolonialvälde, dels inträdde Storbritannien som första land i den industri-

ella revolutionen”. Man hävdar att de koloniala ställningarna var avgörande för segern över 

Frankrike på 1700-talet, liksom det faktum att man kunde inrikta krigsinsatsen på haven och 

kolonierna. Men detta resonemang utvecklas inte: flera förklaringsled utelämnas. Man anger 

inte på vilket sätt dessa förhållanden inverkade underlättande. Då blir frågan; är ofullständig-

heterna ett utslag av bristande förklaringsförmåga, eller av låga förklaringsanspråk.  

 

Det faktum att man anger och framhåller orsaker i förhållande till Storbritanniens maktetable-

ring på 1700-talet, gör att artikeln måste betraktas som narrativt förklarande. Ordvalet tyder 

på en förklarande ambition. Att förklaringen är ofullständig är av mindre intresse; det faller 

utanför studiens analyskrets. Vidare konstaterar man att Storbritannien under 1700-talet blir 

”en av världens mäktigaste stater”, bland  annat därför att man som första stat genomgår en 

industriell revolution. Och detta sätter man i uttalat samband med ”enclosure-rörelsen”, 

koltillgång och uppfinningar. Här är det kausala resonemanget i hög grad tydligt, till skillnad 

från ovan nämnda tolkning av sjuårskriget.     
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4. EXPLANANSENS SKIFTANDE VARAKTIGHET 

 

4.1 Att tolka och nivåbestämma explanansen     

 

Kapitlet inleds med ett antal frågor som min materialtolkning ger upphov till – i fråga om 

varaktighetsformer.   

 

Vad gäller isolerade sakbeskrivningar, så finner man att en generell samstämmighet förelig-

ger. Sakurvalet däremot skiljer sig avsevärt mellan uppslagsverken, vilket inte bara samman-

hänger med en varierande artikellängd. Likaså avviker tolkningarna av dessa omständigheter 

emellanåt. Inga motstridiga sakuppgifter presenteras dock som härvidlag ställer verken mot 

varandra.  

 

En första fråga rör fördelningen av uppslagsverkens explanans mellan de tre tidsnivåerna. 

Fördelningen ger upphov till två viktiga distinktioner: särskiljandet av händelser från dessa 

händelsers temporära förutsättningar (konjunkturer), och särskiljandet av dessa tillfälliga för-

utsättningar från likaledes möjliggörande, men mer varaktiga omständigheter (strukturer). 

Talar vi således om ”händelser”, utan att diskutera de underliggande villkoren för dessa, be-

finner vi oss på Braudels tredje tidslinje. Inbegriper vi dessa möjliggörande betingelser i vår 

redogörelse, däremot, har vi flyttat ner till den andra eller första analysnivån. I praktiken, 

emellertid, är dessa gränsdragningar inte alldeles självklara. 

 

Frågan kan i viss och i något tillspetsad mån tillämpas på ”armadans undergång”. Denna till-

dragelse betraktas ofta som central för ett av den engelska stormaktens tidigaste etablerings-

led. Men var den följden av en struktur, konjunktur eller en händelse? Undergången kan för-

stås mot bakgrund av en flertusenårig oceanologisk struktur; golfströmmens östförande ver-

kan som de spanska befälen inte beaktade, och som följaktligen drev armadan mot sin under-

gång på Irlands klippor. Katastrofen kan även förstås som armadans militära besegrande. 

Kanske vill man härvid framhålla den engelska skeppsbyggarkonsten som en avgörande or-

sak. Kanske hävdar man således att det är en teknologisk konjunktur som bäst förklarar eng-

elsmännens seger. Eller bör man helt lakoniskt konstatera att krigsflottan gick under i en 

storm, att dess undergång var följden av en isolerad ”händelse” ? För att åstadkomma en ni-
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våbestämning av explanansen måste alltså de omgivande tidsperspektivet fastställas. I vilket 

förklarande tidssammanhang insätter artikelförfattaren den anförda orsaken? Detta blir avgö-

rande för min bedömning.    

 

Vad gäller frågan om artiklarnas varierande längd, hänvisar jag till min C-uppsats: 

 

”En kort artikel bör inte inrymma en alltför händelseinriktad redogörelse. Så varför ingår även 

mindre uppslagsverk i studien, kan uppsatsens frågeställning tillämpas på dessa i sin helhet? 

Jag har velat fastställa hur uppslagsverken förklarar Sveriges framväxt och tillbakagång som 

stormakt, och vilken grad av beständighet som präglar anförda faktorer; alltså vilken historie-

förståelse uppslagsverken gör sig till företrädare för. Och denna förståelse, menar jag, styrs 

inte av artikelutrymmet. Vad som betraktas som orsaker till Sveriges stormaktsvälde förbigås 

inte med hänvisning till denna omständighet. Om författaren till en kort artikel företräder en 

händelseinriktad historiesyn, tar denne fasta på händelsernas upphov d.v.s.; aktörerna, varpå 

dessa framlyfts i redogörelsen. Så sker till exempel i Focus första upplaga (1958). Gustav II 

Adolfs individuella betydelse understryks flera gånger i den förhållandevis korta texten.
186

 

För längre artiklar gäller det omvända. Ett stort antal ”händelser” kan omtalas i en längre re-

dogörelse, utan att ett händelseperspektiv anläggs. I Nationalencyklopedin framhålls både 

slaget vid Breitenfeld och tåget över Bält, såsom viktiga moment i Sveriges stormaktsetable-

ring. Men de orsaker man anger till framväxten av ett svenskt Östersjöimperium på 1600-

talet, återfinns istället på den andra och första tidsnivån.
187

 Trots att flera händelser upptas i 

NE:s artikel kan den ådagalagda historieförståelsen inte beskrivas som händelseorienterad. 

Artikelns längd får alltså narrativa konsekvenser, men den påverkar inte analysen. Den hän-

delsehistoriker som förfogar över ett begränsat textutrymme framhåller de historiska gestal-

terna, medan den längre artikelns strukturhistoriker kan ”kosta på sig” en införlivning av 

symboltyngda, mer händelselika, element.”
188

     

 

Den tredje frågan rör aktörsperspektivet. Svarar Braudels händelsenivå helt och hållet mot en 

sådan historiografisk utblick? Kan en aktörsbunden historieförståelse verkligen översättas till 

denna varaktighetsform? Nej, egentligen inte. Man kan förvisso omtala ett politiskt beslut 

såsom en händelse, men analysen faller ohjälpligen tillbaka på händelsens upphov, nämligen 
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den beslutsfattande aktören. Aktörsperspektivet inhägnas alltså inte konceptuellt av Braudels 

illustration. Därför har jag i föreliggande uppsats, till skillnad från min C-uppsats, även valt 

att anlägga konstruktionsbegreppet på uppslagsverkens explanans, ett begrepp som bättre upp-

fångar detta perspektiv. För att perspektivet ska sägas föreligga i analysmaterialet, så måste 

skribenten tillmäta individen ett avgörande inflytande. Det räcker så att säga inte med en ”in-

dividtät” redogörelse; individen måste tillskrivas egenskaper som betraktas som avgörande för 

händelseutvecklingen.      

 

4.2 Gruppering av anförda orsaker 

 

Som anförda orsaker till Storbritanniens imperieställning, räknas alltså de resonemang som 

bildar explanans i förhållande till ett mer eller minde utskrivet eplanandum – i form av nämn-

da stats historiska maktetablering. Samtliga angivna orsaker anges som delförklaringar till det 

brittiska ”undret”. I ett fall rör det sig om en funktionsförklaring, i inget fall om ändamålsför-

klaringar, i övriga fall således, om orsaksförklaringar (dock inte i en snäv vetenskaplig be-

märkelse, i form av lagpåståenden, utan i en vidare, men alltjämt vedertagen mening).       

 

Orsaker som inte tillvaratas av Braudels illustration, d.v.s., aktörsorienterade förklaringar: 

(A1) Drake, Raleigh: Sjökrigare som grundar kolonier och stärker statskassan med stöldsilver. 

(A2) Oliver Cromwell inser vikten av ett engelsk-skotskt sammangående, och ”bäddar” för 

dess genomförande, dessutom svarar han för en merkantilistisk utrikespolitik som gynnar 

England. (A3) Vilhelm III; dennes antifranska, antikatolska hållning blir vägledande för 1700-

talets engelska utrikespolitik (A4) Hertigen av Marlborough: Fältherren som leder England till 

avgörande segrar mot Frankrike, vilka möjliggör den mycket gynnsamma Utrechtfreden 1714. 

(A5) Robert Walpole: Premiärministerns freds- och handelspolitik lägger den ekonomiska 

grunden för 1700-talets maktutveckling. (A6) William Pitt d. ä.: Krigs- och premiärministern 

som med strategiskt skarpsinne leder England till seger i sjuårskriget. (A7) Clive besegrar en 

tjugofaldig indisk övermakt i slaget vid Plassey, vilket öppnar upp det skattrika Bengalen för 

engelsk kolonisation.  

 

Uppslagsverken kan till exempel tala om ”Nelsons sjösegrar vid Abukir och Trafalgar”. Detta, 

menar jag är inte ett uttryck för ett aktörsperspektiv. Om dessa segrar inte uttryckligen till-

skrivs Nelsons amiralskap, har jag att fört dessa viktiga sjösegrar till händelsenivån. Att tala 

om ”Nelson’s” eller ”Wolfe’s segrar”, uppfattar jag närmast som en språklig förtätning av 
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redogörelsen vid ett begränsat textutrymme; ett försök att så kortfattat som möjligt omnämna 

förvisso viktiga befälhavare.         

 

Den tredje varaktighetsnivån.  Av uppslagsverken anförda händelser/beslut som bidrar till 

Storbritanniens stormaktsställning: (H1) Armadan: armadans undergång väcker engelsmän-

nen självförtroende och erövrarlust, samt skapar praktiska förutsättningar för densamma.  

(H2) Navigationsakten: stärker den engelska krigsflottan. (H 3) Schveningen: Ett avgörande 

engelsk sjöseger som knäcker den holländska sjömakten. (H4) Ångkraft: en uppfinning som 

möjliggör Storbritanniens ekonomiska expansion och världsherravälde. (H5) 1793 års koali-

tion: vapenförbundet mellan England, Preussen, Spanien och Österrike, som försvagar Frank-

rikes sjöstrategiska ställning. (H6) Abukir Nelsons sjöseger som säkrar Englands tillgång till 

medelhavet. (H7) Trafalgar: Sjöslaget utanför Spanien, varigenom England fredas, emedan 

slaget oskadliggör den fransk-spanska invasionsflottan.  

 

Den andra varaktighetsnivån. Av uppslagsverken anförda konjunkturer/trender som gynnar 

framväxten av ett brittiskt världsvälde:  (K1) Förlusten av franska landområden under Johan 

I:s regering; England knyts ihop geografiskt till en administrativt sammanhållen enhet. (K2) 

Digerdöden skapar arbetskraftsbrist vilket framkallar en mycket gynnsam, agrar näringsom-

läggning. (K3) Hundraårskriget: kungen blir beroende av folkförsamlingen; ett mer demokra-

tiskt styrelseskick utbildas. (K4) Rosornas krig: Högadeln försvagas, kungamakten kan eta-

blera en centralstyrd statsbildning. (K5) Fåravel (se K2): skapar ett kapitalansamlande befolk-

ningsskikt, vilket knyter ekonomiska och militära resurser till England, liksom den påverkar 

den politiska maktfördelningen. (K6) Reformationen: Ingjuter en misstro mot världslig och 

andlig överhöghet i  engelsmännen. (K7) Armadans besegrande: En följd av förbättrad eng-

elsk skeppsbyggarkonst. (K8) England som religiös fristad: Landet bibringas internationell 

handels- och yrkeskunskap. (K9) Navigationsakten: Ett utslag av merkantilistiska, statsbeak-

tande idéströmningar. (K10) Ångkraften och andra uppfinningar: Följden av ett innovations-

främjande marknadsklimat. (K11) Den andra enclosure-rörelsen, på 1700-talet: Sammanlägg-

ning av åkermark för större jordbruksarealer (för spannmålsodling): En effektivisering av 

jordbruket som frigör arbetskraft, vilket i sin tur möjliggör en industriell expansion.  (K12) 

1793 års koalition: Ett utslag av en reaktionär, antifransk idékonjunktur. (K13) De brittiska 

sjöstyrkornas överlägsenhet ger England segern över Napoleon. (K14) Englands underblåsan-

de av den spanska motståndsrörelsen utsprider den franska krigsenergin, vilket bidrar till Na-

poleons nederlag.    
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Den första varaktighetsnivån: Av uppslagsverken anförda strukturer som gynnar/förklarar 

ett brittiskt stormaktsvälde: (S1) Den storskaliga ullnäringen utgör en flerhundraårig kommer-

siell och ekonomisk struktur. (S2) Handelsinriktning: En samhällsförankrad profitsträvan som 

avkastar kapital och verkar resursansamlande (en mental struktur). (S3) Utnyttjandet av kol- 

och järnfyndigheter. Dessa utgör motorn i den engelska industrialiseringen (en ekonomisk 

struktur). (S4) Den på kolonier vilande handeln –  de engelska kolonierna bildar ett nätverk 

för varuproduktion och varuavsättning (en marknadsstruktur). (S5) Förekomsten av kol- och 

järnfyndigheter. Fyndorternas existens, men också deras inbördes närhet (en geologisk struk-

tur). (S6) Englands öläge: Inga truppbindande landgränser; stora försvarsresurser kan avsättas 

till hävdandet av det koloniala landinnehavet (en geografisk struktur). 

 

De enskilda uppslagsverkens förklaringar:  

 

(1) 1907-18 Nordisk familjebok, 2:a uppl. (N. f.): H6, H7, K14,  A1, A2, A6  

(2) 1923-28 Bonniers konversationslexikon 1: a uppl. (N. f.): H1, K1, K13, K14, A2, A3, A4   

(3) 1929, 1933 Nordisk familjebok, 3:e uppl. (N. f.): H6, H7, A1, A4, A6  

(4) 1939 Kunskapens bok, 1:a uppl. (Ex.) : H1, K3, K4, K5, K6, K8, K10, S5, S6  

(5) 1951, 1948 Bonniers konversationslexikon 2:a uppl. (N. f.): H1, K1,K10, A2  

(6) 1948, 1953 Svensk uppslagsbok, 2: a uppl. (N. f.): K5, K12, S2, S6, A5 

(7) 1958 Focus 1: a uppl. (N. f.): H1, H2, K5, K10 

(8) 1966 Bonniers lexikon 1:a uppl. (N. f.) H1, K1, A2, A4 

(9) 1976 Focus 4:e uppl. (N. b.)    

(10) 1981 Bra böckers lexikon, 1.a uppl. (N. f.): H1, H3, A5  

(11) 1984 Slå upp (N. b.)  

(12) 1989 Stora focus, 1:a uppl. (N. b.) 

(13) 1991, 1995 Nationalencyklopedin, 1.a uppl. (N. f.): H1, K5, K11, S4, A5, A6, A7  

(14) 1998 Bra böckers lexikon 2000 (N. f.): K9, K10, K11, S1, S4, S5, S6  

 

Förklaringarnas fördelning på perspektivtyper (verk och antal förklaringar): 

 

Strukturpersp.: (4) 2; (6) 2; (13) 1; (14) 4 = 9   

Konjunkturpersp.: (1) 1; (2) 3; (4) 6; (5) 2; (6) 2; (7) 2; (8) 1; (13) 2; (14) 3 = 19 

Händelsepersp.: (1) 2; (2) 1; (3) 2; (4) 1; (5) 1; (7) 2; (8) 1; (10) 2; (13) 1 = 12   

Aktörspersp.: (1) 3; (2) 3; (3) 3; (5) 1; (6) 1; (8) 2; (10) 1; (13) 3 = 17 
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5. DEN HISTORIOGRAFISKA KONSTRUKTIONEN  

 

I bakgrundskapitlet beskrevs kortfattat den idéutveckling som svensk historieskrivning ge-

nomgick under 1900-talet. Det är mot denna historiografiska fond som jag vill diskutera upp-

slagsverkens förklaringsförsök, för att på så sätt infoga dem i rätt sammanhang, i rätt kon-

struktion.  

 

Vad gäller bestämmandet av bakomliggande konstruktioner, ska jag alltså utgå från kända, 

beskrivna historieperspektiv. Detta innebär kanske att vissa förklaringsförsök förblir obe-

stämda härvidlag, att de ”faller mellan stolarna”. Men något annat tillvägagångssätt ryms inte 

inom uppsatsformatet; det är min bedömning.   

 

Det är inte fråga om vilka konstruktioner artikelförfattaren anlitar för sitt förklarande resone-

mang, emedan dessa enbart sammanställer (men som sagt; härvid kan göra ett perspektivsty-

rande sakurval enligt sin egen eller redaktionens historieförståelse) och vidarebefordrar före-

liggande forskningsresultat. Det handlar alltså om att bestämma i vilka tänkbara akademiska 

konstruktioner det enskilda resonemanget har sitt upphov, att diskutera i vilken teori eller hi-

storieuppfattning de utvalda uppgifterna har sin bakgrund. Och i detta avseende är det fråga 

om en vid tiden rådande historiesyn, inte enskilda historiker, eller enskilda historieverk. Dess-

utom stödjer sig artikelskribenterna i hög grad på engelsk litteratur, vilket ytterligare ställer 

detta förhållande i bakgrunden. Och som sagt; det är den specifika orsaksdiskussionen som 

ska härledas idémässigt, inte artikeln i sin helhet, eftersom denna kan inrymma en rad olika 

och i bland motstridiga historieperspektiv. Men i den mån artiklar inte gör det, där de erbjuder 

en enperspektivanalys, där ska detta naturligtvis beaktas eftersom det förenklar denna ”kon-

struktionsbestämning”.         

 

5.1 Förklaringstyper 

 

Samtliga anförda orsaker framställs som delförklaringar till Storbritanniens maktetablering. 

Jag har påträffat två typer av delförklaringar: orsaksförklaringar och funktionsförklaringar. Av 

det sistnämnda slaget har enbart ett fall påträffats, i Kunskapens bok från 1939. Förklaringsfi-

gurer kan i viss mån, men inte lika entydigt som förklaringens sakinnehåll, vittna om den un-

derliggande konstruktionen identitet (se 5.3.2). Att orsaksförklaringen dominerar närmast 
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undantagslöst, sammanhänger naturligtvis med explanandum. Frågan ”Varför blev Storbri-

tannien ett världsimperium?” kräver först och främst en orsaksförklaring. Men delförklaringar 

– i form av funktionella förklaringar – hade i högre grad kunnat presenterats, liksom i mycket 

begränsad omfattning; ändamålsförklaringar.      

    

5.2 Konstruktioner 

 

Den historiografiska konstruktionen är ett idémässigt ramverk i vilket man insätter historiska 

enskildheter för att förklara desamma. Detta ramverk, vidare, kan vara mer eller mindre om-

fångsrikt, dess tillämplighet är i olika hög grad begränsat d.v.s., är i olika hög grad knutet till 

rumsliga och tidsmässiga sammanhang. Så tror jag att man kan tolka Ragnar Björk, en av de 

som har valt att granska begreppet närmare.
189

 De största konstruktionerna utgör teorierna. I 

Fråga det förflutna – En introduktion till modern historieforskning hänvisar Stellan Dahlgren 

och Anders Florén till Konrad Marc-Wogau för ett någorlunda vedertaget och etablerat teori-

begrepp. Enligt denne är en teori ”ett systematiskt helt av antaganden och satser som möjlig-

gör härledning av nya satser eller förklaringar och förutsägelser av fakta inom ett visst områ-

de”
190

.  Dessutom kan man skilja på metateorier och medelvida teorier, vilka som namnen 

antyder, skiljer sig åt vad gäller analytisk räckvidd. Metateorier är i fråga om giltighet mindre 

känsliga för de tidsmässiga och rumsliga sammanhangen.
191

 Medelvida teorier är alltså inte 

plats- och epoköverskridande på samma sätt, utan avser tydligt avgränsade tidsavsnitt, liksom 

särskilda kulturella och geografiska kontexter. Talar vi om ännu mindre konstruktioner befin-

ner vi oss på nivån för empiriska generaliseringar. Dessa är ”generella beskrivningar av empi-

riska mönster och regelbundenheter”
192

, varför det är fråga om det mer partikulära och idé-

mässigt oanknutna.  Men historikern kan urskilja ännu mindre sammanhang till stöd för sin 

förklaring. För dessa behöver han inte hänvisa till kontexter större än den enskilde individen. 

Han måste inte luta sig mot modeller eller teorier, i det att han försöker förklara ett historiskt 

skeende.   

 

Därmed inte sagt att aktörsförklaringen saknar teorianknytning. Man kan åberopa en rad bete-

endeläror i denna typ av historiografisk argumentering. Under 1900-talets senare del har en 
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sådan – teoretiskt förankrad – aktörsförståelse av samhället, vunnit akademiska insteg.
193

 Hu-

ruvida ett av historicism präglat aktörsperspektiv från 1800-talet återgick på formulerade lagar 

sprungna ur teorier, är emellertid tveksamt. ”Historicism”
194

 är det nutida namnet på en histo-

riesyn som motsatte sig teoretiska inbrytningar i en traditionell historieskrivning. Denna histo-

riografiska epok åtföljdes och överlappades av statsidealismen som tog staten till analytisk 

utgångspunkt. Men härvid var även detta perspektiv aktörsbundet, emedan man knöt analysen 

till statsmän och monarker.
195

 Skillnaden var att aktörsperspektivet innehölls i något större, i 

ett ramgivande idéverk, d. v. s.; i en konstruktion. Om denna konstruktion ska betraktas som 

en teori, är dock oklart. Den återgår på Hegels uppfattning att det är nationen och dess utveck-

ling som anger det historiska förloppet.
196

 Hur som helst: en individburen historietolkning i 

sig vittnar varken om konstruktioners närvaro eller frånvaro, och inte heller om deras storlek. 

För att göra denna bedömning måste man således beakta hur denna argumentering bedrivs, 

liksom man måste beakta uppslagsartikelns ålder, d.v.s.; insätta argumenteringen i ett bely-

sande tidssammanhang.    

 

5.3 Orsakerna och konstruktionens identitet 

 

Händelser som anförs som orsaker, men inte insätts i en förklarande kontext, kan svårligen 

anknytas till en konstruktion. De kan ingå i ett fullgott förklaringsresonemang, men man till-

handahåller inga omgivande sammanhang eller strukturer i vilka de ingriper. En händelsehi-

storisk förklaring pekar alltså, menar jag, på frånvaron av en meningsgivande och härbärge-

rande konstruktion.  

 

Nedan kommer jag att diskutera förklaringarnas idé- och teoriförankring. För flera av förklar-

ingarna gäller att de kanske bara återgår på empiriska generaliseringar; att konstruktionen är 

förhållandevis begränsad. Så kan vara fallet när jag inte uttryckligen namnger konstruktionen. 

För att slippa upprepa detta faktum i den löpande texten, påtalar jag detta faktum redan här.        

 

Vidare är det kanske lämpligt att åter påtala skillnaden mellan ett strukturellt tidsperspektiv – 

såsom Braudel diskuterar detta perspektiv – och en strukturell analys. Braudel förbehåller sitt 

strukturbegrepp för flerhundraåriga företeelser, medan ”strukturer” i en mer allmän betydelse, 
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även kan knytas till konjunkturnivån. Av den anledningen kan ett förklaringsresonemang fö-

ras till denna nivå i fråga om tidsperspektiv, men ifråga om underliggande konstruktion, sägas 

vara strukturellt. Strukturen som diskuteras är således inte tillräckligt varaktig, för att gälla för 

en ”braudelsk” struktur.    

 

5.3.1 Aktörsförklaringar 

  

Den klassiska aktörsförklaringen är som tidigare har påpekats, ändamålsförklaringen. Någon 

sådan har som sagt inte påträffats.  

 

Vad gäller aktörsförklaringar i uppslagsverk från den första sekelhälften, har dessa knappast 

sitt ursprung i någon teorimässig idébyggnad, såvida de inte återgår på en hegeliansk historie-

syn, vilket i och för sig inte kan uteslutas.
197

 I Nordisk familjeboks andra upplaga, från 1907 

och 1918, påtalas Drakes och Raleighs betydelse –  förklaringar som är svåra att sätta i sam-

band med en specifik konstruktion, eller tolkningsram, förutom just denna folk- och  individ-

präglade historieförståelse. När man i samma uppslagsverk framhåller krigs- och premiärmi-

nistern Pitt d.ä.:s avgörande roll ligger det, med tanke på bandens utgivningsår, nära till hands 

att tala om statsidealism i en eller annan form. Man skriver om honom, att ”Hans styrelse var 

nationell i ordets högsta mening”, vilket just vittnar om en positiv hegeliansk värdeladdning 

av ordet ”nationell”. Det tycks alltså inte vara ett utslag av en oförankrad, reflektionsfri ak-

törsförståelse. Man kan ju invända att Pitt framställs som ytterligt värdefull i betydligt yngre 

verk, till exempel i Nationalencyklopedin från 1990-talet. Men här är det nationella perspekti-

vet betydligt mer nedtonat, vidare är artikeln som helhet mycket mindre aktörsinriktad. Vad 

gäller framhållandet av en statsmans betydelse i allmänhet, så måste inte detta återgå på en 

statsidealistisk historieuppfattning, inte ens i äldre uppslagsverk. Leopold von Rankes (1795-

1886) realistiska historiesyn, var även den statscentrerad, men således mindre nationalistisk 

och idealistisk.
198

 Det var denna inriktning som bröderna Weibull så småningom kom att före-

träda. I yngre verk, som just Nationalencyklopedin, skulle det kunna vara modernare, utveck-

lade aktörsperspektiv som uppfångas. Bourdieu och rational-choice-teorier bidrog ju till en 

perspektivförskjutning till förmån för en mer individinriktad forskning inom det sena 1900-

talets historieskrivning. Eller så gäller inte ens det; kanske var Pitts insats så ovedersägligt 
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betydelsefull att få historiker, oavsett skoltillhörighet, kan frånkänna honom en central roll i 

ett viktigt etableringsskede. Han omtalas i nästan samtliga verk, i hälften av dem framställs 

han som närmast oumbärlig för den engelska saken vid 1700-talets mitt. I Svensk uppslagsbok 

(1954) framhålls Walpole i samma förbehållslösa ordalag. Han betraktas som ett av de vikti-

gaste skälen till Storbritanniens makttillväxt under det kritiska 1700-talet. Även i Bra böcker 

lexikon (1981) och Nationalencyklopedin (1995), påtalas hans betydelse. Den två sistnämnda 

artiklarna är alltså för unga för ett upprätthålla ett statsidealistiskt perspektiv, medan det i 

förstnämnda fall skulle kunna vara frågan om en encyklopedisk eftersläpning härvidlag. Men 

artikeln i övrigt upptar inga aktörsmässiga eller nationella omständigheter av utslagsgivande 

art. Det yngsta verket där ett statsidealistiskt perspektiv, i högre grad, präglar framställningen 

är Nordisk familjeboks tredje upplaga (1929, 1933). Drake, Marlborough och Pitt, liksom vik-

tiga sjöslag, bildar här den huvudsakliga explanansen.        

 

5.3.2 Konjunkturförklaringar 

 

Förklaringar som hävdar betydelsen av en specifik, konjunkturliknande omständighet, åter-

finns bland annat i Kunskapens bok från 1939. Härvidlag diskuterar man två fenomen i förhål-

lande till explanandum. Den första delförklaringen är intressantast. Den rör hundraårskriget 

och är den enda förklaringen – av alla som anförts i källmaterialet – som är av funktionell 

natur, som alltså inte är en enkel kausalförklaring. I artikeln hävdar man att ett mer demokra-

tiskt statsskick framväxer under den långa krigsperioden – eftersom det gynnar kungamakten. 

Reformen fyller en statsuppehållande funktion, emedan kronans finanser är hårt ansträngda av 

kriget. För att åstadkomma ett tillräckligt skatteunderlag tvingas kungen till eftergifter vad 

gäller styrelseskicket. Funktionalismen, hävdar Björk, eller åtminstone dess förklaringsfigur, 

ska ha tagits i bruk av svenska historiker så tidigt som på 1930-talet.
199

 Det är naturligtvis 

svårt att definitivt härleda resonemanget, men det är intressant att det förekommer. I Kunska-

pens bok pekar man även på rosornas krig och den efterföljande försvagningen av högadeln 

som ett viktigt etableringsled. Kriget beredde plats för en stark, vittfamnande kungamakt och 

utbildandet av en engelsk nationalstat. Det ligger naturligtvis nära till hands att tala om stats-

idealism, men i ett artikelskede som avhandlar Tudorepokens kungamakt, kan ett statsper-

spektiv svårligen undvikas. Detta anläggs av samtliga uppslagsverk, i mer eller mindre uttala-

de ordalag, när detta ämne diskuteras. Fåraveln och därmed sammanhängande vävnadspro-
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duktion beskrivs som mycket viktig, men diskuteras inte i samband med den ägoförskjutning 

av produktionsmedel som ”enclosure-rörelsen” innebar, d.v.s. jordöverföringen från odlande 

småbönder till boskapsskötande lågadel. I det man påtalar fåravelns betydelse, bedriver man 

alltså inte ett historiematerialistiskt förklaringsförsök. I Svensk uppslagsbok för man ett reso-

nemang, där man intressant nog, uttrycker en viss tveksamhet inför rörelsens betydelse, men 

framhåller en oavvislig följd av densamma som av ”grundläggande betydelse för Englands 

ekonomiska liv”, nämligen textilindustrin. Denna får även vad som måste beskrivas som stra-

tegiska följder, enligt Svensk uppslagsbok, emedan den stimulerade framväxten av en livligare 

sjöfart. I ett historiematerialistiskt färgat resonemang hävdar man alltså att nya agrara produk-

tivkrafter skulle ha förbättrat landets maritima förmåga. Kunskapens bok framhåller även en 

mental konjunktur som reformationen avsatte, emedan man hävdar att den ingöt ett självstän-

digt sinnelag i engelsmännen, varvid man understryker konjunkturens betydelse. Här ligger 

det nära till hands att anknyta till Weber, som noga framhöll reformationens materiella och 

världsförändrande följder, alltså idéernas företräde framför och betydelse för den materiella 

basen (enligt marxismen gäller det omvända förhållandet).
200

 Vad gäller resonemangets even-

tuella band till Frankrike och Annales-skolans mentalitetsbegrepp, är dessa högst osäkra. En-

ligt Birgitta Odén så bör skolans inbrytningar i svensk och engelsk historieskrivning, förläg-

gas till 1950-talet, varför denna synpunkt snarare bör förknippas med äldre historietolkningar. 

Visst förs tankarna till hegelianismen och dess föreställningar om särskilda folkegenskaper, 

men dessa förstås ju som mer ursprungliga; de utvecklas knappast till följd av en religiös re-

form. Sedan omtalas ytterligare en konjunkturliknande omständighet i samma verk, vilken 

avser 16- och 1700-talen. England tilldrar sig nu omfattande teknik- och yrkeskunskap, eme-

dan landet tjänar som en fristad undan religiös förföljelse. Viktiga produktivkrafter överflyttas 

alltså från kontinenten, och sätts i engelsmännens händer. Vid tolkningar av iögonfallande 

nationella kraftutvecklingar, skulle omständigheten tillmätas stor betydelse av marxismen, 

vilket också sker i Kunskapens bok. Produktivkrafterna styr samhällets materiella betingelser, 

på vilka dess allmäntillstånd och slagkraft grundas – och på vilka även den ideologiska struk-

turen grundas.
201

  Och dessa omtalas igen när man påtalar ångkraftens betydelse för England. 

Att man diskuterar teknikutveckling och produktionsmedel när man avhandlar Storbritanniens 

historia, kan förefalla ofrånkomligt. Men så är inte fallet; i flera av uppslagsböckerna återfinns 

inte de resonemang som man verkligen påträffar i Kunskapens bok. Varken detta faktum, eller 

det faktum att dessa omständigheter diskuteras i artikeln, betyder att den i detta avseende vilar 
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på marxistisk grund, men det är värt att notera att dessa omständigheter bereds ett oproportio-

nell stort utrymme, särskilt om man jämför med i tiden omgivande verk. Och om man istället 

tar fasta på de idémässiga förutsättningarna, åtminstone vad gäller diskussionen om teknik- 

och kunskapstillförsel, och alltså börjar i strukturens överbyggnad, kan förklaringen tolkas 

som ett utslag av en webersk samhällsförståelse, där, som vi har konstaterat, det är idémässiga 

omvälvningar som föregår och framkallar materiella förändringar. Problemet är att artikelför-

fattaren är lite otydlig härvidlag; det är osäkert om han ser mer än en praktisk omständighet i 

dessa förutsättningar.  I Stora Focus från 1989 återkommer en diskussion där produktivkrafter 

omtalas. När man förklarar den stora armadans nederlag, hänvisar man bland annat till en 

överlägsen engelsk skeppsbyggarkonst. Som första uppslagsverk sätter man alltså Englands 

berömda sjöseger i samband med en materiell omständighet, en produktivkraft   

 

I det man diskuterar den omvälvning som ”enclosurerörelsen” gav upphov till,  beskriver Na-

tionalencyklopedin det viktigaste av historiematerialistiska samband.  Förändringarna i den 

ideologiska överbyggnaden, bland annat i form av ett mer demokratiskt styrelseskick, har sin 

upprinnelse just i denna agrara ägoförskjutning (alltså i den materiella basen), visar det sig. 

Lågadeln och borgerskapet blir en penningstark maktfaktor som framtvingar en liberalare 

samhällsordning. Denna förskjutning tillskrivs alltså en avgörande betydelse för den storbrit-

tiska utvecklingen. BBL 2000:s artikel innehåller ett utskrivet resonemang där både strukturel-

la och konjunkturella omständigheter tillvaratas. I många fall gäller för läsaren av uppslagsar-

tiklar att själv sammanfoga delförklaringar till ett kausalt helt. Här friläggs ett tydligt resone-

manget, frilagt från tidsordnande och inbrytande avsnitt. Sjömakten och folkökningen i Eng-

land, hävdar man, utökade den befintliga varumarknaden dramatiskt. Detta i förening med 

uppfinningar, koltillgång och skiftesreformer förstärkte i sin tur den demografiska utveckling-

en och därmed industrins avsättningsmöjligheter. Det BBL 2000 beskriver, i det man förklarar 

1700-talets ekonomiska expansion, är såleds ett självförstärkande kretslopp. I Nationalencyk-

lopedin omfattar diskussionen även den politiska överbyggnaden, varför resonemanget, i hög-

re grad, låter sig infogas i ett marxistiskt förklaringsschema. Men visst återför även BBL 2000 

den storbrittiska utvecklingen på materiella villkor, det är uppenbart.         

 

5.3.3 Strukturförklaringar 

 

I Kunskapens bok diskuteras två strukturella villkor med avseende på explanandum. Till att 

börja med så understryks den engelska ösituationens betydelse, för den framtida utvecklingen. 
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Det skulle kunna vara ett uttryck för ett klassiskt Annales-perspektiv, att beakta och framhålla 

ett trögrörligt geografiskt förhållande. Annales-skolans födelse brukar förläggas till 1920-

talet, och enligt Birgitta Odén ska skolan ha utövat ett visst inflytande på svensk historie-

forskning via den tyske geografen Friedrich Ratzel.
202

 Men som jag konstaterade i min C-

uppsats, så anförs ytbildningar i historiografiska förklaringssammanhang redan 1918, när man 

i Nordisk familjeboks andra upplaga påtalar Östersjöns betydelse för en svensk stormaktsut-

veckling. Det geostrategiska perspektiv som anläggs i Kunskapens bok skulle alltså kunna vila 

på en konstruktion tillhörig Annales-skolan, men perspektivet uppstod inte i och med skolans 

etablering. I samma artikel påtalas vikten av kol- och järnfyndigheter, och härvid är det fynd-

orternas inbördes närhet som framhålls. I BBL konstaterar man i minst sagt lakoniska ordalag, 

att England ”råkade ha gott om kol”
203

, vari man betonar tillgångens natur- och ödesgivna 

karaktär. Men emedan man sätter kolförekomsten i relation till ångkraftens utnyttjande, disku-

tera man även en ekonomisk struktur. Liksom i Kunskapens bok anförs fyndigheterna i sig, 

men även deras ibruktagande och detta ibruktagandes följder. Vad gäller artikeln i Kunska-

pens bok skulle man, om man är ”braudelskt” sinnad, kunna tala om en geologisk struktur, 

medan man i BBL:s fall även tycks diskutera en mänskligt betingad sådan. I vad som liknar 

beskrivandet av något opersonligt och strukturmässigt, talar Svensk uppslagsbok om den 

”kommersiella inriktning” som behärskade England, och som delvis förlänade landet segern i 

1700-talets kolonialkrig.  Och att landet härvid sökte ”finna utlopp för örikets utvidgningsbe-

hov bland Nya världens rika möjligheter.” Resonemanget skulle möjligen kunna härledas till 

Weber, men ”kommersiell inriktning” är lite vagt härvidlag. Denna anknytning hade lättare 

åstadkommits om artikelskribenten hade påtalat ”inriktningens” idémässiga grund, men så 

sker inte. De mentalitetshistoria som man kom att ägna sig åt inom ramen för Annales-skolans 

forskning, började uppträda först på 1950-talet. Måhända är det inte heller en mental struktur 

man beskriver, så mycket som en hegeliansk nationalkaraktär. Mot detta talar naturligtvis 

artikelns ålder, liksom dess beskrivning av karaktären som ”inriktning”;  förstås denna kom-

mersiella benägenhet som tillräckligt ursprunglig – uppfyller den villkoren för en djuprotad 

folkegenskap? Den mentala strukturen är inte knuten till en nation, och dessutom är den suc-

cessivt etablerad, medan detta ”kynne” snarare har nerlagts i den avgränsade folkgruppen. 

Den mentala strukturen är oformulerad och undermedveten, den överskrider individen. Men 

detta gäller väl, i viss mån, även för nationalkaraktären med dess ursprung i en ansiktslös 

folksjäl.  Emellertid är resonemanget i Svensk uppslagsbok inte tillräckligt utförligt för att låta 
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sig artbestämmas härvidlag. Man kan dock sätta in det i ett textmässigt, narrativt samman-

hang, och konstatera att en annan  strukturell omständighet innehålls i samma förklaringsför-

sök. Man påtalar liksom i Kunskapens bok Storbritanniens öläge och dess geostrategiska för-

delar. Detta är ju i sig ett nationsövergripande perspektiv, men artikelförfattaren inordnar det 

omgående i ett statspolitiskt resonemang: ”[Storbritannien]kunde i olikhet med Frankrike och 

dess naturliga bundsförvant Spanien, vilka icke förmådde lösgöra sig från den europeiska 

kontinentens till stor del dynastiska stridsspörsmål, koncentrera sig på sin huvuduppgift ... ” 

Den huvudsakliga förklaringen till Storbritanniens imperiestatus förblir svår att knyta till en 

specifik konstruktion, men det är ovedersägligt att den upptar omständigheter som vi idag 

skulle betrakta som strukturella. I BBL 2000  antyds eller underförstås samma geografiska 

förhållande när man diskuterar Storbritanniens seger i sjuårskriget. Segern vilade i hög grad 

på den omständigheten ”att England kunde inrikta sig på haven och kolonierna”. Ingen orsak 

anges dock till denna strategiska handlingsfrihet. Av det skälet är det svårt att tolka förklar-

ingen annorlunda, än att den vilar på något självklart, något den underförstår: nämligen att 

Storbritannien skyddades av sitt öläge. Här skulle det naturligtvis kunna vara frågan om ett 

”annaleskt” inflytande. I Nationalencyklopedin pekar man närmast på en ekonomiska struktur, 

när man talar 16- och 1700-talens England. Man tecknar sinnebilden av det förkapitalistiska 

samhället, i dess gränstrotsande profitsträvan, där den koloniala expansionen blir ett led i en 

allmän marknadsutvidgning. Bilden låter sig ganska motståndslöst infogas i en historiemateri-

alistisk konstruktion.                   

 

Några verk bedriver enskilda förklaringsresonemang, där både strukturer och konjunkturer 

tycks tillvaratas. BBL 2000 erbjuder en integrerande förklaring, som innehåller både konjunk-

turella och strukturella faktorer. Enligt denna så försåg världshandeln de engelska köpmännen 

med både pengar och marknader, men också den egna, inre marknaden var ovanligt stor. Och 

dessutom, hävdar man, så gällde för England att ”[d]et politiska systemet gynnade” köpmän-

nen som samhällsgrupp. Dessa omständigheter, tillsammans med mekaniska uppfinningar och 

riklig koltillgång, i förening med det arbetskraftunderlag  som folkökningen och den andra 

skiftesreformen erbjöd, förklarar, enligt BBL, den ”industriella expansionen”.  I Svensk upp-

slagsbok hävdar man visserligen att Storbritanniens geografiska läge understödde dess 

”kommersiella inriktning”. Mitt under uppslukande storeuropeiska konflikter, kunde man 

fortsätta att utbygga och befästa imperiets materiella grundval, till skillnad från övriga krigs-

deltagare. Men här menar jag att man diskuterar två gynnsamma strukturer, varav den ena är 

mer varaktig än den andra. I Svensk uppslagsbok ligger man mycket nära en ”Braudelsk” hi-
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storieförståelse, där en kommersiell struktur tycks vila på en geografisk struktur, men det ak-

tuella bandet är utgivet 1954, fyra år innan ”La longue durée” framlades. I Nationalencyklo-

pedin, där man urskiljer en kolonial och en kommersiell utveckling (som förstärkte varandra), 

anser jag att man diskuterar två aspekter av en ekonomisk grundstruktur. Men när man sätter 

strukturen i uttalat samband med en agrar konjunktur,  som man gör i uppslagsverket, så be-

drivs förklaringsresonemanget inte bara på en, utan på två varaktighetsnivåer.  

 

6. SAMBAND OCH UTVECKLINGSLINJER 

 

6.1 Förklaringsanspråk  

 

Den enda artikeln med explanatorisk ansats är från 1939. Artiklarna som är narrativt berättan-

de är från 1976, 1984, 1989. Övriga artiklar, från den studerade perioden: 1907 till 1998, är 

narrativt förklarande. Vill man generalisera kan man alltså hävda att förklaringsanspråken 

avtar. Om man undantar Kunskapens bok, med sin ensartade ämnesförmedling, kan man ändå 

hävda att detta anspråk blir mer otydligt.     

 

Detta kan i viss mån sammanhänga med artikelutrymmet, vilket generellt sett blir mindre un-

der 1900-talet. Artikellängden tycks i viss mån styra sakinnehållet och perspektivval (se ned-

an), men den tycks även påverka skribentens narrativa ansats. I kortare artiklar utelämnar man 

det frilagda orsaksresonemanget. Man beskriver den ytmässiga expansionen, men väljer av 

utrymmesskäl, förefaller det, att förbigå de möjliggörande förutsättningarna. I vissa fall ger 

det en närmast händelsehistorisk prägel åt artiklarna. Men graden av förklaringsansats kan 

också, i viss mån, vara tidsbunden. Längre artiklar från slutet av århundradet har förvisso be-

skrivits som narrativt förklarande, men diskussionen i förhållande till det brittiska undret, 

kläs inte i de äldre artiklarnas reservationslösa och starkt kausala ordalag. 

            

6.2 Varaktighetsnivåer   

 

Går ett utvecklingsmönster att urskilja vad gäller valet av perspektivnivå?  

 

Tidsperspektivet i de äldsta uppslagsverken är påtagligt händelse- och individförankrat. Men 

redan i fjärde verket – Kunskapens bok (1939) – vidgas blickfånget, och det vidgas betydligt, 

som vi har sett. I Bonniers konversationslexikon från 1948, och den därpå baserade Bonniers 
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lexikon från 1966, återkommer den snävare perspektivramen. Men i övrigt så gäller att man 

urskiljer längre tidslinjer. I den mellanliggande Svensk uppslagsbok (1948, 1953), förhärskar 

en betydligt mer konjunkturell historieförståelse, liksom i den efterföljande Focus fjärde upp-

laga (1976).   

 

Vad gäller strukturnivån så återfinner vi redan i Kunskapens bok, förklaringar som måste fö-

ras till denna. Men faktum är att av de enda tre artiklarna som anlägger dessa långa, ”brau-

delska” tidsperspektiv, så påträffas den andra redan 1954, i Svensk uppslagsbok. Den tredje 

artikeln hittar vi i det yngsta uppslagsverket; BBL 2000. En entydig utvecklingslinje går var-

ken att skönja i fråga om konjunkturer, eller i fråga om strukturer. Ur ett tidsövergripande 

perspektiv, däremot, har en tydlig förändring inträffat. I de yngsta verken är den strukturella 

historieförståelsen påtaglig – i de äldsta verken är den obefintlig. 

 

6.3 Konstruktionernas utrymme  

  

Tillväxer konstruktionen under 1900-talet? Vilar förklaringarna på allt större, mer vittfam-

nande teorier? Nej, det är inte säkert. Hegels historielära är knappast mindre anspråksfull än 

den marxistiska. Men i verk efter 1950 så friläggs teorierna. De lyser igenom i större utsträck-

ning, emedan de tar längre resonemang i anspråk. I den mån äldre artiklar verkligen lutar sig 

mot teorier, så tillämpas de inte i förklarande syfte och bereds såtillvida ett mindre utrymme. I 

dessa artiklar är inte förklaringsansatsen mindre (än i de flesta andra artiklar), men skeendet 

förklaras i hög grad i aktörstermer, vilka är svåra att knyta till en bestämd historielära. Detta 

skulle just kunna tyda på frånvaron av underliggande teoribyggen, men också på att de tas för 

givet. Frågan för min uppsats gäller emellertid befintliga resonemang, huruvida dessa låter sig 

infogas i förklaringsscheman för specifika konstruktioner.  

 

I artiklar innan 1953 (Svensk uppslagsbok) tilläggs medeltidens agrara strukturomvandling, 

inga makroekonomiska eller politiska konsekvenser, i stort sett. Det är ett intressant förhål-

lande. I Kunskapens bok (1939) konstaterar man förvisso att ullnäringen var viktig, men den 

sätts inte i samband med digerdöd och skiftesreformer. Det materialistiska förklaringsresone-

manget infinner sig alltså efter sekelmitten, och återkommer sedan med jämna mellanrum.     

 

Att det är Annales-skolan som inflyter i artiklar som beaktar det naturgivet uråldriga, kan väl 

inte uteslutas, men som sagt; dessa beaktanden förmärks även i ett uppslagsverk från det sena 
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tiotalet.
204

 Men det är intressant att Kunskapens bok, väldigt ”annaleskt” och perspektivenligt, 

alldeles avhåller sig från aktörsbundna förklaringsresonemang. Så sker inte i Svensk upp-

slagsbok, i förhållande till vilken Kunskapens bok faktiskt tillhandahåller en följdriktig och 

idékonsekvent redogörelse. Om den verkligen går tillbaka på en specifik teori, är väl osäkert. 

”Teoriernas intåg”
205

 som utbrottet av teorianvändning i svensk historiebeskrivning brukar 

kallas, ägde rum på 60-talet, men redan tidigare beaktades geografiska och demografiska 

mönster, och därmed även den apparat varmed dessa mönster erhölls. Under sent 80-tal och 

tidigt 90-tal avtog alltså intresset för de ”stora samhällsteorierna”
206

 inom svensk historie-

skrivning, knappast överlag men delvis, får man förmoda. Den ”vanliga människan” började 

betraktas som ett viktigt studieföremål. Att detta perspektiv aldrig slår igenom i mitt analys-

material, kan dels bero på artiklarnas natur, men även på den eftersläpning som jag diskutera-

de i min C-uppsats. Redan artikelrubriken: Englands historia, är ju perspektivbestämmande. 

Den uppställer en ram för redogörelsen som är svår att kringgå, det ska inte glömmas bort i 

sammanhanget. Men, som sagt, även en viss fördröjning kan vara för handen, från det nya 

perspektivets akademiska genombrott, till dess encyklopediska beaktande.                     

 

6.4 Samband mellan de tre begreppen  

 

Sambanden som ska diskuteras nedan gäller sambandet mellan förklaringsansats och tidsper-

spektiv (förklaringsgrund 1), liksom sambandet mellan förklaringsansats och teori- och idé-

förankring (förklaringsgrund 2). Dock behöver inte sambandet mellan artiklarnas idé- och 

teoriförankring och deras tidsperspektiv närmare utredas. Tidsperspektivet är ju knutet till 

teorin; har vi inringat förklaringens idémässiga grund, får vi alltså dess tidsperspektiv ”på 

köpet”. Att de två kategorierna ändå måste skiljas åt, och båda ingå i studien, beror på följan-

de omständighet. Alla förklaringar går inte att återföra på konstruktioner, men även sådana 

förklaringar måste ju sorteras och i någon mening artbestämmas.  På dessa fungerar Braudels 

varaktighetsformer uppfångande och indelande. Men som sagt, i den mån vi tror oss ha ur-

skiljt en idégrund, har vi även urskiljt ett tidsperspektiv, perspektivet kanske till och med in-

verkade vägledande vid vår bestämning. 

 

                                                 
204

 Nordisk familjeboks andra upplaga (i fråga om Sveriges stormaktsutveckling). 
205

 Åmark 1998, 63 
206

 Åmark 1998, 68 
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Vad gäller det första sambandet: påverkar artikelns förklaringsanspråk dess tidsperspektiv, 

eller tvärtom? Vad man konstatera är att den mest ”förklarande” artikeln, samtidigt är den 

längst återblickande. I två andra artiklar antyds ölägets betydelse, men i Kunskapens bok är 

man mer explicit härvidlag. Dessutom insätter man detta och järn- och kolfyndigheterna i ett 

diakront sammanhang, som ingen annan artikel riktigt formulerar: ”Vad betyda Englands läge 

och naturförhållande?” undrar artikelskribenten i redogörelsens inledning, apropå landets frå-

geväckande maktställning. Vad gäller ett samband härvidlag är problemet naturligtvis att bara 

ett uppslagsverk tillhandahåller en explanatorisk redogörelse. Men att den artikel som tydli-

gast uttalar en förklarande avsikt samtidigt anlägger det vidaste tidsperspektivet, är kanske 

ingen tillfällighet. En förklaring kan i princip rymma en oändlig orsakskedja. Ju grundligare 

man vill gå tillväga, desto längre tillbaka i tiden tvingas man. Letar man då efter orsaker i 

form av upphov, är det långa perspektivet oundvikligt. Perspektivet kan förekomma i skild-

ringar med lägre förklaringsanspråk, men i en verkligt explanatorisk redogörelse bör det före-

komma.                            

 

Vad gäller artiklar med lägre förklaringsansats så gäller följande. I de minst explanatoriska 

artiklarna, alltså i de artiklar där inga förklaringar formuleras, lägger man sig företrädesvis på 

konjunkturnivå i sin framställning. Den allra kortaste (Slå upp) är dock avskalad intill det 

händelseuppräknande. I de narrativt förklarande artiklarna (som alltså formulerar förklaringar) 

återfinns merparten av uppslagsverkens aktörs- och händelsebundna problemtolkning.  

 

Vad gäller etablerandet av ett andra samband, det mellan förklaringsansats och konstruktion, 

så gäller nämnda underlagsproblem även här, naturligtvis. Eftersom endast en artikelskribent 

gick explanatoriskt tillväga, vore det oklokt att grunda några långtgående slutsatser på skild-

ringens karaktär. Men endast i detta verk avhåller man sig helt från aktörsmässiga förklaringar 

(av de verk som alltså formulerar förklaringar, Kunskapens bok, se ovan, under 5.3). Vad 

gäller verkets ålder, så borde ett sådant perspektiv framträda, emedan detta sker i samtliga 

verk innan 1981. Dessutom sker så i de flesta verk, varför redan själva genren talar för per-

spektivets förekomst. Man avviker alltså på ett iögonfallande sätt i två viktiga avseenden. Det-

ta kan möjligen bero på separata preferenser, hysta av artikelskribent (eller redaktion), att dels 

undvika agenter som förklaringsgrund, och att dels förfara explanatoriskt. Artikelskribenten 

skulle ju kunna företräda en aktörsfrånvänd historiesyn. Men emedan inte bara verkets ålder, 

utan även genren talar emot den första inklinationen, är det lockande att, åtminstone delvis, 

sätta den aktörsfria förklaringsgrunden i samband med artikelns höga förklaringsanspråk. Som 
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sagt: I redogörelser med lägre förklaringsansats, så förekommer aktörsperspektivet nästan 

undantagslöst.  

      

6.5 Slutsatser 

 

Uppslagsverkens historieperspektiv, sådana de framträder i form av förklaringsförsök, varie-

rar alltså, men verkens ålder tycks inte ensamt avgörande härvidlag. Vad gäller själva materi-

alserien, så föreligger ingen obruten, enkelriktad perspektivförskjutning. Vid en sekelövergri-

pande anblick däremot, så förmärks ett tydligt perspektivskifte, det är ovedersägligt. De äldsta 

verken (t. o. m. 1933) meddelar en aktörs- och händelsebunden redogörelse. De yngsta verken 

(fr. o. m. 1995) framhåller snarare betingelser, i form av konjunkturer och strukturer, i sina 

förklaringsresonemang. Men den mellanliggande perioden rymmer tvära perspektivkast, mel-

lan det naturgivet strukturella och det flyktiga och lättutplånliga.           

 

Dock ska sägas att framställningen visst är epokbetingad; den vid tiden rådande, akademiskt 

förankrade historiesynen gör sig påmind i flertalet artiklar, även om det encyklopediska mate-

rialet i viss mån släpar efter härvidlag. Men härutöver tycks förklaringsansatsen spela en viss 

roll. Det mest anspråksfulla förklaringsförsöket, liksom det mest epoksöverskridande, och 

därtill aktörsfria perspektivet, sammanfaller i en och samma artikel. Perspektivet i uppslags-

verket avviker dramatiskt från det som anläggs i omgivande verk. Det avviker i väsentlig grad 

från de flesta verk – oavsett ålder. Det överskrider en för epoken vedertagen historieuppfatt-

ning, men det tycks även trotsa sin genre. 

 

Möjligen är det så att det omvända gäller, att nämnda förklaringsanspråk följer direkt av den 

anlagda historiesynen. Kanske ligger det i själva historiesynen att förfara explanatoriskt i 

skildrandet av en världsmakts tillblivelse. I tillämpandet av de vidaste av perspektivramar, 

hamnar man ju ofrånkomligen i en diskussion om upphov och ursprung. Och denna diskus-

sion kan bara förläggas till artikelns inledning – om artikelskribenten vill gå kronologiskt och 

narrativt tillväga. Men om det är så, att det är historiesynen som bestämmer förklaringsansat-

sen, så är det frågan om ett utomordentligt tidigt exempel på ett ”annaleskt” perspektiv, sär-

skilt om man beaktar i vilken genre perspektivet anläggs. 
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Ett samband mellan förklaringsanspråk och förklaringsgrund, tycks således föreligga när det 

förra är starkt uttalat, d.v.s. när artikeln är explanatorisk, i övrigt är ett samband härvidlag 

svårt att fastställa. 

 

Vad gäller artikellängdens betydelse för uppslagsverkens redogörelser kan följande konstate-

ras. Den i särklass kortaste artikeln (Slå upp 1984) präglas av en låg förklaringsansats; den är 

närmast händelseuppräknande. Jag skrev i uppsatsens inledning att denna ansats – i sig –

skulle kunna vittna om ett underliggande historieperspektiv, att låga förklaringsanspråk skulle 

kunna sammanhänga med perspektiv där historien inte problematiseras, utan återges i mer 

eller mindre sträng tidsordning, utan avbrott för förklarande tolkningar. Men eftersom artikeln 

är skriven på 1980-talet, när denna typ av historiesyn definitivt har övergivits, så måste andra 

betingelser beaktas. Slå upp:s artikel för Sveriges historia var betydligt längre. I redogörelsen 

för Sveriges stormaktstid anlades ett strukturellt och i hög grad förklarande perspektiv. Och 

då återstår bara artikelns begränsande omfång. Av utrymmesskäl tycks man ha valt bort för-

klaringsresonemangen, till förmån för de ”stora” tilldragelserna, och de ”stora” namnen. 

Människor och händelser är ofta det vi hänger upp vår (historiska) kunskap på, emedan de 

erbjuder en tidsordnande struktur i form av hållpunkter. Möjligen är uppslagsverkets avväg-

ning en publik och kommersiell eftergift härvidlag – åt en mer vardaglig historieuppfattning. I 

extremt korta artiklar (en halv boksida för perioden 0-1815), så tycks alltså formatet styra gra-

den av förklaringsansats. I övrigt tycks vissa samband mellan förklaringsanspråk och artikel-

längd föreligga, men inte mellan förklaringsgrund och artikellängd.    

 

Ingen artikel var alltså rent deskriptiv i sin sakförmedling, vilket inte är så förvånade. Denna 

fjärde kategori, i fråga om förklaringsansats, erbjöds för att konceptuellt tilltäcka spännings-

fältet mellan det rent förklarande och det rent beskrivande. Att en artikel verkligen skulle för-

fara rent uppräknande i sin skildring av ett historiskt förlopp, är inte att förvänta sig. Det upp-

slagsverk som kom närmast härvidlag var alltså Slå upp (1984), men här var som sagt artikel-

utrymmet väldigt begränsat.   

 

6.5.1 Resultatet anknyts till C-uppsatsens resultat 

 

I viss mån ställs samma fråga i min D-uppsats som i min C-uppsats, i huvudsak är det dock ett 

nytt frågekomplex som anläggs på källmaterialet. Vad gäller bestämning av explanans till 

olika varaktighetsnivåer, så har grunden för denna indelning justerats. Detta gör att D-
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uppsatsens resultat – härvidlag – blir lite svårare att anknyta till de resultat som C-uppsatsen 

frambar. Men om man utgår från dess huvudsakliga slutsatser, vad gäller historieperspektiv, 

så kan en jämförelse anställas.   

 

 Bekräftas eller undergrävs C-uppsatsens resultat? 

 

Föreliggande resultat är mindre entydigt än C-uppsatsens. Vissa artiklar bryter det tydliga 

tidsmönster som urskiljdes i C-uppsatsen. Även i detta källmaterial fanns undantag, som 

framhållandet av geostrategiska förutsättningar på 1910-talet. Här var det dock frågan om 

avvikelser inom en redogörelse, från ett generellt artikelperspektiv, nu avviker hela artiklar 

epoktrotsande. Men som sagt; vad gäller en grundläggande perspektivförflyttning, under lop-

pet av 1900-talet, så föreligger en tydlig överensstämmelse mellan C- och D-uppsatsens resul-

tat. De skillnader som ända har lagts i dagen, bör man dock beakta:        

 

 Tillämpar samma upplagsverk, samma analysnivåer?  

 

Vad gäller enskilda uppslagsverk är studiens källunderlag inte identiskt med det för C-

uppsatsen, men flertalet verk ingår i bägge studierna. Jämförelsen avser enbart förklarings-

grund, emedan frågan om förklaringsansats inte beaktades i C-uppsatsen.   

 

I några verk föreligger intressanta skillnader. I Nordisk Familjeboks 2:a upplaga angav man 

ett geostrategiskt omständighet när man förklarade det svenska östersjöväldets framväxt (in-

nanhavets sammanbindande karaktär), i en i övrigt aktörs- och händelsestyrd artikel. I skild-

ringen av England och Storbritannien förekommer ingen motsvarande perspektivavvikelse; 

som vi har sett så omtalas inga geostrategiska omständigheter för Englands del.  I Kunskapens 

bok skildras den svenska maktutvecklingen både som strukturellt och konjunkturellt betingad, 

men ett tydligt aktörsperspektiv infogas också. Man talar om en ”personlig ärelystnad” som 

ska ha behärskat vasasönerna, och som ska ha utlöst den svenska riksutvidgningen. I sin skild-

ring av England, betonar verket det naturgivna i mycket högre grad, medan aktörer knappast 

omnämns, än mindre tillägger man dem karaktärsdrag med nationsformande genomslag.  I C-

uppsatsen fann jag att Bonniers lexikon (1:a upplagan) främst hänvisar till konjunkturer och i 

viss mån; till aktörer. Förklaringsresonemangen omfattar kulturella, ekonomiska och politiska 

faktorer. I föreliggande studie fann jag att redogörelsen inbegrep konjunkturer, men inte i 
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form av anförda orsaker eller förutsättningar. I den mån sådana angavs, var de främst aktörs-

bundna. 

 

Vad gäller Stora focus (1:a upplagan) och England, så framhölls främst konjunkturer. I för-

klaringen av Sveriges stormaktstid, så anförs även strukturella förhållanden (geografiska, po-

litiska), men även den politiska agenten tillmäts betydelse. Här tillvaratas alltså samtliga tre 

analysnivåer, istället för en enda.  För Nationalencyklopedin gäller att konjunkturer och agen-

ter framhålls i föreliggande studie, medan man i sina artiklar om Sveriges historia, nästan en-

bart påtalar strukturvillkorens betydelse (geologi, växtgeografi, administrativa, politiska och 

demografiska strukturer).       

 

Det är alltså inte frågan om dramatiska perspektivkast, men vissa förskjutningar nedåt eller 

uppåt i analysnivåer, går att förmärka. Detta kan i vissa fall bero på att ansatsen, som i någon 

grad avhänger av artikelutrymmet, varierar. I några yngre verk skiljer sig detta utrymme vä-

sentligt åt. Men det är långt ifrån säkert. I NE är artiklarna någorlunda jämlånga, men per-

spektivförskjutningen är påtaglig. Och i de av NE:s artiklar som borde vara kortare, de för 

Englands och Storbritanniens historia, tillskrivs aktörerna en större betydelse. Om artikel-

längden skulle bestämma skribentens val av analysnivå, borde det omvända gälla.      

 

6.5.2 Slutsatser och forskningsläge 

 

I vilken mån anknyter uppsatsens resultat till ett ”större” forskningsläge? Låter det sig infogas 

i ett sådant?  

 

Jag har tittat på konstruktionen i förhållande till förklaringar inom svensk historiografi – pre-

cis som Ragnar Björk i sin avhandling. Där Björk ofta tillämpade konstruktionsbegreppet 

epistemologiskt, såsom gällande historikerns kunskapssyn, har jag förknippat begreppet med 

en snävare idéram, såsom exempelvis en teori. Jag har inte heller såsom Björk studerat kun-

skapsproducerande arbeten, utan sammanställningar härav, varför den enskilde forskaren och 

dennes historiesyn inte har granskats. Jag har dock noterat att nämnda konstruktioner bereds 

ett allt större utrymme i sammanställningarna, vilket bör vittna om deras tilltagande betydelse 

i svensk historieskrivning överlag.  

 



 

 66 

Jag har inte som Roger Johansson studerat forskningslitteratur för att sedan studera dess ut-

omakademiska genomslag (detta är inte avhandlingens huvudsakliga syfte, men är den del av 

studien som anknyter till min egen). Jag har utgått från generella, för mig beskrivna forsk-

ningstrender. En eventuell encyklopedisk följsamhet gentemot forsningsmässiga nyorienter-

ingar, är inte det huvudsakliga föremålet för min studie. Men jag har funnit en betydande 

överensstämmelse härvidlag, dock präglas uppslagsverkens gensvar av en viss eftersläpning. 

Om vi håller oss till den akademiska historieskrivningen så finner Johansson att 1970-talet 

innebar en omprövning av Ådalen 1930 i en mer radikal riktning. Jag har inte studerat en lika 

”politisk” företeelse, och inte heller inom en genre som kan uppfånga en politisk utveckling 

på samma sätt. Det jag har sett för perioden efter 1970 är tydliga perspektivförändringar, men 

inte av denna natur.                       

 

Vad gäller Niklas Ammerts avhandling så har inte jag, på samma, sätt studerat det anlagda 

tidsperspektivet i sig. Jag har enbart studerat det i förhållande till uppslagsverkens förklarings-

försök. Om det nationalistiska perspektiv, som enligt Ammert präglar läromedlen fram till 

första världskriget, kan jag av förklarliga skäl inte säga så mycket i förhållande till uppslags-

artiklar om England och Storbritannien. Vad gäller den anslutande trenden; användandet av en 

obruten narration, så dominerar denna ansats från seklets början fram till 1970-talet – då en 

tematisk gruppering gör vissa insteg som upphäver en sträng tidsordning. Kronologiskt ver-

kande stilgrepp, av den typ som läroboksförfattarna anlitar under perioden 1960-2000, till-

grips aldrig i uppslagsverkens artiklar, vilket naturligtvis har sin förklaring. Det element av 

ofrivillighet som präglar elevens historiekonsumtion, väcker en önskan (hos skolverk, läro-

medelsförlag m. fl.) att omvända, att framlocka ett intresse. För denna initiala nyfikenhet åt-

minstone, behöver inte uppslagsverken anstränga sig. 

 

Det Cecilia Trenter konstaterar i sin avhandling, om teoriernas intåg på 80-talet, gäller även 

för mitt analysmaterial, främst i fråga om en marxistisk förståelse av samhällsprocesser. An-

tydan till historiematerialism förekommer även tidigare, men dess sammanhängande, mer 

omfattande förklaringsfigurer, tas i anspråk först under årtiondets slut. Här föreligger väl den 

encyklopediska fördröjning som jag diskuterade i min C-uppsats.     
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6.6 Lämpliga anknytande studier  

 

Hur skulle man i forskningshänseende, på ett fruktbart sätt, kunna anknyta till min studie? 

Först och främst tror jag att man kan utveckla det didaktiska perspektivet. Till exempel via 

frågor såsom: Vilken roll har uppslagsverken som historieförmedlare? Väcker uppslagsverken 

ett särskilt förtroende, i kraft av sin nationella och avsändarlösa karaktär? Tror man om upp-

slagsverken, att de kan sätta sig över inskränkta akademiska perspektivkonflikter, för att själ-

va åstadkomma en avvägd, rättvisande helhetsbild? Hur motsvarar uppslagsverken detta even-

tuella förtroende? 

 

Vidare kan man granska uppslagsverkens förlag och därtill knutna redaktioner, och de uttala-

de eller outtalade avsikterna med deras historieförmedling. Och att härvidlag granska deras 

förhållande till den akademiska historiografin: Vilka artikelförfattare anlitas för att förmedla 

den historiska ”kunskapen” ? Med ett mer renodlat didaktiskt perspektiv skulle man kunna 

införliva yngre uppslagsverk i studien. Allt detta under det att man fortsätter att kartlägga 

uppslagsverkens faktiska historieförmedling, att man fortsätter att granska de historiografiska 

uppslagsartiklarna. Här skulle min D-uppsats (och min C- och B-uppsats) kunna tjäna som en 

utgångspunkt; de erbjuder ett avverkat materialområde att ansluta till. Eller att återgranska, 

för avvikande historiografiska slutsatser, eller berikande didaktiska sådana.   

 

En självklar fråga som min studie ger upphov till, men som jag av tematiska skäl inte har be-

svarat, är huruvida svensk historia underkastas samma granskning och tolkningsramar som 

den utländska historien. Anläggs andra perspektiv på vårt eget förflutna, än på det för övriga 

länder? Gör en underliggande eller omedveten etnocentricitet sig gällande som förvrider vårt 

historiska synfält, som verkar förskjutande i den ena eller den andra riktningen? Här måste 

eventuellt artikelutrymmet beaktas, om det dramatiskt skiljer sig åt för Sverige och jämförda 

länder. Men detta utrymme är som vi har sett inte avgörande för det anlagda historieperspek-

tivet. Det går ofta att hänsyn till, att i någon mån avräkna från jämförelsen, för att erhålla en 

rättvisande studie.     

   

7. SAMMANFATTNING 

 

Jag har beskrivit hur 1900-talets svenska uppslagsverk skildrar uppkomsten av ett brittiskt 

stormaktsvälde. Särskild uppmärksamhet har fästs vid verkens förklaringsansats, liksom deras 
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förklaringsgrund. Vad gäller förklaringsgrund har jag diskuterat det anlagda tidsperspektivet, 

liksom underliggande konstruktioner i form av tolkningsramar. Vad gäller tidsperspektiv har 

jag försökt att indela förklaringarna efter Fernand Braudels varaktighetsformer: strukturer, 

konjunkturer och händelser. Jag har även försökt att kartlägga ett samband mellan förklar-

ingsansats och förklaringsgrund. Slutligen har jag försökt att avvinna källmaterialet ett ut-

vecklingsmönster. Ett mönster som därpå har ställts mot en generell historiografisk idéför-

skjutning.  

 

Källmaterialet som har studerats utgörs av 15 svenska uppslagsverk utgivna mellan åren 1907 

och 1998. Artiklarna som har studerats är Englands historia och Storbritanniens historia (el-

ler motsvarande), under huvudartiklarna England och Storbritannien. Artikelavsnitten som 

har studerats skildrar Englands och Storbritanniens historia från år 0 fram till år 1815. Som 

teoretisk grund för uppsatsen i fråga om varaktighetsperspektiv återfinns Fernand Braudels 

On History, och i fråga om förklaringsresonemang, främst Ragnar Björks Den historiska ar-

gumenteringen: konstruktion, narration och kolligation – förklaringsresonemang hos Nils 

Ahnlund och Erik Lönnroth, liksom Georg von Wrights Explanation and Understanding. 

 

I uppsatsens bakgrundskapitel beskrevs Braudels nivåindelning av historien. Man kan enligt 

denne urskilja tre tidsperspektiv härvidlag: En  trögrörlig strukturell undernivå, en rörligare 

konjunkturell mellannivå och en övre, närmast flyktig, händelsenivå. Vidare innehöll kapitlet 

en allmän diskussion av förklaringsbeteenden och förklaringsfigurer i förhållande till histori-

ografiska problemställningar. Kapitlet tillhandahöll även en kortfattad redogörelse för 1900-

talets svenska historieskrivning.       

 

Under uppsatsens tredje kapitelrubrik presenterades uppslagsverkens skildringar – verk för 

verk – av den brittiska världsmaktens framväxt. Jag diskuterade och bestämde härvid fram-

ställningarnas förklaringsansats. I följande kapitel sorterade jag anförda förklaringar efter 

Braudels tre varaktighetsnivåer – detta för att belägga verkens förklaringsgrund i form av ett 

generellt historieperspektiv. I uppsatsens femte kapitel sökte jag att avvinna artiklarna en mer 

specifik förklaringsgrund, i form av teoretiska utgångspunkter, s.k. konstruktioner. I det näst 

sista kapitlet försökte jag urskilja vissa generella utvecklingslinjer, i fråga om förklarings-

grund och förklaringsanspråk. Jag försökte även beakta eventuella samband mellan artiklarnas 

perspektiv och ansatser härvidlag.  
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Jag kunde konstatera följande. Vad gäller den löpande materialserien så föreligger ingen obru-

ten, enkelriktad perspektivförskjutning. Vid en övergripande anblick, däremot, så förmärks ett 

tydligt perspektivskifte, det är ovedersägligt. De äldsta verken erbjuder en aktörs- och händel-

sebunden redogörelse. De yngsta verken framhåller snarare förhållanden, i form av konjunk-

turer och strukturer, i sina förklarande resonemang. Men den mellanliggande perioden (1933-

1989) rymmer tvära perspektivkast, mellan det naturgivet strukturella och det flyktiga och 

händelselika. Om studiens resultat i förhållande till min C-uppsats, kan följande sägas. Studi-

ens resultat är mindre entydigt än C-uppsatsens. Vissa artiklar bryter det tydliga tidsmönster 

som urskiljdes i den förra studien. Även i detta källmaterial fanns undantag, såsom framhål-

landet av geostrategiska betingelser redan på 1910-talet. Här var det dock frågan om avvikel-

ser inom en redogörelse från ett generellt artikelperspektiv, nu avviker hela artiklar från den 

fastslagna trenden. Men som sagt; vad gäller en generell perspektivförskjutning under loppet 

av 1900-talet, så föreligger en tydlig överensstämmelse mellan C- och D-uppsatsens resultat.     
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